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ABSTRAK 

 

Abdul Basid, 2022. Internalisasi Nilai Utama Karakter Peserta Didik Berbasis 

Budaya Religius SMP Negeri 3 Jember dan SMP Islamic Garden School 

Mumbulsari. Disertasi. Program Studi Pendidikan Agama Islam Program 

Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq 

Jember.  

Promotor Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, M.A.  

Co-Promotor Dr. Dyah Nawangsari, M.Ag. 
 

Kata Kunci: Internalisasi, Nilai Utama Karakter, Budaya Religius 

 

Dunia pendidikan hingga saat ini dipandang belum memenuhi hakikat 

pendidikan itu sendiri. Hal ini terbukti masih belum berkembangnya potensi 

peserta didik menjadi pribadi dewasa, mencapai derajat insani (berkepribadian 

dan berkarakter mulia). Banyaknya dekadensi moral yang terjadi di kalangan anak 

muda seperti meningkatnya kriminalitas, kenakalan remaja, pudarnya keluhuran 

budi pekerti yang mengakibatkan krisis jati diri sebagai karakteristik bangsa 

Indonesia. Oleh karena itu satu di antara solusinya adalah adanya pendidikan 

karakter berbasis budaya religius pada satuan pendidikan formal agar krisis jati 

diri tersebut kembali kepada nilai-nilai luhur karakter bangsa Indonesia. 

Fokus penelitian ini adalah bagaimana internalisasi nilai utama karakter 

religius, nasionalis, mandiri, integritas, dan gotong royong peserta didik SMP 

Negeri 3 Jember dan SMP Islamic Garden School Mumbulsari berbasis budaya 

religius. Tujuan penelitian ini untuk menemukan internalisasi nilai utama karakter 

religius, nasionalis, mandiri, integritas, dan gotong royong peserta didik SMP 

Negeri 3 Jember dan SMP Islamic Garden School Mumbulsari berbasis budaya 

religius. 

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitiannya 

multi kasus berdasar data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data 

menggunakan observasi partisipan, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data 

menggunakan analisis data dalam satu situasi sosial dan analisis data lintas kasus. 

Keabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi, pengecekan 

anggota, diskusi teman sejawat, dan konfirmabilitas. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai utama karakter 

religius, nasionalis, mandiri, integritas, dan gotong royong peserta didik berbasis 

budaya religius SMP Negeri 3 Jember dan SMP Islamic Garden School 

Mumbulsari dilakukan dengan pemberian motivasi, dan nasihat-nasihat agamis, 

penyadaran diri, pembinaan, peneladanan, dan pendampingan guru secara 

berkesinambungan sehingga tertanam perasaan, respon, niat, dan komitmen pada 

diri peserta didik dalam bentuk sikap, membiasakan diri berperilaku religius, 

nasionalis, mandiri, integritas, dan gotong royong sehingga secara spontanitas 

teraktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari.  
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ABSTRACT 

 

 

Abdul Basid, 2022. Internalization of the Main Values of Students' Character 

Based on Religious Culture at SMP Negeri 3 Jember and SMP Islamic 

Garden School Mumbulsari. Dissertation. Islamic Religious Education 

Study Program Postgraduate Doctoral Program at State Islamic University 

KH. Achmad Siddiq Jember. Promoter Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, 

M.A. Co-Promoter Dr. Dyah Nawangsari, M.Ag 

  

Key Words: Internalization, The Main Value of Character. Religious Culture  

 

The world of education until now is seen as not fulfilling the nature of 

education itself. This is proven by the fact that the potential of students to become 

adults has not yet developed, reaching human degrees (personality and noble 

character). There is a lot of moral decadence that occurs among young people 

such as increasing crime, juvenile delinquency, loss of character result in identity 

crisis as a characteristic of the Indonesian nation. Therefore, one of the solutions 

is the existence of religious culture-based character education in formal education 

units in order to return to the character values of the Indonesian nation.  

The focus of this research is how to internalize the main values of 

religious, nationalist, independent, integrity, and mutual cooperation of students at 

SMP Negeri 3 Jember and SMP Islamic Garden School Mumbulsari based on 

religious culture. The purpose of this study was to find the internalization of the 

main values of religious, nationalist, independent, integrity, and mutual 

cooperation characteristics of students based on religious culture.  

The research method uses a qualitative approach. This type of research is 

multi-case based on primary and secondary data. The collection technique used 

participant observation, interviews, and documentation. The analysis uses data 

analysis in a social situation and cross-case data analysis. The validity of the data 

in this study uses triangulation, checking peer group members, conformity. 

The results of the study show that internalization of the main values of the 

character is serious, nationalist, independent, integrity, and mutual cooperation 

among students. based on religious culture at SMP Negeri 3 Jember and SMP 

Islamic Garden School Mumbulsari carried out by providing motivation, religious 

advice, self-awareness, coaching, exemplary, and continuous assistance done by 

teachers so that feelings, responses, intention, and commitment are embedded in 

students. They are getting spontaneously used to behaving zealously, 

independently, with integrity, and mutual cooperation is carried out in daily life.  
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 ملخص البحث
 

املدرسة . استيعاب القيم الرئيسية لشخصية الطالب على أساس الثقافة الدينية يف 2222امللخص عبد الباسط ، 
أطروحة. برنامج " ممبول سارى. رسالة الدكتوراه. IGSمجرب واملدرسة املتوسطة االهلية " 3املتوسطة احلكومية 

جامعة الكياهى احلاج امحد صديق االسالمية  دراسة الرتبية الدينية اإلسالمية برنامج الدكتوراه للدراسات العليا
 .احلكومية مجرب

 

 ، املاجستري صبحار: االستاذ الدكتور عبد احلليم املروج أ
 نواغسارى، املاجستري: الدكتور ديياه املروجة املشاركة

 

 الكلمات الرئيسية: التربير ، القيم الرئيسية للشخصية ، الثقافة الدينية
مل حيقق عامل التعليم بعد طبيعة التعليم نفسه. ثبت ذلك من خالل حقيقة أن قدرة الطالب على 

ناك الكثري من أن يصبحوا بالغني مل تتطور بعد ، حبيث تصل إىل درجات بشرية )شخصية وشخصية نبيلة(. ه
أزمات و مترد املرهقة، وكسر املروءة حىت تسبب التدهور األخالقي الذي حيدث بني الشباب ، مثل زيادة اجلرمية ، 

اهلوية كخصائص لألمة اإلندونيسية. فإن أحد احللول هو وجود تعليم شخصي قائم على الثقافة الدينية يف 
الشخصية لألمة اإلندونيسية. يركز هذا البحث على كيفية وحدات التعليم الرمسي من أجل العودة إىل قيم 

املدرسة املتوسطة  في استيعاب القيم الرئيسية للطابع الديين والقومي واملستقل والنزاهة والتعاون املتبادل للطالب
من هذه بناًء على الثقافة الدينية. كان الغرض  " ممبول سارىIGSمجرب واملدرسة املتوسطة االهلية " 3احلكومية 

الدراسة هو إجياد استيعاب القيم الرئيسية للطابع الديين والقومي واملستقل والنزاهة والتعاون املتبادل للطالب على 
أساس الثقافة الدينية. يستخدم أسلوب البحث منهًجا نوعًيا. هذا النوع من البحث متعدد احلاالت مع البيانات 

باستخدام مالحظة املشاركني واملقابالت والتوثيق. يستخدم حتليل البيانات األولية والثانوية. تقنيات مجع البيانات 
تستخدم صحة البيانات يف هذه الدراسة التثليث ، والتحقق من  يف الوضع االجتماعي وحتليل البيانات عرب احلالة.

القومية واالستقالل أعضاء املناقشة األقران ، والتوافق. أظهرت النتائج أن استيعاب القيم الرئيسية لألخالق و 
مجرب واملدرسة  3املدرسة املتوسطة احلكومية يف  الثقافة الدينية والنزاهة والتعاون املتبادل للطالب على أساس

 ، حتت التوجيه. مت من خالل إعطاء احلافز واملشورة الدينية ، الوعي  " ممبول سارىIGSاملتوسطة االهلية "
حبيث يتم تضمني الشعور يف استجابة الطالب يف شكل مواقف  والنموجى، واملساعدة املستمرة من املدرسني

        .والتعاون املتبادل يتحقق تلقائًيا يف احلياة اليومية والتعود على كوهنم متدينني ، ومستقلني ، ونزاهة ، و
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Konteks Penelitian 

Pendidikan pada hakikatnya adalah proses interaksi yang dilakukan 

orang dewasa (guru) secara sadar dan terencana terhadap anak (peserta didik) 

guna mengantarkan  anak (peserta didik) menjadi pribadi yang dewasa sesuai 

harapan secara berangsur-angsur dan berkesinambungan
1
. Menjadi pribadi 

yang dewasa dalam istilah Ki Hajar Dewantara adalah terangkatnya manusia 

mencapai derajat insani
2
. Oleh sebab itu usaha yang dilakukan dalam rangka 

membimbing anak (peserta didik) menjadi pribadi dewasa bertolak dan 

berpedoman pada landasan-landasan pendidikan itu sendiri baik landasan 

filosofis, religius, maupun yuridis.  

Landasan filosofis memiliki makna bahwa manusia terlahir membawa 

potensi sebagai makhluk yang berpengetahuan berupa cipta, karsa dan rasa. 

Cipta terkait nilai kebenaran, rasa terkait nilai keindahan dan rasa terkait nilai 

kebaikan
3
. Landasan filosofis pendidikan tersebut selaras dengan dasar (azaz) 

pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu terwujudnya 

manusia (peserta didik) yang memiliki progresitas tinggi lahir dan batin, 

memiliki hati nurani (berkarakter) dan rasa belas kasihan terhadap seluruh 

                                                 
1
 Hamid Darmadi, Pengantar Pendidikan Suatu Konsep Dasar, Teori, Strategi, dan Implementasi, 

(Bandung: Alfabeta, 2018), 276. 
2
 Ki Hadjar Dewantara, Menuju Manusia Merdeka (Yogyakarta: Leutika, 2009), 3. 

Pendidikan: proses memanusiakan manusia, yakni pengangkatan manusia ke taraf insani 
3 

Hamid Darmadi, Pengantar Pendidikan Suatu Konsep Dasar, Teori, Strategi, dan Implementasi 

(Bandung: Alfabeta, 2018), 13. 

1 
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ciptaan Tuhan
4
. Dengan demikian pendidikan diharapkan dapat memenuhi 

ketiga potensi kebutuhan manusia sebagai makhluk yang berpengetahuan. 

Sedangkan landasan religius bertolak dari ajaran-ajaran agama baik 

al-Qur’an maupun hadits Nabi SAW. Dalam al-Qur’an disebutkan pada surah 

al-‘Alaq ayat 1-5: 

باسم ربك الذي خلق، خلق االنسان من علق، اقرأ وربك االكرم، الذي علم بالقلم، علم اقرأ 
 مامل يعلم االنسان

Artinya: Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia 

Telah menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah, dan Tuhanmulah 

yang Maha pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, 

Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya
5
 

 

Sedangkan landasan religius yang bertolak dari hadits Nabi SAW 

dijelaskan dalam riwayat at-Tirmidzi sebagai berikut: 

عن ايب هريرة قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما 
 حسن سهل اهلل له طريقا اىل اجلنة. هذا حديث

Artinya: Barangsiapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu maka 

Allah memudahkan jalan menuju surga (H.R. at-Tirmidzi)
6
 

Berdasarkan landasan religius tersebut dapat dipahami bahwa agama 

Islam sangat memotivasi umatnya memiliki kemampuan literasi membaca. 

Kemampuan tersebut tentu saja didapati melalui proses pendidikan baik di 

lembaga formal, non formal maupun informal. 

                                                 
4 

Ki Hadjar Dewantara, Azas-azas dan dasar-dasar Taman Siswa. Taman Siswa 30 Tahun 

(Jogjakarta: Pertjetakan Taman Siswa, 1956a), 58. 
5 
Mundofir Sanusi, Al-Majid al-Qur’an Terjemah dan Tajwid Warna (Beras, Jakarta Pusat, tt), 597. 

6
 Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, tt, Sunan al-Tirmidzi, Jilid 4 (Indonesia: Maktabah 

Dahlan, tt), 137. 
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Adapun landasan yuridis terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945
7
 

pasal 31 ayat 1 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas 

Bab 1 Pasal 1 sebagai berikut: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 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
8
. 

 

Disebutkan pula pada Permendikbud No. 20 Tahun 2018 tentang 

Penguatan Pendidikan Karakter
 
Pasal 1 sebagai berikut: 

Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK 

adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan 

pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui 

harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan 

pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan 

masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental 

(GNRM)
9
. 

 

Pada landasan-landasan yuridis tersebut dapat dipahami bahwa 

pendidikan melalui proses di lembaga pendidikan bertujuan mengembangkan 

potensi peserta didik baik sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Pada sisi 

sikap dimaksudkan adanya pengembangan kepribadian dan akhlak mulia 

(karakter). Oleh sebab itu dalam rangka mengembangkan sikap tersebut 

satuan pendidikan memberikan layanan berupa kegiatan pengembangan diri 

peserta didik sebagaimana jelaskan pada puskur balitbang depdiknas tahun 

                                                 
7
 Undang-Undang Dasar 1945, Bab XIII Pasal 31, 10. 
Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan  

8 
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, 3. 

9
 Permendikbud No. 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pasal 1, 2. 
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2007
10

. Pada puskur balitbang tersebut dapat dipahami bahwa pengembangan 

diri merupakan segala bentuk kegiatan yang diselenggarakan di luar jam 

pelajaran sebagai bagian yang menyatu dengan kurikulum sekolah. 

Pengembangan diri dalam pembentukan kepribadian dan akhlak mulia 

(karakter) peserta didik menjadi bagian dari pendidikan karakter. 

Sebagaimana telah diketahui bahwa pendidikan karakter (character 

education) menjadi bagian keterampilan pembelajaran pada Abad 21 yang 

dikenal dengan konsep 6C pembelajaran Abad 21 (PAK-21) yang mencakup 

crititical thinking (pemikiran kritis), creative thinking (pemikiran kreatif), 

collaboration (kolaborasi), communication (komunikasi), character 

(perwatakan), dan country (kenegaraan)
11

.  

Namun demikian hingga saat ini dunia pendidikan dirasa belum 

memenuhi keinginan masyarakat dan belum pula memenuhi hakikat dari 

landasan-landasan pendidikan. Hal ini terbukti masih belum berkembangnya 

potensi peserta didik dalam hal kepribadian dan akhlak mulia, banyaknya 

dekadensi moral yang terjadi dikalangan anak muda. Fenomena ini berupa 

peningkatan kriminalitas yang beragam, seperti ketidakadilan, kekerasan 

anak, krisis jati diri sebagai karakteristik bangsa. Keluhuran budi pekerti yang 

merupakan ciri khas bangsa Indonesia seakan-akan menjadi barang asing 

bahkan langka dijumpai dikalangan masyarakat. Oleh sebab itu pendidikan 

                                                 
10

 Depdiknas, Model Pengembangan Diri, (Jakarta Pusat: Puskur Balitbang, 2007), 6. 
11

 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Disampaikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, 

Nizam pada webinar nasional (diakses pada website: http://www.dikti.kemdikbud.go.id, tanggal 

2 April 2022)  

http://www.dikti.kemdikbud.go.id/
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karakter dijadikan suatu solusi dalam menginternalisasikan kembali nilai-nilai 

utama karakter bangsa Indonesia. 

Bertolak dari fenomena yang ada, hal ini menjadi motivasi pemerintah 

Indonesia merumuskan pendidikan karakter. Pendidikan karakter menjadi 

ujung tombak Kementerian Pendidikan yang telah aplikasikan sejak 2010. 

Tujuannya adalah untuk mengembalikan nilai-nilai karakter bangsa semakin 

kini semakin terkikis dikalangan remaja Indonesia. Sejak tahun 2017 

Pemerintah membuat kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)  

berupa lima nilai utama karakter yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong 

royong, dan integritas
12

. Lima nilai utama karakter adalah lima nilai utama 

karakter yang mengacu kepada Pancasila, butir-butir Gerakan Nasional 

Revolusi Mental (GNRM), kebutuhan karakter nasional, dan kearifan budaya 

bangsa Indonesia
13

. 

Dalam rangka memenuhi lima nilai utama karakter sesuai harapan 

bangsa Indonesia maka sekolah sebagai wadah dan tempat bagi peserta didik 

untuk mengembangkan kapasitas diri dan potensinya diharapkan memiliki 

peranan penting dalam membentuk kepribadian dan tingkah laku moral 

peserta didik dengan menanamkan nilai-nilai karakter agar tercipta peserta 

didik yang berkarakter. Hal ini senada dengan Thomas Lickona bahwa 

pendidikan bertujuan membentuk peserta didik yang cerdas secara intelektual 

dan berkarakter “Intelligence plus character, that is the true education”
14

. Hal 

                                                 
12

 Kemendikbud, Peta Jalan Penguatan Pendidikan Karakter (Jakarta:Kemendikbud, 2017), 7 
13 Kemendikbud, Peta Jalan Penguatan Pendidikan Karakter (Jakarta:Kemendikbud, 2017), 7 
14

 Thomas Lickona, Character Matters: How to Help Our Children Develop Good Judgment, 

Integrity and Other Essential Virtues (New York: Toughstone, 2004), 35 
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senada pula apa yang dinyatakan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan 

adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan 

batin, karakter), pikiran (intelek) dan tubuh anak
15

. Pendidikan karakter anak 

harus dimulai sejak dini agar menjadi penerus bangsa yang memiliki akhlakul 

karimah.  

Karakter peserta didik terbentuk karena kebiasaan yang dilakukan di 

sekolah. Oleh karena itu, seluruh tenaga pengajar dan pendidik diharap untuk 

mengamati mengajarkan agar memiliki akhlak yang lebih baik melalui 

perilaku yang baik dan memberikan perhatian lebih kepada peserta didik 

dalam peningkatan karakter. Penanaman, pembiasaan, dan peneladanan nilai-

nilai karakter di sekolah hendaknya mendapat dukungan dari keluarga dan 

masyarakat. 

Menegaskan kembali pada penjelasan di atas bahwa fenomena sosial 

yang berkembang akhir-akhir ini menuntut pelaksanaan pendidikan karakter 

pada lembaga pendidikan formal agar senantiasa ditingkatkan baik dari segi 

intensitas maupun kualitas. Di lembaga pendidikan sendiri tidak jarang terjadi 

berbagai problem pendidikan seperti pelanggaran peraturan sekolah oleh 

peserta didik, tidak mengerjakan tugas, datang terlambat, menyontek, 

membolos dan ketidak patuhan peserta didik pada guru bahkan yang terpuruk 

adalah kelakuan yang cenderung pada arah negatif seperti melakukan 

pelanggaran di sekolah bahkan diluar sekolah. Itu Semua timbul salah satunya 

karena rendahnya moral dan karakter peserta didik. Hal ini berakibat pada 

                                                 
15 

Tim Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Panduan Pembinaan Pendidikan Karakter Melalui 

Pengembangan Budaya Sekolah di Sekolah Dasar (Jakarta:Kemendikbud, 2013), 1 
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kurang maksimalnya proses pendidikan, jika keadaan tersebut dibiarkan 

terus-menerus akan menghambat progress positif dari tujuan dasar 

pendidikan. 

Banyak terjadi peristiwa yang menunjukkan rendahnya moralitas 

pelajar Indonesia. Contohnya seperti karakter peduli lingkungan, masih 

banyak masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungannya
16

 terbukti 

dengan minimnya angka kepedulian terhadap lingkungan yang hanya 

mencapai angka 57%. ketidak pedulian ini menyebabkan kerusakan 

lingkungan. Masalah ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, 

tetapi juga melalui Kerjasama dari pihak dari semua pihak untuk 

menanganinya
17

. Kurangnya rasa kepedulian dan tanggung jawab manusia 

terhadap lingkungannya ini perlu diterapkan pendidikan karakter. 

Peristiwa lain seperti karakter peduli sosial. Data yang dirilis komisi 

perlindugan anak Indonesia (KPAI) pada tanggal 22 Februari 2017 

berdasarkan survei international center for research on women (ICRW) 

sebanyak 84 persen anak di Indonesia mengalami kekerasan di sekolah. 

Angka kasus kekerasan di sekolah Indonesia lebih tinggi dari Vietnam 79%, 

Nepal 79%, Kamboja 73%, dan Pakistan 43%. Kasus kekerasan yang kerap 

terjadi pun motif terbesarnya adalah minimnya rasa sosial yang dimiliki tiap 

individu. Kecenderung untuk bersikap cuek dan antipati terhadap lingkungan 

sekitar yang menyebabkan kekerasan terhadap anak kerap kali terjadi. Hal ini 

pun menjadi alasan munculnya degradasi moral pelajar sebagai generasi 

                                                 
16 

Hasil perhitungan Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2013 
17

 Rahmawati, Sri Utami, Meningkatkan Karakter Peduli Lingkungan Melalui Sekolah Berbudaya 

Lingkungan Hidup (Bandung: repository.upi.edu, 2014), 1. 
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penerus bangsa, oleh karenanya perlu adanya perbaikan moral melalui 

pendidikan karakter untuk meningkatkan kepedulian sosial
18

. 

Peristiwa lain mengenai rendahnya karakter gemar membaca di 

kalangan pelajar Hasili PIRLSi (Progressi ini Internatinali Readingi Literacyi 

Study)i yangi merupakani studii internasionali tentangi literasii dalami 

bentuki kegiatani membacai untuki anaki sekolahi dasari padai tahuni 2011.i 

Indonesiai beradai padai peringkati ke-45i darii 48i negarai dengani skori 

nilaii 428,i sementarai skori rata-ratai adalahi 500.i Kemudiani ujii literasii 

membacai melaluii PISAi (Programmei fori Internationali Assesment)i yangi 

merupakani penilaiani prestasii anak-anaki sekolahi dii seluruhi duniai tahuni 

2012i bahwai Indonesiai mendudukii peringkati 64i darii 65i negarai dengani 

skori rata-ratai 396i darii 500.i Sedangkani hasili PISAi tahuni 2015,i 

Indonesiai mendudukii peringkati 69i darii 76i negarai dengani skori rata-

ratai 397,i darii skori rata-ratai internasionali 500.i Menuruti datai terkaiti 

faktai tersebut,i selamai 5i tahuni belakangani Indonesiai sangati perlui 

ditingkatkani dalami penumbuhani minati baca
19

. 

Peristiwa yang lebih miris lagi adanya rendahnya bahkan hilangnya 

karakter religius pelajar. KPAIi telahi menanganii 1885i kasusi padai 

semesteri pertamai padai tahuni 2018.i Terdapati 504i anaki jadii pelakui 

pidana,i darii mulaii pelakui narkoba,i mencuri,i hinggai kasusi asusilai 

                                                 
18

 Faiqotul Himmah, Implementasi Pendidikan Karakter Peduli Sosial di SMP Negeri 1 

Karangtengah Demak, SOSIOLIUM http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/SOSIOLIUM 

Social Science Education Department, Faculty of Social Science (Universitas Negeri Semarang, 

Indonesia, 2019) 
19 

Ahmad Shofiyuddin Ichsan, “Gerakan Literasi Sekolah Di Sekolah Islam (Sebuah Analisis 

Implementasi GLS di MI Muhammadiyah Gunungkidul) (Al-Bidayah: Jurnal Pendidikan Dasar 

Islam, 10, no. 01, 2018) , 70. 
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menjadii kasusi yangi palingi banyaki. Dalami kasusi ABH, ikebanyakani anaki 

telahi masukiLembagaiPemasyarakatani Khususi Anaki (LPKA)i karenai telahi 

mencurii sebanyaki 23,9i persen, kasusi narkobai sebanyaki 17,8i persen, sertai 

kasusi asusilai sebanyaki 13,2i persen, danii lainnya
20

.  

Adapulai hasili riseti darii KPAIi dii wilayahi Jakarta,i Bogor,i 

Depok,i Tangerang,i dani Bekasii (Jabodetabek)i mengenaii angkai 

terjadinyai tawuran.i Jumlahi tawurani padai tahuni 2012i sudahi mencapaii 

103i kasusi dengani jumlahi korbani meninggali sebanyaki 17i anak.i Datai 

terbarui tahuni 2018,i KPAIi menyebutkani bahwai kasusi tawurani dii 

Indonesiai meningkati sebanyaki 1,1i perseni sepanjangi 2018.i Komisioneri 

Bidangi Pendidikani KPAIi Retnoi Ustiyantii mengatakani padai tahuni 

2017,i angkai kasusi tawurani hanyai sebanyaki 12,9i persen,i tetapii 

meningkati menjadii 14i perseni padai tahuni 2018.i Dengani maraknyai 

kasusi penyelewengani perilakui dani karakteri religiusi anaki bangsa,i perlui 

ditumbuhkani kesadarani tidaki hanyai tenagai pendidiki dani pemerintah,i 

melainkani kesadarani masyarakati Indonesiai untuki menerapkani perilakui 

yangi baiki dani menanamkani karakteri religiusi yangi baiki bagii anaki 

Indonesia.i Degradasii morali masihi menjadii tantangani duniai pendidikani 

Indonesiai saati ini.i Meskipuni pendidikani karakteri telahi ditanamkani dii 

sekolah,i tetapii pergaulani bebas,i konsumsii minumani keras,i narkoba,i 

                                                 
20 

Bem.rema.upi.edu/fakta-dibalik-anak-Indonesia-Indonesia-gawat-darurat-pendidikan-karakter/ 

(diakses 19 Mei 2021) 
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prakteki aborsi,i dani tawurani pelajari bahkani tiapi tahuni angkanya 

meningkat
21

. 

Data Komnas Perlindungan Anak (dalam Sobar) mencatat mengenai 

aksi tawuran pelajar pada tahun 2011 bahwa angka kasus tawuran pelajar 

meningkat 100 persen dari tahun sebelumnya. Jika tahun 2010 tercatat ada 

128 kasus, tahun 2011 meningkat menjadi 339 kasus tawuran yang 

menewaskan 82 pelajar. Pelajar yang melakukan tawuran memiliki 

karakteristik yang sama di antaranya kurangnya sosialisasi dengan 

lingkungan sekitar dan tidak bertanggungjawab secara sosial
22

. Lebih lanjut, 

hasili surveii BKKBNi tahuni 2013,i anaki usiai 10-14i tahuni yangi telahi 

melakukani aktivitasi seksi bebasi ataui seksi dii luari nikahi mencapaii 4,38i 

persen,i sedangi padai usiai 14-19i tahuni sebanyaki 41,8i perseni telahi 

melakukani aktivitasi seksi bebas.i Datai laini mengatakani bahwai tidaki 

kurangi darii 700.000i siswii melakukani aborsii setiapi tahunnya. Selain itu 

dikalangan pelajar narkoba cukup mengkhawatirkan yaitu sebanyak 921.695 

orang (4,7 persen) pelajar dan mahasiswa adalah pengguna narkoba
23

. 

Berdasarkan catatan dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (KPAI) 

(dalam Lesmana) bahwa terjadi peningkatan jumlah kasus anak sebagai 

pelaku kejahatan dari tahun 2014 sejumlah 67 kasus menjadi 79 kasus di 

                                                 
21

 Bem.rema.upi.edu/fakta-dibalik-anak-Indonesia-Indonesia-gawat-darurat-pendidikan-karakter/ 

(diakses 19 Mei 2021) 
22

 Sahrul Aji Ibnu Sobar, Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membangun Budaya 

Religius Siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 21 Batanghari, Tesis, UIN Sulthan Thaha 

Saifuddin Jambi, 2018), 19. 
23 

Makherus Sholeh, Pendidikan Karakter Melalui Implementasi Budaya Religius di Sekolah (Studi 

di SD LPI Sumrotus Salamah Tulungagung (AL-ADZKA, Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah, Volume VI, Nomor 01 Januari ,2016), 2. 
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tahun 2015. Jumlah kasus anak sebagai pelaku tawuran dari sumber yang 

sama juga dinyatakan mengalami kenaikan dari tahun 2014 yang hanya 

mencatatkan 46 kasus, bertambah menjadi 103 kasus pada 2015. Kasus lain 

yang menunjukkan adanya dekadensi moral ditandai dengan maraknya kasus 

seks bebas yang semakin meluas. Ada sekitar 4,5% remaja laki- laki dan 

0,7% remaja perempuan di Indonesia berusia 15-19 tahun mengaku sudah 

pernah melakukan seks pranikah
24

. Berdasarkan catatan hasil-hasil survei 

tersebut maka dekadensi moral dan rendahnya karakter bangsa ini mengalami 

peningkatan yang sangat sigifikan baik karakter peduli sosial, peduli 

lingkungan, gemar membaca bahkan karakter religius. Hal ini menjadi 

tanggungjawab bersama dalam rangka menyelamatkan bangsa ini dari 

kepunahan dan kesirnaan disebabkan adanya dekadensi moral, dengan kata 

lain hilangnya karakter pada generasi bangsa ini.  

Pendidikan karakter dengan cara mengoptimalkan budaya religius 

merupakan salah satu solusi untuk membentuk pribadi peserta didik yang 

lebih baik. Dengan demikian pendidikan harus mencetak manusia menjadi 

pribadi yang memiliki moral yang baik dan memiliki akhlak mulia, tidak 

hanya memiliki kecerdasan intelektual saja. Karakter yang baik juga harus 

ditanamkan, sebab hal ini menjadi simbol dari ketinggian akhlak, moral dan 

budi pekerti. Pentingnya penanaman karakter yang baik merupakan tanggung 

jawab pendidikan untuk merealisasikannya melalui proses pembelajaran
25

.  

                                                 
24 

Makherus Sholeh, Pendidikan Karakter Melalui Implementasi Budaya Religius di Sekolah (Studi 

di SD LPI Sumrotus Salamah Tulungagung (AL-ADZKA, Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah, Volume VI, Nomor 01 Januari, 2016), 2. 
25

 Zubaidi, Desain Pendidikan Karakter (Jakarta: Kencana, 2011) 
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Bahkan Presiden pertama Republik Indonesia Bung Karno 

sebagaimana dikutip Samani (dalam Sholeh) menyatakan bahwa bangsa ini 

harus dibangun dengan mendahulukan pembangunan karakter (character 

building) karena character building inilah yang akan membuat Indonesia 

menjadi bangsa yang besar, maju, dan jaya, serta bermartabat
26

. 

SMP Negeri 3 Jember adalah salah satu lembaga yang begitu besar 

perhatiannya pada pendidikan karakter guna mengurangi bahkan menangkal 

adanya dekadensi moral di kalangan masyarakat khususnya di kalangan 

pelajar. SMP Negeri 3 Jember telah melaksanakan pendidikan nilai utama 

karakter peserta didik (religius, nasionalis, mandiri, integritas, dan gotong 

royong) melalui pembiasan-pembiasaan keagamaan (budaya religius) di 

sekolah.  

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti, pada 

tanggal 16 Agustus 2021ada beberapa hal menarik pada salah satu peserta 

didik SMP Negeri 3 Jember yang menunjukkan perilaku baik walaupun 

berada di rumah seperti Nazlin dan Nazlan peserta didik kelas IX. Keduanya 

senantiasa membiasakan diri membaca al-Qur’an setelah shalat maktubah 

terutama setelah shalat maghrib. Selain pembiasaan membaca al-Qur’an, 

keduanya gemar bershadaqah dan berinfak di masjid. Hal ini menunjukkan 

pembiasaan-pembiasaan yang dilaksanakan di sekolah terbawa hingga di luar 

sekolah.   

                                                 
26

 Makherus Sholeh, Pendidikan Karakter Melalui Implementasi Budaya Religius di Sekolah 

(Studi di SD LPI Sumrotus Salamah Tulungagung) (AL-ADZKA, Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah, Volume VI, Nomor 01 Januari, 2016), 2. 
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Lebih lanjut dijelaskan oleh kepala sekolah SMP Negeri 3 Jember 

bahwa sebagai wujud nyata sekolah untuk meningkatkan kereligiusitasan 

peserta didik diawali penerimaan calon peserta didik baru jalur prestasi non 

akademik yaitu jalur tahfidz tentu saja hal ini tidak lepas dari visi dan misi 

sekolah yaitu berakhlak mulia, cerdas, dan kompetitif.  

Beliau menambahkan alasan diadakannya budaya religius adalah 

dikarenakan dari aspek geografis SMP Negeri 3 Jember letaknya strategis 

(dekat Universitas, lembaga pendidikan lainnya) sehingga jika tidak diberikan 

penanaman nilai-nilai religiusitas maka peserta didik dikhawatirkan 

terpengaruh dengan hal-hal buruk di lingkungan luar sekolah.  

Jika dilihat dari aspek akhlak, peserta didik SMP Negeri 3 Jember 

terbiasa dengan perilaku-perilaku religius seperti pembiasaan 5S (senyum, 

sapa, salam, salim, dan sopan santun) terutama saat bertemu guru. 

Wujud lain budaya religius di SMP Negeri 3 Jember adalah budaya 

morning info dilakukan pagi hari semua peserta didik dikumpulkan, berbaris 

secara bergantian dengan jadwal yang ditentukan di antaranya menyampaikan 

orasi dibutuhkan waktu 15 menit setiap hari selasa, rabu, kamis, sabtu) 

peserta didik ditanamkan semua nilai utama karakter karakter. Menurut 

kepala sekolah budaya morning info ini merupakan pembiasaan yang unik, 

tidak ada di sekolah lainnya. Selain budaya morning info juga ada jawara 

yaitu komunitas peserta didik yang peduli terhadap lingkungan yang diklaim 

juga tidak ada di sekolah lain.  
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Dengan demikian maka internalisasi dapat melestarikan nilai-nilai 

utama karakter melalui budaya religius di SMP Negeri 3 Jember sehingga 

ikut andil mencegah dekadensi moral terbukti semakin banyaknya budaya-

budaya religius yang diselenggarakan di SMP Negeri 3 Jember dalam rangka 

menginternalisasikan nilai-nilai utama karakter (religius, nasionalis, mandiri, 

integritas, dan gotong royong) melalui tahapan transformasi nilai, transaksi 

nilai, dan transinternalisasi nilai. Sebagai tambahan informasi bahwa pada 

lima tahun terakhir di SMP Negeri 3 Jember dibuka penerimaan calon peserta 

didik baru jalur prestasi tahfidz. Hal ini selaras dengan visi sekolah yaitu 

berakhlak mulia, cerdas, dan kompetitif.    

Begitu juga SMP Islamic Garden School Mumbulsari adalah salah 

satu lembaga yang turut andil membekali peserta didik dengan pendidikan 

nilai utama karakter yang berciri khas berbasis lingkungan agar terhindar dari 

dekadensi moral.  

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti, pada 

tanggal 17 Agustus 2021ada beberapa hal menarik di antaranya budaya 

bersalaman ketika bertemu guru di pagi hari. Pada saat peserta didik masuk 

pintu gerbang langsung mematikan sepeda motor lalu membawanya ke 

tempat parkir lalu bersalaman kepada guru. Hal lainnya tampak pada kegiatan 

pra-KBM yang diikuti peserta didik secara penuh semangat dan teratur.   

Ibu Kholisatun Nikmah, kepala sekolah SMP Islamic Garden School 

Mumbulsari menyampaikan bahwa diadakannya budaya religius dalam 
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menginternalisasikan nilai utama karakter dikarenakan beberapa aspek di 

antaranya dari aspek kerapuhan budaya bangsa Indonesia.  

Beliau mengatakan bahwa generasi sekarang dengan gadgetnya 

mengubah budaya Indonesia, sebagian besar anak-anak lupa jika bahwa yang 

lebih utama adalah akhlak. Beliau berpikir bahwa pintar saja tidak cukup. 

Contohnya maling itu pintar tapi akhlaknya jelek. Kedepannya bagaimana 

anak-anak shaleh-shalehah, bertanggungjawab, bertatakrama, jujur mengakui 

kesalahan dan sebagainya. Selanjutnya dari aspek religiusitas sehingga di 

SMP Islamic Garden School peserta didik diajari budaya tatakrama (unggah 

ungguh) kepada yang lebih tua, orang tua, kepada guru.  

Berikutnya dari aspek geografis SMP Islamic Garden School 

Mumbulsari terletak di daerah perkebunan sebagian besar perkebunan 

terutama pepohonan di sekitar pegunungan dekat sekolah sudah banyak yang 

ditebang, oleh karena itu dengan didirikannya sekolah tersebut di antaranya 

bertujuan agar peserta didik memiliki kepedulian terhadap pelestarian 

lingkungan berbekal karakter religius. Inilah di antara keunikan dari kedua 

lembaga tersebut dalam penanaman karakter terhadap peserta didik terutama 

dalam rangka meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa kedua 

lembaga tersebut mengimplementasikan pembiasaan yang disebut dengan 

budaya religius. Pembiasaan ini melibatkan semua komponen yang ada di 

sekolah.  

Oleh karena itu, internalisasi nilai-nilai utama karakter berbasis 

budaya religius di SMP Islamic Garden School Mumbulsari dapat terjaga 
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kelestariannya bahkan berkembang guna ikut serta membentengi peserta 

didik dari kemerosotan moral terbukti semakin bertambanya budaya-budaya 

religius yang diselenggarakan di SMP Islamic Garden School Mumbulsari 

dalam rangka menginternalisasikan nilai-nilai utama karakter (religius, 

nasionalis, mandiri, integritas, dan gotong royong) melalui tahapan 

transformasi nilai, transaksi nilai, dan transinternalisasi nilai. Hal ini selaras 

dengan visi sekolah yaitu terbentuknya insan intelektual yang cerdas, religius, 

kompetitif melalui pembelajaran dan pembiasaan yang berkualitas. 

Budaya religius memiliki impact perilaku seperti berkorban, semangat 

persaudaraan, semangat saling menolong dan tradisi terpuji lainnya. 

Sedangkan dalam tataran perilaku praktis, budaya religius dapat berbentuk 

tradisi salat berjamaah, gemar bersedekah, rajin belajar dan perilaku terpuji 

lainnya. Dengan kata lain, budaya religius di sekolah adalah internalisasi 

ajaran-ajaran agama menjadi sebuah kebiasaan di sekolah dalam tataran 

perilaku yang dijalani oleh semua warga sekolah. Nilai-nilai ajaran agama di 

sekolah akan menjadi sebuah tradisi jika dijalani setiap saat oleh warganya 

(Hunowu)
27

.  

Pelaksanaan budaya religius di sekolah, menjadi salah satu program 

unggulan kementerian agama propinsi Jawa Timur khususnya bidang 

pendidikan agama Islam tahun 2020 mengenai sekolah religius. Ahmad 

Zayadi kepala kantor wilayah kementerian agama propinsi Jawa Timur 

menyatakan bahwa salah satu bentuk kegiatan di PAUT TK, SD, SMP, SMA, 

                                                 
27

 Momy A. Hunowu, Menciptakan Budaya Religius di Lingkungan Pendidikan Melalui 

Pembobotan Peran Pendidik Sebagai Makelar Budaya, IAIN Sultan Amai Gorontalo, Irfani 

Jurnal Volume 14 Nomor 2 Desember, 2018), 3. 
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SMK yang dapat menambah pengetahuan, pemahaman, penghayatan, dan 

pengamalan agama Islam melalui budaya agama di sekolah dengan 

ekstrakurikuler. Kegiatan ini sangat strategis dalam pencapaian tujuan 

pembelajaran pendidikan Agama Islam di PAUD TK, SD, SMP, SMA, SMK,  

Maka dari itu diperlukan adanya panduan pelaksanaan kegiatan pembiasaaan 

akhlak yang mulia  sebagai rambu rambu bagi sekolah guru-guru, pengawas,  

komite sekolah, masyarakat yang peduli terhadap pentingnya  agama islam 

dan pembentukan  akhlak mulia bagi kehidupan  manusia
28

. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih mendalam tentang Internalisasi nilai utama karakter peserta 

didik berbasis budaya religius. Nilai utama karakter dimaksud yaitu religius, 

nasionalis, mandiri, integritas, dan gotong royong, sehingga peneliti 

mengambil judul penelitian “Internalisasi nilai utama karakter peserta didik 

berbasis budaya religius di SMP Negeri 3 Jember dan SMP Islamic Garden 

School Mumbulsari” 

B. Fokus Penelitian 

1. Bagaimana internalisasi nilai utama karakter religius peserta didik 

berbasis budaya religius di SMP Negeri 3 Jember dan SMP Islamic 

Garden School Mumbulsari? 

2. Bagaimana internalisasi nilai utama karakter nasionalis peserta didik 

berbasis budaya religius di SMP Negeri 3 Jember dan SMP Islamic 

Garden School Mumbulsari? 

                                                 
28

 Ahmad Zayadi, Pedoman Sekolah Religious, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama 

Propinsi Jawa Timur, (Kanwil, 2020), ii. 
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3. Bagaimana internalisasi nilai utama karakter mandiri peserta didik 

berbasis budaya religius di SMP Negeri 3 Jember dan SMP Islamic 

Garden School Mumbulsari? 

4. Bagaimana internalisasi nilai utama karakter integritas peserta didik 

berbasis budaya religius di SMP Negeri 3 Jember dan SMP Islamic 

Garden School Mumbulsari? 

5. Bagaimana internalisasi nilai utama karakter gotong royong peserta didik 

berbasis budaya religius di SMP Negeri 3 Jember dan SMP Islamic 

Garden School Mumbulsari? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menemukan internalisasi nilai utama karakter religius peserta 

didik berbasis budaya religius di SMP Negeri 3 Jember dan SMP Islamic 

Garden School Mumbulsari. 

2. Untuk menemukan internalisasi nilai utama karakter nasionalis peserta 

didik berbasis budaya religius di SMP Negeri 3 Jember dan SMP Islamic 

Garden School Mumbulsari. 

3. Untuk menemukan internalisasi nilai utama karakter mandiri peserta 

didik berbasis budaya religius di SMP Negeri 3 Jember dan SMP Islamic 

Garden School Mumbulsari. 

4. Untuk menemukan internalisasi nilai utama karakter integritas peserta 

didik berbasis budaya religius di SMP Negeri 3 Jember dan SMP Islamic 

Garden School Mumbulsari. 
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5. Untuk menemukan internalisasi nilai utama karakter gotong royong 

peserta didik berbasis budaya religius di SMP Negeri 3 Jember dan SMP 

Islamic Garden School Mumbulsari. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis 

maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat mengembangkan dan menguatkan berbagai 

teori-teori sebagai khazanah ilmiah dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan terutama teori internalisasi nilai utama karakter peserta didik 

berbasis budaya religius.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi agar tercapai keberhasilan 

internalisasi nilai utama karakter peserta didik berbasis budaya religius. 

b. Bagi Pendidik 

Untuk dijadikan sebagai bahan referensi oleh para tenaga pendidik 

pada umumnya khususnya para pendidik di SMP Negeri 3 Jember dan 

SMP Islamic Garden School Mumbulsari melalui internalisasi nilai 

utama karakter peserta didik berbasis budaya religius. 
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c. Bagi Mahasiswa 

Sebagai mahasiswa, sebaiknya dapat mengetahui bagaimana 

budaya religius di sekolah memiliki andil dalam pembentukan nilai 

utama karakter pada peserta didik. 

d. Bagi Peneliti yang akan datang 

Untuk dijadikan sebagai bahan referensi dan acuan dalam 

penelitian yang lain, dan diharapkan dapat memperbaiki dan 

mengembangkan penelitian tersebut untuk menjadi lebih baik. 

e. Bagi Program Doktor Pascasarjana UIN KHAS Jember 

1. Menambah koleksi perpustakaan 

2. Sebagai bahan referensi mahasiswa pascasarjana program doktor 

E. Definisi Istilah 

1. Internalisasi Nilai Utama Karakter 

Internalisasi pada penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu 

penghayatan nilai, lalu penghayatan nilai tersebut dilakukan proses 

penanaman nilai ke dalam jiwa peserta didik sehingga nilai tersebut 

terhayati lalu tercermin pada sikap dan perilaku yang ditampakkan dalam 

kehidupan sehari-hari (menyatu dengan pribadi) baik dalam lingkungan 

sekolah, rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Pelaksanaan 

internalisasi berbasis budaya religius pada penelitian ini dilakukan dalam 

membentuk nilai utama karakter peserta didik di SMP Negeri 3 Jember 

dan SMP Islamic Garden School Mumbulsari. 
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Nilai berarti kualitas yang selalu eksis tidak mengalami perubahan 

seiring berubahnya zaman, waktu, dan pengalaman sehingga dalam 

pemahaman mengenai nilai maka dibutuhkan suatu kesadaran akan nilai 

yang terdapat pada manusia (peserta didik). Dengan demikian, nilai utama 

karakter dalam konteks keindonesiaan memiliki arti bahwa pemerintah 

Republik Indonesia senantiasa memiliki kesadaran tinggi untuk 

menginternalisasikan nilai-nilai utama karakter yaitu religius, nasionalis, 

mandiri, gotong royong, dan integritas bagi peserta didik, mempersiapkan 

generasi unggul (generasi emas) dengan berbekal keterampilan Abad 21, 

menghadapi kondisi degradasi moral, etika, dan budi pekerti.  

Karakter yang dimaksud pada penelitian ini merupakan sifat moral, 

akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain 

dalam hal ini peserta didik. Karakter tersebut dapat muncul dalam diri 

peserta didik yang merupakan bawaan sifat sejak dilahirkan. Karakter juga 

bisa muncul disebabkan pengaruh lingkungan keluarga, sekolah, maupun 

masyarakat. Pendidik mengajarkan dan memperkenalkan pengetahuan 

tentang karakter (moral) kepada peserta didik untuk selanjutnya diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Menanamkan karakter peserta didik pada penelitian ini berupa 

internalisasi nilai utama karakter berbasis budaya religius berupa 

penanaman nilai-nilai agama secara penuh ke dalam hati peserta didik 

melalui budaya religius sehingga nilai-nilai agama tersebut dapat 

termanifestasikan dalam cara berfikir, berkata, maupun bertindak 
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berdasarkan nilai-nilai agama melalui teknik dan tahapan yang berawal 

dari pemberian pemahaman ajaran agama secara totalitas (moral 

knowing/transformasi nilai) lalu dilanjutkan dengan adanya kesadaran 

peserta didik akan pentingnya ajaran agama (moral feeling/transaksi nilai), 

serta pada teknik dan tahapan terakhir yakni berupa pengaplikasian 

sikap/karakter peserta didik dalam kehidupan nyata (moral behavior). Hal 

ini terwujud disebabkan karena transinternalisasi berupa penampilan sikap 

dan kepribadian pendidik (guru) dalam berkomunikasi dengan peserta 

didik sehingga peserta didik secara sadar maupun tidak sadar akan secara 

otomatis melakukan moral behavior. 

2. Budaya religius di Sekolah 

Budaya religius pada penelitian ini adalah budaya religius dalam 

konteks agama Islam. Ajaran agama Islam dapat teraplikasi dalam 

kehidupan sehari-hari baik di lingkungan sekolah, keluarga, bahkan di 

lingkungan masyarakat. Dengan kata lain bahwa definisi istilah budaya 

religius di sekolah berarti cara berpikir, menghayati dan cara bertindak 

warga sekolah yang dilandasi nilai-nilai religius. 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan  dalam  disertasi  ini  dibagi  ke dalam  

beberapa bagian bab dan sub-bab sebagai berikut: 

B a b  pertama membahas tentang pendahuluan yang berisi bagian 

gambaran latar belakang atau konteks penelitian yang menggambarkan 

tentang internalisasi nilai utama karakter peserta didik melalui budaya 
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religius di sekolah. Selanjutnya adalah fokus penelitian yang terdiri atas 

fokus penelitian pokok dan turunan, dilanjutkan dengan pemaparan tujuan  

penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah serta sistematika 

penulisan. 

Bab kedua membahas tentang penelitian terdahulu, kajian teori yang 

menguraikan kajian yang terkait dengan topik penelitian secara memadai dan 

yang terakhir pada bab ini mengenai kerangka konseptual. Bab ketiga 

membahas tentang metode penelitian yang mencakup pendekatan dan jenis 

penelitian, lokasi penelitian yang tercakup di dalamnya mengenai profil 

lokasi penelitian tentang gambaran umum lokasi/objek penelitian yaitu profil 

SMP Negeri 3 Jember dan SMP Islamic Garden School Mumbulsari 

khususnya tentang budaya religius di sekolah dalam rangka 

menginternalisasikan nilai utama karakter peserta didik berbasis budaya 

religius, kehadiran peneliti, subjek penelitian, sumber data, teknik 

pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahapan-tahapan 

penelitian. 

Bab keempat membahas tentang paparan data dan analisis serta 

temuan penelitian. Bab kelima membahas tentang internalisasi nilai utama 

karakter peserta didik berbasis budaya religius di SMP Negeri 3 Jember dan 

SMP Islamic Garden School Mumbulsari.. Bab keenam berisi penutup yang 

berisi kesimpulan, implikasi dan saran dari penulis yang didasarkan pada 

hasil penelitian dan pembahasan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

1. Disertasi yang ditulis oleh Muhammad Munif program doktoral PAI 

Berbasis Studi Interdisipliner UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang 

berjudul: Internalisasi nilai-nilai Agama Islam dalam Membentuk 

Karakter Siswa di Sekolah Berbasis Pesantren (Studi Multisitus di SMA 

Unggulan Haf-sa Zainul Hasan dan SMA Nurul Jadid Probolinggo. Hasil 

penelitian ini yaitu: internalisasi konsep-konsep nilai agama untuk 

membentuk karakter siswa di SMA Unggulan Haf-sa Zainul Hasan dan 

SMA Nurul Jadid Probolinggo antara lain: nilai keimanan dan 

ketakwaan, kejujuran, kemandirian, tanggungjawab, disiplin, dan nilai 

peduli lingkungan. Strategi internalisasi nilai-nilai agama Islam dalam 

pembelajaran meliputi: pembiasaan, keteladanan, budaya religius, 

pemberian nasihat, pemberian hadiah dan hukuman. Implikasi teoretisnya 

adalah adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran untuk 

menjalankan ajaran Islam dan terbentuknya nilai ketakwaan, kejujuran, 

tanggungjawab, disiplin dan nilai mandiri pada diri siswa. 

2. Disertasi yang ditulis oleh Kamil program doktoral PAI Berbasis Studi 

Interdisipliner UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul: 

Model Pendidikan Afektif dalam Pembentukan Karakter Religius di 

Sekolah (Studi Multikasus di SMAN 1 dan MAN 1 IC Sambas). Hasil 

penelitiannya yaitu: (1) Konsep pendidikan afektif religius adalah 

24 
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membangun keterpaduan karakter religius awarness (spiritual), karakter 

akademik excellent (sosio-emosional), berlandaskan pada ajaran agama, 

merespon masyarakat global, optimalisasi potensi peserta didik, dan 

berorientasi penyiapan generasi religius yang unggul bahagia di dunia 

dan akhirat (2) Model pendidikan afektif religius dilakukan dengan: a) 

perencanaan sistemik-integratif dalam kebijakan, kurikulum, kultur, dan 

kontrol; b) pelaksanannya dengan model holistik-integratif melalui 

pembentukan lingkungan (bi’ah) yang kondusif dan religius, intervensi, 

habitualisasi (pembiasaan), keteladanan (role model), pengintegrasian 

program kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, kokurikuler, dan 

ekokurikuler; c) evaluasi dilakukan dengan afektive-autentik-assesment 

yang menekankan pada performance, academic excellent, religius 

character (3) implikasi model pendidikan afektif terhadap pembentukan 

karakter religius di sekolah adalah sistem pendidikan afektif religius yang 

kondusif, penguatan budaya religius yang memiliki karakter religius 

awarness (spiritual), karakter akademik excellent (sosial-emosional), dan 

berkontribusi bagi masyarakat sesuai harapan, kepuasan dan kepercayaan 

masyarakat. 

3. Disertasi yang ditulis oleh Diden Rosenda program doktoral UIN 

Gunung Djati Bandung yang berjudul: “ Pembentukan Karakter Islami 

Siswa melalui Pengembangan Budaya Keagamaan Sekolah (Studi Kasus 

di SMAN 3 dan SMAN 5 Bandung)”. Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa: siswa memiliki kesadaran beragama, mampu mengembangkan 
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potensi diri, mempunyai kekuatan spiritual dan karakter mulia. Program 

yang dilakukan mencakup: pembelajaran; ekstrakurikuler keagamaan dan 

kerjasama dengan orang tua, masyarakat dan alumni. Pelaksanaan 

program: proses pembelajaran yang mengacu pada kurikulum 2013, 

ekstrakurikuler keagamaan: kegiatan harian, kegiatan mingguan, kegiatan 

bulanan dan kegiatan tahunan; kerjasama yang baik dengan orang tua, 

masyarakat dan alumni. Faktor pendukung: pembelajaran; adanya 

pembinaan secara rutin, lingkungan yang kondusif, dukungan semua 

warga sekolah, guru yang berkualitas dan profesional, sarana dan 

prasarana yang memadai, dan interaksi yang baik. Ekstrakurikuler 

keagamaan: antusias siswa dan adanya pembinaan kegiatan 

ekstrakurikuler; Kerjasama dengan masyarakat, orang tua dan alumni 

meliputi faktor orang tua mendukung kegiatan budaya keagamaan, dan 

terjalinnya kerjasama antara sekolah dengan orang tua dalam 

mengevaluasi akhlak siswa. Faktor penghambat: pembelajaran: guru 

kurang koordinasi, perbedaan kepribadian dan kompetensi siswa, kurang 

disiplin, kurang keteladanan; ekstrakurikuler keagamaan: kurang 

pendanaan, renggang hubungan antara pengurus, kurang fasilitas; 

kerjasama dengan orang tua, masyarakat dan alumni: lingkungan 

keluarga dan masyarakat kurang sinkron, kesibukan orang tua, dan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Keberhasilan 

pelaksanaan pembelajaran berupa: keberhasilan dalam sikap religius, 

membaca al-Qur’an, berdo’a. Keberhasilan dalam sikap nasionalis 
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terlihat dari sikap siswa mematuhi aturan sekolah. Keberhasilan dalam 

sikap integritas seperti datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat 

waktu, jujur; bergotong royong dan mandiri. Ekstrakurikuler keagamaan: 

displin, menghargai prestasi, dan bekerjasama. Kerjasama guru dan orang 

tua tumbuhnya pemahaman pentingnya budaya sekolah Islami, 

terlaksananya budaya keagamaan secara terus menerus. 

4. Disertasi yang ditulis oleh Ahmaludin Pascasarjana UIN Raden Intan 

Lampung yang berjudul: “Kepemimpinan kepala sekolah dalam 

mengembangkan budaya religius di SMPN 1 Kalirejo Kabupaten 

Lampung Tengah”. Kesimpulannya Berdasarkan hasil temuan dan 

analisis dapat disimpulkan: (1) Kepemimpinan Kepala Sekolah: a) 

memberikan pengaruh pada aspek admistrasi, menyiapkan SDM, alokasi 

dana, sarana penunjang, dan menyusun program kerja, b) memberikan 

dorongan dengan menyiapkan lingkungan dan suasana kerja yang 

mendukung, pemberian reward dan sanksi, gagasan baru, pengadaan 

buku-buku, pelatihan, c) memberikan bimbingan dalam menyusun dan 

melaksanakan program kerja, kegiatan ekstra kurikuler, OSIS, 

kesempatan mengikuti perlombaan, peningkatan kompetensi melalui 

pelatihan, seminar, buku, d) memberikan arahan dengan supervisi, 

pengambilan keputusan dan berkomunikasi, dan e) menggerakan dalam 

mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan memanfaatkan SDM dan 

sarana yang tersedia; (2) Strategi kepemimpinan yang digunakan kepala 

sekolah dalam pengembangan budaya religius lebih cenderung 
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kepemimpinan situasional, dengan model kepemimpian demokratis, 

sedangkan upaya kepala sekolah dalam mengembangkan budaya religius 

dengan melalui visi misi dan surat-surat keputusan, pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar melalui pengintegrasian kedalam mata pelajaran, 

melalui pengembangan diri (pembiasaan), terdiri kegiatan rutin, 

terprogram, spontan, keteladanan, kegiatan penunjang kegiatan ekstra 

kurikuler, serta tradisi dan perilaku warga lembaga pendidikan secara 

kontinu dan konsisten melalui pembudayaan budaya religius di sekolah, 

sehingga tercipta religious culture, budaya perlombaan islami, peringatan 

hari besar Agama Islam, pengajian, dan sebagainya. 

5. Disertasi yang ditulis oleh Momy A. Hunowu IAIN Sultan Amai 

Gorontalo yang berjudul ”Menciptakan budaya religius di lingkungan 

pendidikan melalui pembobotan peran pendidik sebagai makelar 

budaya”. Kesimpulan yang didapat dari disertasinya adalah: Pendidikan 

Islam kita masih berorientasi pada penguatan kecerdasan kognitif, 

sehingga pendidikan Islam yang teoretis harus dibudayakan di 

lingkungan pendidikan. Menciptakan budaya religius adalah mengisi 

kekosongan aspek psikomotorik dan afektif. Kemajuan teknologi 

komunikasi dan informasi tidak mungkin bisa dibendung apalagi ditolak 

maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memberi bobot pada 

peran makelar budaya. Para pendidik (guru, kyai, orangtua, tokoh 

masyarakat) dalam posisinya sebagai makelar budaya, bukan lagi 

menyaring informasi, selain arusnya sangat deras, informasi yang masuk 
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bukan lagi melalui proses interaksi sosial, melainkan melalui proses 

interaksi melalui media informasi dan komunikasi, maka peran makelar 

budaya adalah menyiapkan mental keimanan yang kokoh sehingga 

informasi yang masuk tidak memberi efek terhadap perubahan perilaku. 

Menciptakan budaya religius adalah metode efektif dalam memfilter 

informasi yang masuk, sehingga anak-anak tetap bersentuhan dengan 

teknologi tetapi terkontrol secara internal dan eksternal.  

6. Disertasi yang ditulis oleh Badrun (UIN Malik Ibrahim Malang) yang 

berjudul: “Strategi Kepemimpinan Tuan Guru dalam Pengembangan 

Pendidikan Karakter”. Kesimpulan yang didapat dari disertasinya adalah 

pendidikan karakter dapat diimplementasikan dengan cara 

mengintegrasikan pendidikan akhlak dan karakter dalam kurikulum pada 

setiap satuan pendidikan. Selanjutnya integrasi akhlak dan karakter itu 

diwujudkan dan dikuatkan melalui rutinitas kegiatan, baik rutinitas 

peribadatan seperti shalat, puasa, dan peribadatan lainnya, atau tindakan 

sehari-hari seperti nilai-nilai kesopanan, kesederhanaan, kejujuran, dan 

menghargai orang lain, dan juga rutinitas itu bisa berupa kegiatan 

ekstrakurikuler untuk mengembangkan potensi siswa. Dalam hal ini 

rutinitas yang dimaksud adalah rutinitas amaliyah ubudiyah yang 

dijalankan seperti di pesantren. Dengan berbagai rutinitas itu akan 

tertanam kuat karakter positif bagi diri santri. 

7. Disertasi yang ditulis oleh Multazam (Program Studi Penelitian dan 

Evaluasi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri 
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Yogyakarta Tahun 2019). Hasil penelitiannya sebagai berikut: 

Berdasarkan kajian teoretis dan empiris dari hasil data penelitian, maka 

penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut: Spesifikasi 

budaya religius pada satuan pendidikan SMA diketahui dari artefak, 

nilai-nilai, dan asumsi dasar, dalam bidang keimanan, ibadah dan akhlak.  

Bidang keimanan teraplikasikan dalam pembiasaan hafalan surat-

surat pendek, PHBI (Hari Besar Islam), tata tertib Islami dan mendorong 

epistimologi menjadi world view Islam. Bidang ibadah dilakukan dengan 

pembiasaan kegiatan seperti sholat berjamaah, dzikir istighasah, dan 

kajian keislaman. Bidang akhlak dilakukan dengan pembisaan kesadaran 

beragama melalui pelaksanaan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan 

sehari-hari. Hasil penelitian menemukan bahwa pembentukan budaya 

religius di sekolah menengah atas memiliki tiga pola, yakni top down, 

buttom up, dan habbitus. Kesimpulannya adalah semakin bagus dan 

tinggi keimanan dan ibadah seseorang maka juga berdampak baik pada 

prilaku akhlaknya. Faktor pendukung dalam budaya religius meliputi 

kebijakan pimpinan sekolah, peran guru, dan peran siswa. Adapun faktor 

penghambat yang dominan adalah latar belakang siswa yang berbeda 

baik kemampuan beragama sampai pada perbedaan keyakinan dan 

agama. Keteladanan yang dilakukan oleh pemimpin sekolah, guru, 

komponen sekolah, dan teman sejawat memunculkan simbol-simbol 

budaya dalam bentuk artefak yang ada di sekolah. 
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8. Disertasi Program Studi Pendidikan Islam Sekolah Pasca Sarjana (Sps) 

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta yang ditulis 

oleh Kurnali tahun 2014 yang berjudul: “ Pengembangan Pendidikan 

Agama sebagai Budaya dalam Pembentukan Karakter Siswa (Studi 

Kasus Di SMP Islam PB Soedirman Jakarta). Hasil penelitiannya yaitu 

bahwa pengembangan PAI sebagai budaya telah dilakukan oleh SMP 

Islam Soedirman Jakarta dalam pembentukan karakter siswanya. 

Pengembangan ini dilakukan melalui: pertama, pengembangan PAI 

sebagai budaya dipengaruhi oleh faktor kontruksi budaya pendidikan 

Islam serta implementasi manajemen. Kedua, konfigurasi karakter 

melalui formula sosiologis, psikologis dan keterpaduan sistem. Ketiga, 

kontribusi pengembangan PAI sebagai budaya terhadap peningkatan 

respon masyarakat, peningkatan prestasi siswa dan peningkatan mutu 

layanan pendidikan. 

9. Disertasi Program Studi Pendidikan Umum Dan Nilai Sekolah Pasca 

Sarjana, UPI Bandung yang ditulis oleh Usep Saefullah tahun 2015 yang 

berjudul: “ Internalisasi Nilai Akhlak Mulia dalam Membina Kesalehan 

Sosial Siswa (Studi Kasus di MTs. Persis Pajagalan Bandung). Hasil 

penelitiannya menemukan sesuatu yang dapat direkomendasikan yaitu 

model internalisasi nilai akhlak mulia untuk dijadikan contoh penerapan 

pada jenjang pendidikan formal, SD sampai SMA bahkan pesantren. 

beberapa hal diantaranya, program internalisasi nilai yaitu tafakuh fiddin, 

baiat santri, proses belajar mengajar pendidik, upacara dan kegiatan 
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ekstrakurikuler. Adapun nilai akhlak pada kurikulum diantaranya akhlak 

terpuji, mencakup taat, ikhlas, khauf, raja’, kufur, syirik, nifak, tergesa-

gesa, rakus, penakut, rendah diri . Metode yang dipergunakan pendidik 

dalam pembinaan kesalehan sosial antara lain; hiwar atau dialog, qhisah 

atau cerita, pembiasaan, nasihat dan perhatian (targhib dan tarhib), 

semua itu menjadi model internalisasi nilai melalui tahapan transformasi, 

transaksi dan trans- internalisasi nilai juga proses pendidikan karakter, 

moral knowing, moral feeling dan moral action. 

10. Disertasi Program Studi Pendidikan Umum Dan Nilai Sekolah Pasca 

Sarjana, UPI Bandung yang ditulis oleh Fahrudin tahun 2013 dengan 

judul: “Implementasi Pendidikan Nilai Keimanan Berbasis Tasawuf 

sebagai Upaya Membentuk Karakter Manusia’Arifun Billah di SMA 

Pondok Modern Sumber Daya At-Taqwa (POMOSDA) Tanjung Anom 

Nganjuk Jawa Timur.  

Hasil penelitian ini menggambarkan proses internalisasi keimanan di 

SMA POMOSDA melalui cara pemberkahan (talqin) oleh guru Wasithah 

yang disertai dengan sumpah dan janji. Proses pembinaan dan keimanan 

dalam kehidupan sehari-hari melalui proses mujahadah dan riyadhah, 

melaksanakan amal perbuatan yang mudah dikerjakan oleh gerak dan 

tingkah lakunya jasad, seperti memperbanyak salat, memperbanyak 

puasa, memperbanyak membaca al-Qur’an serta amal ibadah lainnya 

yang harus disertai baiknya budi pekerti, tazkiyatunafsi, tashfiyatulqalbi, 
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dan senang bersama saudara-saudaranya melakukan hal-hal untuk 

kepentingan syiar agama Allah. 

11. Disertasi Program Studi Pendidikan Umum dan Nilai Sekolah Pasca 

Sarjana, UPI Bandung yang ditulis oleh Ani Nur’Aeni tahun 2014 

dengan judul: “ Pengembangan Model Pembelajaran dengan Fahm Al-

Qur’an pada Perkuliahan Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk 

Meningkatkan Sikap Religius. Penelitiannya dilatarbelakangi oleh 

urgennya umat Islam untuk memahami Al-Qur’an, maka perlu adanya 

inovasi dalam perkuliahan PAI sehingga umat Islam tidak hanya mampu 

memahami al-Qur’an sebatas terjemahan supaya dirasakan efeknya 

kepada perubahan sikap religius. 

12. Disertasi Program Studi Pendidikan Islam Sekolah Pasca Sarjana (Sps) 

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta yang ditulis 

oleh Firman Mansir tahun 2017 yang berjudul: “ Diskursus Model 

Pendidikan Karakter dalam Perspektif Pendidikan Islam”. Hasil 

penelitiannya membuktikan bahwa model pendidikan karakter pada 

perguruan tinggi Islam adalah model pendidikan holistik dengan berbasis 

pada nilai-nilai Al-Qur’an yang diwujudkan dengan mengasah soft skill 

mahasiswa agar menjadi sebuah manifestasi yang dapat memberikan 

nilai-nilai intelektual, moral, sosial dan spiritual dalam membentuk 

kepribadian pada bangunan sosial kultural. 

13. Disertasi PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang ditulis oleh 

Maksudin tahun 2008 yang berjudul: Pendidikan Nilai Sistem Boarding 
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School di SMP IT Abu Bakar. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa 

sekolah Islam yang menerapkan sistem boarding, semua siswa 

diasramakan secara integratif. Integrasi dari sistem kurikulum, iman-

ilmu-amal, pengelolaan dan program. Sistem boarding terbukti efektif 

untuk pendidikan nilai moral. Hal ini terlihat dari semua aktifitas sekolah 

diatur secara jelas dari waktu ke waktu yang syarat dengan nilai-nilai 

moral.   

14. Hasil penelitian yang tidak dipublikasikan yang ditulis oleh Muhaimin, 

Suti’ah dan Nur Ali meneliti Penciptaan Suasana Religius pada Sekolah 

di Kodya Malang, tahun 1998. Hasil penelitian ini mengungkapkan 

bahwa strategi yang digunakan untuk penciptaan suasana religius pada 

diri siswa-siswi di SMAN di Kota Malang melalui; kegiatan pemondokan 

siswa siswi ke pesantren melalui pesantren kilat, dan pemberian peran 

kepada masing-masing elemen sekolah, seperti guru, wali kelas, BP, para 

karyawan dan siswa baik sebagai penceramah agama, tutor pembina 

maupun panitia kegiatan.  

15. Disertasi Program Studi Ilmu Keislaman pada Program Pascasarjana 

IAIN Sunan Ampel yang ditulis oleh Asmaun Sahlan tahun 2009 yang 

berjudul: Pengembangan Pendidikan Agama Islam dalam wewujudkan 

budaya religius di Sekolah (Studi Multi Kasus: di SMAN 1, SMAN 3 dan 

SMA Salahudin Malang. Hasil penelitiannya adalah: Pengembangan PAI 

tidak cukup pembelajaran kelas, tetapi menjadikan PAI sebagai budaya 

sekolah. Perwujudan budaya religius sebagai pengembangan PAI di 
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sekolah meliputi: budaya senyum, salam dan sapa, budaya shalat dhuha, 

budaya tadarus al-Qur’an, doa bersama dan lain-lain. Proses perwujudan 

budaya religius dilakukan melalui strategi instructive sequential strategy 

dan constructive sequential strategy. Agar budaya religius ini bisa 

berjalan baik, dibutuhkan komitmen pimpinan dan guru agama, 

komitmen siswa, komitmen orang tua dan komitmen guru lain.  

16. Artikel dalam jurnal yang dilakukan oleh Tatan Zenal Mutakin, 

Nurhayati, dan Indra Martha Rusmana yang berjudul: “ Penerapan Teori 

Pembiasaan dalam Pembentukan Karakter Religi Siswa di Tingkat 

Sekolah Dasar. Penelitian yang dilakukan di Sekolah Dasar Negeri yang 

ada di wilayah Kota Tangerang Selatan.  

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Pelaksanaan dimensi religius 

melalui pembiasaan shalat lima waktu dan pembacaan al-qur’an baru 

dapat dilaksanakan oleh para siswa dalam kehidupan sebesar 36,82 %, 2) 

dari seluruh sekolah yang menjadi responden dalam penelitian ini, 

mayoritas belum dapat melaksanakan proses pendidikan karakter untuk 

dimensi religus dengan metode pembiasaan, 3) setelah dilakukan 

treatment metode pembiasaan, pelaksanaan shalat lima waktu dan 

pembacaan ayat-ayat al-qur’an mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan; dari 36,82% menjadi 57,13%, walaupun pelaksanaan shalat 

lima waktu belum dapat dilaksanaan tepat waktu oleh para siswa. 

17. Hasil penelitian tidak dipublikasikan yang dilakukan oleh Ridhwan M. 

Daud, Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry 
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Darussalam Banda Aceh yang berjudul: “Strategi Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Sekolah Lanjutan Menengah Atas 

dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Karakter (Character 

Building). Kesimpulan dari hasil penelitiannya sebagai berikut: 

pendidikan agama Islam adalah pendidikan yang dipastikan dapat 

membangun akhlaq atau karakter sebuah bangsa atau masyarakat. Namun 

hal ini sangat tergantung kepada strategi pembelajaran yang digunakan. 

Penggunaan strategi yang tidak tepat dipastikan tidak akan dapat 

mencapai hasil yang telah ditetapkan. Indikator keberhasilan 

pembelajaran PAI yang ditetapkan juga berorientasi pada ranah afektif 

tidak hanya pada ranah kognitif dan psikomotor saja. Penyusunan format 

penilaian sikap baik dalam bentuk ceck list maupun skala rentang perlu 

dilakukan. Disamping itu guru PAI juga perlu bertindak tegas dengan 

hukuman-hukuman fisik yang dapat memberikan efek jera kepada siswa 

yang tidak patuh kepada ketentuan yang telah ditetapkan dengan 

memperhatikan nilai hak asasi manusia (HAM). 

18. Disertasi Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 

2015 yang ditulis oleh Ali Muttaqin, dengan judul: Pendidikan Karakter 

di Pondok Pesantren Langitan Tuban dan Bahrul Ulum Jombang. 

Temuannya ialah pertama, nilai-nilai yang diajarkan keimanan, 

kejujuran, keikhlasan, ketaatan, dan penghormatan, kesederhanaan, 

kemandirian, persaudaraan, kebebasan, cinta ilmu pengetahuan, dan 

kepemimpinan. Kedua, pelaksanaan pendidikan karakter dilakukan 
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melalui empat dimensi di pesantren yaitu pembelajaran nilai-nilai, 

kegiatan ritual keagamaan, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler 

19. Disertasi Pascasarjana UM tahun 2016 yang ditulis Kisyanto yang 

berjudul: Pendidikan Karakter Orang Dewasa di Pondok Pesantren 

Salafiyah Biba’a Fa’irah Malang. Temuannya adalah pertama, karakter 

inti yang dikembangkan adalah iman dan cinta kepada Allah SWT, 

kedua, peran pengasuh sebagai penanggungjawab utama, pemimpin dan 

manager, pelaksanan program, penyelia, konselor, orang tua, pendidik 

atau guru, pemberdaya, murobby ruh, suri tauladan, dan sumber belajar 

bagi santri 

20. Hasil penelitian tidak dipublikasikan yang dilakukan oleh Muhiyatul 

Huliyah, Dosen Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Islam 

Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang berjudul: 

“Pembentukan Karakter Melalui Optimalisasi Tahfizul Qur’an (SDTQ) 

al-Azka Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang. Kesimpulan dari hasil 

penelitiannya adalah sebagai berikut:  Sekolah Dasar Tahfidz Qur’an Al-

Azka merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan 

Pesantren Tahfidz khusus anak Al-Azka.  

Pesantren ini mempunyai 3 sistem pendidikan yaitu: Optimalisasi 

tahfidzul Qur’an merupakan kegiatan pembiasaan menghafal al-Quran 

yang optimal dengan target lulus SD hafal 30 juz al-Qur’an. Kegiatan 

pembiasaan menghafal al-Aur’an ini pada akhirnya membentuk karakter 

pada anak didik/santri di SDTQ Al-Azka. Selain pembiasaan di SDTQ 
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dan pesantren Al-Azka, pembentukan karakter juga dilakukan melalui 

kegiatan keteladanan oleh ustadz/ustadzah. Terbiasa jauh dari orang tua 

juga telah membentuk anak/santri menjadi lebih mandiri dan 

bertanggung jawab.  

Adapun karakter yang terbentuk dari kegiatan optimalisasi tahfidzul 

Qur’an antara lain; Pertama, Karakter terhadap Tuhan YME dalam 

bentuk iman dan takwa, syukur, tawakal, ikhlas, sabar, mawas diri, 

disiplin, berpikir jauh ke depan, jujur, amanah, pengabdian, susila dan 

beradab. Kedua, karakter terhadap diri sendiri, orang tua dan keluarga 

lainnya, orang lain, masyarakat, bangsa dan alam. Meliputi sikap adil, 

jujur, mandiri, bertanggung jawab, disiplin, hidup sederhana, sopan-

santun, beradab, jiwa sosial dan lain-lain. 

Tabel 2.1. Review Matrik Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti Judul Persamaan Perbedaan 

Muhammad 

Munif 

Internalisasi 

nilai-nilai 

Agama Islam 

dalam 

Membentuk 

Karakter Siswa 

di Sekolah 

Berbasis 

Pesantren (Studi 

Multisitus di 

SMA Unggulan 

Haf-sa Zainul 

Hasan dan SMA 

Nurul Jadid 

Probolinggo 

Sama-sama 

mengkaji 

internalisasi nilai-

nilai karakter 

berbasis nilai 

agama Islam 

kepada peserta 

didik 

Penelitian 

penulis adalah 

internalisasi 

nilai-nilai 

utama 

karakter 

berbasis 

budaya 

religius di 

sekolah 

Kamil Model 

Pendidikan 

Afektif dalam 

Orientasinya sama-

sama membentuk 

karakter khususnya 

Penelitian 

penulis adalah 

internalisasi 
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Pembentukan 

Karakter 

Religius di 

Sekolah (Studi 

Multikasus di 

SMAN 1 dan 

MAN 1 IC 

Sambas). 

karakter religius 

kepada peserta 

didik 

nilai-nilai 

utama 

karakter 

berbasis 

budaya 

religius di 

sekolah 

Diden Rosenda Pembentukan 

Karakter Islami 

Siswa melalui 

Pengembangan 

Budaya 

Keagamaan 

Sekolah (Studi 

Kasus di SMAN 

3 dan SMAN 5 

Bandung)”. 

Orientasinya sama-

sama membentuk 

karakter khususnya 

karakter islami 

kepada peserta 

didik melalui 

budaya religius 

Penelitian 

penulis adalah 

internalisasi 

nilai-nilai 

utama 

karakter 

berbasis 

budaya 

religius di 

sekolah 

Ahmaludin Kepemimpinan 

kepala sekolah 

dalam 

mengembangkan 

budaya religius 

di SMPN 1 

Kalirejo 

Kabupaten 

Lampung 

Tengah” 

Orientasinya sama-

sama terkait 

dengan budaya 

religius di sekolah 

Penelitian 

penulis adalah 

internalisasi 

nilai-nilai 

utama 

karakter 

berbasis 

budaya 

religius di 

sekolah 

Momy A. 

Hunowu 

Menciptakan 

budaya religius 

di lingkungan 

pendidikan 

melalui 

pembobotan 

peran pendidik 

sebagai makelar 

budaya 

Orientasinya sama-

sama terkait 

dengan budaya 

religius di sekolah 

Penelitian 

penulis adalah 

internalisasi 

nilai-nilai 

utama 

karakter 

berbasis 

budaya 

religius di 

sekolah 

Badrun Strategi 

Kepemimpinan 

Tuan Guru 

dalam 

Pengembangan 

Pendidikan 

Karakter 

Orientasinya sama-

sama terkait 

dengan pendidikan 

karakter di sekolah 

Penelitian 

penulis adalah 

internalisasi 

nilai-nilai 

utama 

karakter 

berbasis 

budaya 
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religius di 

sekolah 

Multazam Budaya religius 

Islam di Jawa 

Tengah dengan 

fokus penelitian 

di SMAN 3 

Semarang, SMA 

Nasima, dan 

SMA Al Ma‟ruf 

Sama-sama 

pembahasannya 

tentang budaya 

religius di sekolah 

Penelitian 

penulis adalah 

internalisasi 

nilai-nilai 

utama 

karakter 

berbasis 

budaya 

religius di 

sekolah 

Kurnali Pengembangan 

Pendidikan 

Agama sebagai 

Budaya dalam 

Pembentukan 

Karakter Siswa 

(Studi Kasus Di 

SMP Islam PB 

Soedirman 

Jakarta) 

Sama-sama 

tentang budaya 

dalam membentuk 

karakter siswa 

Penelitian 

penulis adalah 

internalisasi 

nilai-nilai 

utama 

karakter 

berbasis 

budaya 

religius di 

sekolah 

Usep Saefullah Internalisasi 

Nilai Akhlak 

Mulia dalam 

Membina 

Kesalehan Sosial 

Siswa (Studi 

Kasus di MTs. 

Persis Pajagalan 

Bandung) 

Sama-sama 

internalisasi nilai 

karakter dalam 

membentuk 

karakter peserta 

didik 

Penelitian 

penulis adalah 

internalisasi 

nilai-nilai 

utama 

karakter 

berbasis 

budaya 

religius di 

sekolah 

Fahrudin Implementasi 

Pendidikan Nilai 

Keimanan 

Berbasis 

Tasawuf sebagai 

Upaya 

Membentuk 

Karakter 

Manusia’Arifun 

Billah di SMA 

Pondok Modern 

Sumber Daya 

At-Taqwa 

(POMOSDA) 

Sama-sama terkait 

dengan nilai-nilai 

religius dalam 

membentuk 

karakter peserta 

didik 

Penelitian 

penulis adalah 

internalisasi 

nilai-nilai 

utama 

karakter 

berbasis 

budaya 

religius di 

sekolah 
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Tanjung Anom 

Nganjuk Jawa 

Timur. 

Ani Nur’Aeni Pengembangan 

Model 

Pembelajaran 

dengan Fahm 

Al-Qur’an pada 

Perkuliahan 

Pendidikan 

Agama Islam 

(PAI) untuk 

Meningkatkan 

Sikap Religius 

Sama-sama 

orientasinya pada 

pembentukan sikap 

atau karakter 

religius 

Penelitian 

penulis adalah 

internalisasi 

nilai-nilai 

utama 

karakter 

berbasis 

budaya 

religius di 

sekolah 

Firman Mansir Diskursus Model 

Pendidikan 

Karakter dalam 

Perspektif 

Pendidikan 

Islam” 

Orientasinya sama-

sama pendidikan 

karakter  

Penelitian 

penulis adalah 

internalisasi 

nilai-nilai 

utama 

karakter 

berbasis 

budaya 

religius di 

sekolah 

Maksudin Pendidikan Nilai 

Sistem Boarding 

School di SMP 

IT Abu Bakar.  

 

Orientasinya sama-

sama pendidikan 

karakter/moral 

Penelitian 

penulis adalah 

internalisasi 

nilai-nilai 

utama 

karakter 

berbasis 

budaya 

religius di 

sekolah 

Muhaimin, 

Suti’ah dan 

Nur Ali 

Penciptaan 

Suasana Religius 

pada Sekolah di 

Kodya Malang 

Sama-sama 

membahas budaya 

religius di sekolah 

Penelitian 

penulis adalah 

internalisasi 

nilai-nilai 

utama 

karakter 

berbasis 

budaya 

religius di 

sekolah 

Asmaun 

Sahlan 

Pengembangan 

Pendidikan 

Sama-sama 

membahas budaya 

Penelitian 

penulis adalah 
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Agama Islam 

dalam 

wewujudkan 

budaya religius 

di Sekolah (Studi 

Multi Kasus: di 

SMAN 1, SMAN 

3 dan SMA 

Salahudin 

Malang 

religius di sekolah internalisasi 

nilai-nilai 

utama 

karakter 

berbasis 

budaya 

religius di 

sekolah 

Tatan Zenal 

Mutakin, 

Nurhayati, 

Penerapan Teori 

Pembiasaan 

dalam 

Pembentukan 

Karakter Religi 

Siswa di Tingkat 

Sekolah Dasar. 

Sama-sama 

pembiasaan di 

sekolah dalam 

membentuk 

karakter religi 

kepada peserta 

didik 

Penelitian 

penulis adalah 

internalisasi 

nilai-nilai 

utama 

karakter 

berbasis 

budaya 

religius di 

sekolah 

Ridhwan M. 

Daud 

Strategi 

Pembelajaran 

Pendidikan 

Agama Islam 

(PAI) pada 

Sekolah 

Lanjutan 

Menengah Atas 

dan Pengaruhnya 

Terhadap 

Pembangunan 

Karakter 

(Character 

Building) 

Sama-sama 

fokusnya 

kajiannya tentang 

pembangunan 

karakter peserta 

didik 

Penelitian 

penulis adalah 

internalisasi 

nilai-nilai 

utama 

karakter 

berbasis 

budaya 

religius di 

sekolah 

Ali Muttaqin Pendidikan 

Karakter di 

Pondok 

Pesantren 

Langitan Tuban 

dan Bahrul Ulum 

Jombang tahun 

2015 

Sama-sama 

tentang pendidikan 

karakter  

Penelitian 

penulis adalah 

internalisasi 

nilai-nilai 

utama 

karakter 

berbasis 

budaya 

religius di 

sekolah 

Kisyanto Pendidikan 

Karakter Orang 

Sama-sama 

tentang pendidikan 

Penelitian 

penulis adalah 
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Dewasa di 

Pondok 

Pesantren 

Salafiyah Biba’a 

Fa’irah Malang 

karakter internalisasi 

nilai-nilai 

utama 

karakter 

berbasis 

budaya 

religius di 

sekolah 

Muhiyatul 

Huliyah 

Pembentukan 

Karakter Melalui 

Optimalisasi 

Tahfizul Qur’an 

(SDTQ) al-Azka 

Kecamatan 

Cisauk 

Kabupaten 

Tangerang 

Sama-sama 

tentang pendidikan 

karakter terhadap 

peserta didik 

Penelitian 

penulis adalah 

internalisasi 

nilai-nilai 

utama 

karakter 

berbasis 

budaya 

religius di 

sekolah 
 

Dari matrik penelitian terdahulu tersebut maka penelitian yang 

dilakukan peneliti saat ini berbeda dengan penelitian sebelumnya 

meskipun ada sebagian yang memiliki kesamaan dalam kajian karakter. 

Penelitian yang dilakukan peneliti titik tekannya (stressing) tentang 

internalisasi nilai utama karakter yang terdiri karakter religius, nasionalis, 

mandiri, integritas, dan gotong royong berbasis budaya religius. Kajian 

konsepnya dirumuskan dari sumber Islam yaitu al-Qur’an dan al-Hadits.  

Pada penelitian ini posisi peneliti, Abdul basid, UIN KHAS 

Jember, tema penelitian “Internalisasi nilai utama karakter peserta didik 

berbasis budaya religius di SMP Negeri 3 Jember, dan SMP Islamic 

Garden School Mumbulsari” memiliki spesifikasi kajian internalisasi 

nilai-nilai utama karakter peserta didik berbasis budaya religius di 

sekolah. 
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B. Kajian Teori 

1. Internalisasi  

a. Konsep Internalisasi 

Diungkapkan oleh Hornsby bahwa internalisasi merupakan:  

“Something to make attitudes, feeling, beliefs, etc fully part of one‟s 

personality by absorbing them throught repeated experience of or 

exposure to them”. Artinya : “sesuatu yang membentuk sikap, 

perasaan, keyakinan, dan lain-lain sepenuhnya berasal dari 

kepribadian seseorang yang diserap oleh pikiran mereka melalui 

pengalaman berulang atau dengan yang mereka ungkapkan”
29

.  Teori 

internalisasi yang dikemukakan oleh Hornsby agar efektif guna 

menanamkan nilai utama karakter terhadap peserta didik maka perlu 

dilakukan pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan secara terus 

menerus dan berkesinambungan sehingga secara spontanitas 

terhayati, tertanam, dan teraplikasikan dalam bersikap dan 

berperilaku dalam kehidupan keseharian peserta didik. 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia internalisasi diartikan 

sebagai penghayatan, pendalaman, penguasaan secara mendalam 

yang berlangsung melalui pembinaan, bimbingan, dan sebagainya
30

. 

Sedangkan menurut J.P. Chaplin internalization is defined as the 

incorporation or uniting of attitudes, standards of behavior, opinions 

                                                 
29

 Hornsby as, oxford anvanced learner’s dictionary of current english (New York: oxford 

university press, 1995), 624. 
30

 Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa Departement Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989),336. 
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and so on personality yaitu sebagai penggabungan atau penyatuan 

sikap, standar tingkah laku, pendapat, dan seterusnya di dalam 

kepribadian
31

.  

Selanjutnya disebutkan oleh Mulyana (dalam Mundiri) 

bahwa internalisasi berupa proses penyatuan nilai dalam diri 

seseorang sebagai landasan terhadap keyakinan, sikap, dan perilaku 

yang dijadikan sebagai aturan dalam kehidupan sehari-hari
32

. 

Menurut Berger, sebagaimana yang dikutip Robert Wuthnow 

mendefinisikan internalisasi sebagai berikut: “Internalization, the 

third moment in the dialectic of reality construction, is the process 

whereby the objectivated world is 'reabsorbed into consciousness' 

such that 'the structures of this world come to determine the 

subjective structures of consciousness itself”
33

.  

Dari pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan bahwa 

internalisasi terjadi disebabkan adanya interaksi melalui pembinaan, 

bimbingan, dan sebagainya yang dilakukan oleh pembimbing 

(pendidik) dan yang dibimbing (peserta didik) apakah bimbingan 

tersebut diterima atau tertolak sebagaimana yang diungkapkan 

Muhadjir bahwa internalisasi adalah interaksi yang memberi 

pengaruh pada penerimaan atau penolakan nilai (values), lebih 

                                                 
31 

J.P, Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 256. 
32 

Mundiri, A., & Bariroh, A, Trans Internalisasi Pembentukan Karakter Melalui Trilogi dan 

Panca Kesadaran Santri. IQRA‘ (Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan), 3 (1), 2018), 24–55. 
33 

Robert Wuthnow, CULTURAL ANALYSIS The Work of Peter L. Berger, Mary Douglas, 

Michel Foucault, and Jürgen Habermas 270 (Madison Avenue, New York, NY 10016, first 

published by Routledge, in 2010), 39. 
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memberi pengaruh pada kepribadian, fungsi evaluatif menjadi lebih 

dominan.
34

. 

Definisi internalisasi yang diungkapkan oleh Muhadjir 

tersebut selaras dengan ungkapan Kama Abdul Hakam yang 

menjelaskan bahwa tujuan dilakukan internalisasi adalah untuk 

memasukkan nilai baru atau memantapkan nilai yang sudah tertanam 

pada masing-masing individu atau kelompok. Nilai yang 

diinternalisasikan bisa berupa nilai kebangsaan, akhlak, budaya, 

keagamaan dan nilai objektif yang diyakini baik untuk suatu 

kelompok atas dasar pembuktian indrawi (empirik). Atas dasar itu, 

internalisasi sebagai bentuk pewarisan nilai-nilai kebajikan, baik, 

benar, indah, bijaksanan yang dijunjung tinggi masyarakat agar 

menciptakan generasi penerus yang berkarakter
35

. 

Dalam memasukkan nilai baru atau memantapkan nilai yang 

sudah tertanam pada masing-masing peserta didik dapat dilakukan 

melalui pemberian bimbingan dan pembinaan. Jika bimbingan 

tersebut dapat diterima maka sipemberi bimbingan (pendidik) harus 

menampilkan kepribadian dan sikap agar tidak bertentangan dengan 

pemberian nilai yang diberikan atau dengan yang diucapkan.  

Dengan demikian internalisasi sebagai upaya menghayati dan 

mendalami nilai, agar nilai-nilai tersebut tertanam dalam diri setiap 

                                                 
34 Noeng Muhadjir, Ilmu pendidikan dan perubahan sosial: Teori pendidikan pelaku sosial kreatif 

(Yogyakarta: Rake Sarasin, 2003), 135. 
35

 Kama Abdul Hakam dan Encep Syarief Nurdin, Metode Internalisasi Nilai-Nilai (untuk 

Modifikasi Perilaku Berkarakter) (Bandung: Maulana Media Grafika, 2016) , 6-7. 
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manusia (peserta didik) maka nilai-nilai tersebut diharapkan dapat 

menuntun segala sikap, perilaku, dan perbuatan moral peserta didik 

dalam menjalani kehidupan sehari hari, baik di lingkungan sekolah, 

rumah, maupun di lingkungan sekitar (masyarakat). 

Agar proses penghayatan dan pendalaman nilai tertanam 

dalam diri peserta didik, lalu nilai-nilai tersebut dapat menuntun 

perilaku, sikap, dan moral peserta didik maka peserta didik menurut 

Berger dan Luckman menggunakan proses dialektis melalui tiga 

momen yaitu  externalization, objectivation and internalization
36

. 

Momen-memen tersebut tidak selalu berlangsung dalam suatu urutan 

waktu, namun masyarakat dan tiap individu yang menjadi bagian 

darinya secara serentak dikarakterisasi oleh ketiga momen itu. 

Externalization menurut Berger dinyatakan externalization is the 

ongoing outpouring of individuals' physical and mental being into 

the world necessitated by their biological underdevelopment. 

Externalization, Berger suggests, is the essence of human being
37

 

yaitu sebagai suatu pencurahan kedirian manusia terus-menerus ke 

dalam dunia, baik dalam aktivitas fisik maupun mentalnya. Hal ini 

sesuai dengan sifat dasar dan kodrat manusia untuk selalu 

menampilkan dirinya dalam suatu komunitas, sehingga perlu 

berproses dengan cara berinteraksi dengan lingkungan secara 

                                                 
36 

Peter L. Berger and Thomas Luckmann, The Social Construction of Reality, a Treatise in the 

Sociology of Knowledge (England: Penguin Books, 1991), 149. 
37 

Robert Wuthnow, CULTURAL ANALYSIS The Work of Peter L. Berger, Mary Douglas, 

Michel Foucault, and Jürgen Habermas 270 (Madison Avenue, New York, NY 10016, first 

published by Routledge, in 2010), 39. 
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kontinu dalam rangka pembentukan eksistensi diri individu (peserta 

didik). Aktivitas manusia (peserta didik) yang terjadi dalam 

eksternalisasi menurut Berger dan Luckmann dapat mengalami 

proses pembiasaan atau habitualisasi (What will in all cases have to 

be habitualized is the comm-unication process between A and B)
38

. 

Sedangkan proses objektivasi menurut Berger dikatakan here 

the world, as Berger puts it, 'comes to confront him as a facticity 

outside of himself', as 'something "out there"', attaining the 

character of an external and 'objective reality' not as a reality only 

plausible to the individual but as one experienced in common with 

others
39

 yaitu hasil yang telah dicapai dari hasil pikir dari dalam 

(kegiatan ekternalisasi manusia) yang dapat dilihat secara nyata 

(berbentuk kongkrit). Hasil berupa realitas tersebut tidak dibentuk 

secara ilmiah melainkan dikonstruksi oleh manusia. Sedangkan 

proses internaliasasi merupakan penyerapan kembali bentuk konkrit 

tersebut ke dalam kesadaran individu (peserta didik) sehingga unsur-

unsur subjektif individu tersebut dipengaruhi oleh struktur-struktur 

dunia sosial.  

Berkaitan dengan penelitian ini, maka proses dialektis 

tersebut sangat dibutuhkan bagi peserta didik terutama dalam 

penanaman nilai karakter. Agar nilai-nilai karakter tersebut tertanam 

                                                 
38 

Peter L. Berger and Thomas Luckmann, The Social Construction of Reality, a Treatise in the 

Sociology of Knowledge (England: Penguin Books, 1991), 75. 
39 Robert Wuthnow, CULTURAL ANALYSIS The Work of Peter L. Berger, Mary Douglas, 

Michel Foucault, and Jürgen Habermas 270 (Madison Avenue, New York, NY 10016, first 

published by Routledge, in 2010), 39. 
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dalam diri setiap peserta didik, dibutuhkan pembelajaran berupa 

pembiasaan diperlukan suatu teknik yang berorientasi pada sikap. 

Ditegaskan oleh Muhadjir (dalam Muhaimin) bahwa teknik 

pembelajaran PAI yang berorientasi pada nilai (afektif) ada 

bermacam-macam, di antaranya ialah (1) teknik indoktrinasi; (2) 

teknik moral reasoning; (3) teknik meramalkan konsekuensi; (4) 

teknik klarifikasi; dan (5) teknik internalisasi
40

. Pada penelitian ini 

peneliti akan mengkaji pada teknik internalisasi, yakni internalisasi 

nilai utama karakter peserta didik di SMP Negeri 3 Jember dan SMP 

Islamic Garden School Mumbulsari berbasis budaya religius 

disesuaikan dengan kurikulum pada kedua satuan pendidikan 

tersebut dengan berupa kegiatan pembiasaan
41

. 

b. Teknik Internalisasi 

Teknik internalisasi menurut Muhaimin sasarannya sampai 

pada tahap pemilikan nilai yang menyatu dalam kepribadian siswa, 

atau sampai pada taraf karakterisasi atau mewatak. Tahap-tahap dari 

teknik internalisasi ini adalah (1) tahap transformasi nilai: pada tahap 

ini guru sekadar menginformasikan nilai-nilai yang baik dan yang 

kurang baik kepada siswa, yang semata-mata merupakan komunikasi 

                                                 
40

 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan pendidikan Agama Islam di 

Sekolah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 176. 
41

 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan 

Karakter, (Jakarta: Kemendikbud, 2017), 14. 

Kegiatan pembiasaan melalui budaya sekolah dibentuk dalam proses kegiatan rutin, spontan, 

pengkondisian, dan keteladanan warga sekolah. Kegiatan-kegiatan dilakukan di luar jam 

pembelajaran untuk memperkuat pembentukan karakter sesuai dengan situasi, kondisi, 

ketersediaan sarana dan prasarana di setiap satuan pendidikan. 
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verbal; (2) tahap transaksi nilai, yakni suatu tahap pendidikan nilai 

dengan jalan melakukan komunikasi dua arah, atau interaksi antara 

siswa dan guru bersifat interaksi timbal balik.  

Kalau pada tahap transformasi, komunikasi masih dalam 

bentuk satu arah, yakni guru yang aktif. Tetapi dalam transaksi ini 

guru dan siswa sama-sama memiliki sifat yang aktif. Tekanan dari 

komunikasi ini masih menampilkan sosok fisiknya daripada sosok 

mentalnya. Dalam tahap ini guru tidak hanya menyajikan informasi 

tentang nilai yang baik dan buruk, tetapi juga terlibat nyata, dan 

siswa diminta memberikan respons yang sama, yakni menerima dan 

mengamalkan nilai itu; (3) tahap transinternalisasi: tahap ini jauh 

lebih dalam dari sekadar transaksi.  

Dalam tahap ini penampilan guru di hadapan siswa bukan 

lagi sosok fisiknya, melainkan sikap mentalnya (kepribadiannya). 

Demikian juga siswa merespons kepada guru bukan hanya 

kepribadiannya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dalam 

transinternalisasi ini adalah komunikasi dua kepribadian yang 

masing-masing terlibat secara aktif
42

. 

Pada tahap transinternalisasi tersebut senada dengan Albert 

Bandura dengan teori pembelajaran social-kognitif. Kaitannya 

dengan proses transinternalisasi menurut teori social-kognitif  bahwa 

pendidik memiliki pandangan akan dirinya sebagai human agency 

                                                 
42 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan pendidikan Agama Islam di 

Sekolah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 176. 
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yaitu individu sebagai agen yang secara proaktif mengikutsertakan 

dalam lingkungan mereka sendiri dan dapat membuat sesuatu terjadi 

dengan tindakan mereka.  

Adapun kunci pengertian agency adalah kenyataan bahwa di 

antara faktor personal yang lain, individu memiliki self-beliefs yang 

memungkinkan mereka melatih mengontrol atas pikiran, perasaan, 

dan tindakan mereka, bahwa “apa yang dipikirkan, dipercaya, dan 

dirasakan orang mempengaruhi bagaimana mereka bertindak
43

. Dari 

self-beliefs tersebut akan memunculkan self-efficacy yaitu judgement 

seseorang atas kemampuannya untuk merencanakan dan 

melaksanakan tindakan yang mengarah pada pencapaian tujuan 

tertentu
44

.  

Dengan demikian, jika dikaitkan dengan internalisasi nilai-

nilai utama karakter terhadap peserta didik berbasis budaya religius 

di sekolah maka pihak sekolah khususnya kepala sekolah dan guru 

serta tenaga kependidikan di sekolah memiliki keyakinan dan 

kompetensi mengenai penilaian diri akan sukses dalam melakukan 

internalisasi sehingga akan terdapat hubungan yang erat antara 

peserta didik, pendidik dan lingkungan sekolah.  

Menurut Bandura, sebagian besar tingkah laku manusia 

dipelajari melalui peniruan maupun penyajian. McBrearty 

sebagaimana dikuti Bandura bahwa imitation plays an important 

                                                 
43 

Albert Bandura, Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory 

(Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1986), 25. 
44 

Albert Bandura, Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory...., 397. 
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role in the acquisition of deviant, as well as of conforming 

behavior
45

. Dalam hal ini orang tua dan guru memainkan peranan 

penting sebagai seorang model atau tokoh bagi anak-anak untuk 

menirukan (imitation)  tingkah lakunya (modelling). 

Peniruan maupun tingkah laku (imitation or modelling) 

dalam konteks transinternalisasi nilai dimulai dari yang sederhana 

sampai yang kompleks, yaitu:  

1) menyimak (receiving), yakni kegiatan siswa untuk bersedia 

menerima adanya stimulus yang berupa nilai-nilai baru yang 

dikembangkan dalam sikap afektifnya;  

2) menanggapi (responding), yakni kesediaan siswa untuk 

merespons nilai-nilai yang ia terima dan sampai ke tahap 

memiliki kepuasan untuk merespons nilai tersebut;  

3) memberi nilai (valuing), yakni sebagai kelanjutan dari aktivitas 

merespons nilai menjadi siswa mampu memberikan makna baru 

terhadap nilai-nilai yang muncul dengan kriteria nilai-nilai yang 

diyakini kebenarannya;  

4) mengorganisasi nilai (organization of value) yakni aktivitas 

siswa untuk mengatur berlakunya sistem nilai yang ia yakini 

sebagai kebenaran dalam laku kepribadiannya sendiri sehingga ia 

memiliki satu sistem nilai yang berbeda dengan orang lain;  

                                                 
45 

Albert Bandura and Richard H. Walters, Social Learning and Personality Development...., 47. 
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5) karakteristik nilai (characterization by a value or value complex) 

yakni dengan membiasakan nilai-nilai yang benar yang diyakini, 

dan yang telah diorganisir dalam laku pribadinya sehingga nilai 

tersebut sudah menjadi watak (kepribadiannya), yang tidak dapat 

dipisahkan lagi dari kehidupannya. Nilai yang sudah mempribadi 

inilah yang dalam Islam disebut dengan kepercayaan/keimanan 

yang istiqamah, yang sulit tergoyahkan oleh situasi apapun
46

. 

3. Nilai Utama Karakter 

a. Pengertian Nilai 

Nilai berasal dari bahasa Latin vale’re yang artinya berguna, 

mampu akan, berdaya, berlaku, sehingga nilai diartikan sebagai 

sesuatu yang dipandang baik, bermanfaat dan paling benar menurut 

keyakinan seseorang atau sekelompok orang
47

. Dalam kehidupan 

sehari-hari, nilai merupakan sesuatu yang berharga, bermutu, 

menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Hal ini senada 

dengan pendapat Max Scheler yang mengatakan bahwa nilai 

merupakan kualitas yang tidak bergantung dan tidak berubah seiring 

dengan perubahan barang
48

.  

Makna nilai menurut pendapat Max Scheler tersebut adalah 

kualitas berarti nilai itu dikategorikan sesuatu yang penting, oleh 

                                                 
46 

Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan pendidikan Agama Islam di 

Sekolah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 176. 
47 Sutarjo Adisusilo, J.R, Pembelajaran Nilai-nilai Karakter Konstruktivisme dan VCT Sebagai 

Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afektif (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 56.   
48 

Qiqi Yuliati Zakiyah, Pendidikan nilai kajian teori dan praktek di sekolah, (Bandung: CV 

Pustaka Setia, 2014), 14. 
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sebab itu Kartono dan Dali Guno mengatakan bahwa nilai sebagai 

hal yang dianggap penting dan baik. Semacam keyakinan seseorang 

terhadap yang seharusnya atau tidak seharusnya dilakukan (misalnya 

jujur, ikhlas) atau cita-cita yang ingin dicapai oleh seseorang 

(misalnya kebahagiaan, kebebasan)
49

. Dalam usaha mencapai 

keyakinan tersebut, nilai yang ada pada diri seseorang menurut 

Ngalim Purwanto dipengaruhi oleh adanya adat istiadat, etika, 

kepercayaan, dan agama yang dianutnya. Semua itu mempengaruhi 

sikap, pendapat, dan pandangan individu yang selanjutnya tercermin 

dalam cara bertindak dan bertingkah laku dalam memberikan 

penilaian
50

. 

Mengingat nilai adalah sesuatu yang penting, berguna dan 

baik maka nilai menurut Neong Muhadjir merupakan sesuatu yang 

normatif, sesuatu yang diupayakan atau semestinya dicapai, 

diperjuangkan dan ditegakkan. Nilai itu merupakan suatu yang ideal 

bukan faktual sehingga penjabarannya atau operasionalisasinya 

membutuhkan penafsiran
51

. 

Dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa 

nilai merupakan sesuatu yang berharga, dipandang baik, penting, dan 

berharga. Artinya semakin baik kemanfaatan sesuatu itu maka 

semakin tinggi nilainya sehingga jika hal ini dikaitkan dengan 

peserta didik maka semakin peserta didik memiliki budi pekerti 

                                                 
49 

Qiqi Yuliati Zakiyah, Pendidikan nilai kajian teori dan praktek di sekolah...., 14. 
50

 Qiqi Yuliati Zakiyah, Pendidikan nilai kajian teori dan praktek di sekolah...., 14. 
51 Neong Muhajir, Pendidikan Ilmu dan Islam, (Yogyakarta : Reka Sarasin, 1985), 11-12. 
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luhur dan berkarakter maka otomatis ia akan berharga dan bernilai di 

hadapan orang lain dikarenakan memberikan kemanfaatan bagi 

lingkungan sekitar, menjadi pribadi yang ideal, gemar melakukan 

kebajikan, berharga bagi kehidupan umat manusia. Proses 

penanaman dan pembentukan karakter tersebut dipengaruhi baik 

oleh adat istiadat ataupun pembiasaan di sekolah berupa budaya 

religius, etika, kepercayaan, maupun agama yang dianutnya.  

b. Pengertian Karakter 

Sebelum dibahas tentang nilai utama karakter maka perlu 

sekiranya dibahas terlebih dahulu definisi istilah-istilah yang 

seringkali disamakan dengan makna karakter. Istilah-istilah tersebut 

yaitu karakter, akhlak, moral, dan etika. Karakter dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: tabiat; sifat-sifat 

kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang 

dengan yang lain; watak
52

.  

Sesuai dengan arti karakter dalam Kamus Bahasa Indonesia 

tersebut yaitu tabiat dan sifat-sifat kejiwaan, maka sifat-sifat 

kejiawaan di sini bersifat transenden yaitu sifat diri untuk mau 

mengalihkan keutamaan diri kepada keutamaan harkat dan martabat 

manusia. Fitrah manusia adalah suci dan transenden terhadap 

penciptanya sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an surah ar-Rum: 

30 sebagai berikut: 

                                                 
52

 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, KBBI, (2008), 616. 
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فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت اهلل اليت فطر الناس عليها التبديل خللق اهلل ذلك 
 الدين القيم ولكن اكثر الناس اليعلمون

Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama 

(islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan 

manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan 

Allah. (itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak 

mengetahui
53

. 

 

Istilah karakter diambil dari bahasa Yunani “Charassian” 

yang berarti “to mark” atau menandai dan memfokuskan bagaimana 

mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah 

laku, sehingga orang yang tidak jujur, kejam, rakus dan perilaku 

jelek lainnya dikatakan orang berkarakter jelek. Sebaliknya, orang 

yang perilakunya sesuai dengan kaidah moral disebut dengan 

berkarakter mulia
54

. Thomas Lickona lebih menyamakan moral dan 

karakter. Karena, makna karakter di sini menyertakan kata moral. 

Seseorang bisa dikatakan berkarakter jika telah melalui tiga 

komponen moral (moral knowing, moral feeling, dan moral 

behavior/action) yakni pengetahuan, perasaan dan tindakan moral. 

Sedangkan di dalam terminologi Islam, karakter disamakan 

dengan khuluq (bentuk tunggal dari akhlaq) akhlak yaitu kondisi 

batiniyah dalam dan lahiriah (luar) manusia. Menurut Ibn Miskawaih 

bahwa akhlak adalah tabiat atau sifat yang tertanam pada jiwa 

seseorang sehingga tabiat tersebutlah yang mendorong pelakunya 
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Khadim al-Haramain asy-Syarifain Fahd ibn ‘Abd al’Aziz, al-Qur’an dan terjemahnya, tt, 645. 
54

 Maya, R., Karakter adab guru dan murid perspektif ibnu jami. Jurnal edukasi, 28.Maya, tahun 

2017), 67. 
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secara spontanitas melakukan tindakan tanpa membutuhkan 

pemikiran dan pertimbangan
55

.  

Pendapat Ibn Miskawaih tersebut senada dengan yang 

disampaikan Imam al-Ghazali yang menganggap karakter lebih 

dekat kepada akhlak
56

. Karakter dipengaruhi oleh hereditas, 

sebagaimana dinyatakan oleh Samani Hariyanto (dalam Aeni) bahwa 

karakter dapat dimaknai sebagai nilai dasar yang membangun 

pribadi seseorang, terbentuk baik karena pengaruh hereditas maupun 

pengaruh lingkungan, yang membedakannya dengan orang lain, serta 

diwujudkan dengan sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-

hari. 

Individu yang berkarakter baik adalah seseorang yang 

berusaha melakukan hal-hal yang terbaik terhadap Allah SWT, diri-

nya sendiri, terhadap sesama, serta lingkungan dengan cara 

mengoptimalkan pengetahuan yang dimiliki, dilakukan dengan 

penuh kesadaran, emosi, dan motivasi diri sendiri, ditunjukkan 

dalam tingkah laku sehari-hari. Hal ini selaras dengan Gunawan Heri 

yang mengatakan bahwa karakter mulia berarti individu memiliki 

pengetahuan tentang potensi dirinya, yang ditandai dengan nilai-nilai 

seperti reflektif, percaya diri, rasional, logis, kritis, analitis, kreatif 

                                                 
55

 Ibn Miskawaih, Tahzib Al-Akhlaq wa Tathhir al-A’raq, (Mesir: Al-Mathba’ah Al-Mishriyah, 

Cet. I, 1934), 40. 

 حال للنفس داعية هلا اىل افعاهلا من غري فكر والرؤية
56

 al-Ghazali, Ihya’ Ulumuddin juz 3, (Daru Ihya’ al-kutub al-Arabiyah, tt), 52. 

  .يسر من غري حاجة اىل فكر و روية فاخللق عبارة عن هيئة ىف النفس راسخة عنها تصدر االفعال بسهولة و
Artinya spontanitas manusia dalam bersikap, atau melakukan perbuatan yang telah menyatu 

dalam diri manusia sehingga ketika muncul tidak perlu dipikirkan lagi 
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dan inovatif, mandiri, hidup sehat, bertanggung jawab, cinta ilmu, 

sabar, berhati-hati, dan nilai-nilai lainnya. Individu juga memiliki 

kesadaran untuk berbuat yang terbaik atau unggul, dan individu juga 

mampu bertindak sesuai potensi dan kesadarannya tersebut
57

. 

Makna karakter secara lebih spesifik didefinisikan Thomas 

Lickona sebagai berikut “A reliable inner disposition to respond to 

situations in a morally good way.” Karakter menurut Thomas 

Lickona memiliki tiga komponen (karakteristik) yang saling 

berkaitan, sebagaimana dikatakan, “Character so conceived has 

three interrelated parts: moral knowing, moral feeling, and moral 

behavior
58

. Ketiga komponen yang dimaksud yaitu (1) moral 

khowing, adanya pengetahuan tentang kebaikan; (2) moral feeling, 

munculnya komitmen atau niat untuk melakukan kebaikan; (3) 

moral behavior, adanya tindakan nyata melakukan kebaikan. 

Selanjutnya menurut Thomas Lickona bahwa untuk membentuk 

karakter yang baik terhadap peserta didik tidak secara otomatis 

dalam waktu singkat namun butuh proses berkelanjutan seperti 

dalam pembelajaran bahkan pada tataran praktek, sebagaimana 

pernyataannya, “Good charater is not formed automatically in the 

                                                 
57 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi (Bandung: Alfabeta, 2012), 2-4. 
58 

Thomas Lickona, Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and 

Responsibility, (New York: Bantam Books, 1991), 51. 
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classroom; it developed over time through a sustained process of 

teaching, example, learning, and practice
59

. 

Berdasarkan definisi-definisi tentang karakter tersebut maka 

pembangunan karakter mulia menjadi tujuan utama pendidikan yaitu 

membantu peserta didik menjadi cerdas dan menjadi berkarakter 

(bermoral dan berakhlak). Hal ini sesuai dengan yang dicetuskan 

Thomas Lickona dalam bukunya “Educating for Character: How 

Our Schools Can Teach Respect and Responsibility bahwa “down 

through history, in countries all over the world, education has had 

two great goals: to help young people become smart and to help 

them become good
60

. 

Sedangkan moral menurut Howard adalah patokan perilaku 

benar dan salah yang dijadikan pedoman perilaku seseorang. Moral 

merupakan pedoman berinteraksi dengan orang lain. Baik dan buruk 

perbuatan seseorang dapat diukur dari moral
61

. Moral juga lebih 

bersifat dalam tataran realitas dan muncul dalam tingkah laku yang 

berkembang di masyarakat
62

. Moral juga dapat dipahami untuk 

memberikan batasan terhadap aktivitas manusia dengan nilai 

(ketentuan) baik dan buruk, serta benar dan salah. Jika dikaitkan 

                                                 
59 

Thomas Lickona, Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and 

Responsibility, (New York: Bantam Books, 1991), 51. 
60 

Thomas Lickona, Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and 

Responsibility...., 4. 
61 Nurhasnah, Peran Pendidikan Moral di Keluarga dan Sekolah terhadap Karakter Siswa 

(PKBM Ngudi Ilmu, 2013), 25. 
62 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 78. 
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dalam kehidupan sehari-hari dikatakan bahwa orang tersebut 

bermoral, maka orang tersebut tingkah lakunya baik
63

.  

Secara etimologi, etika disamakan dengan moral. Namun, 

moral lebih kepada rasa dan karsa manusia untuk melakukan segala 

hal dalam kehidupannya. Oleh kerenanya, moral lebih mendorong 

untuk mentaati etika. Sementara etika pada dasarnya mengamati 

realitas moral secara kritis, dan etika tidak mengajarkan selain 

kebiasaan, nilai, norma dan pandangan-pandangan moral secara 

kritis. Singkatnya, moralitas menekankan pada cara melakukan 

sesuatu, sedangkan etika lebih kepada mengapa melakukan sesuatu 

itu harus menggunakan cara tersebut
64

. 

b. Konsep Pendidikan Karakter 

Pendidikan Karakter menurut Amri adalah suatu sistem 

penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi 

komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk 

melaksanakan nilai-nilai tersebut”, beberapa nilai adalah religius, 

disiplin, dan tanggung jawab
65

. Hal ini senada dengan yang 

disampaikan Schwartz bahwa character education is a national 

movement Encouraging schools to create environments that foster 

ethical,responsible and caring young people. It is the intentional, 

proactive effort by school, district, and states to instill in their 

                                                 
63 

Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia...., 78-79. 
64 Maidiantius Tanyid, Etika dalam Pendidikan: Kajian Etis Tentang Krisis Moral Berdampak 

pada Pendidikan (Jurnal Jaffray, Vol. 12, No. 2, 2012) 
65 

Amri dkk., Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran (Jakarta: Prestasi Pustaka, 

2011) 
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students important core, ethical values that we all share such as 

caring, honesty fairness, responsibility, and respect for self and 

other
66

. 

Sedangkan menurut Mike Frye mengatakan bahwa 

pendidikan karakter merupakan usaha yang disengaja untuk 

membantu seseorang memahami, menjaga, dan berperilaku yang 

sesuai dengan nilai-nilai karakter mulia
67

. Usaha-usaha yang 

dilakukan secara disengaja tersebut ditanamkan melalui pembiasaan-

pembiasaan yang baik (habituation) sehingga peserta didik mampu 

bersikap dan bertindak berdasarkan nilai-nilai yang telah menjadi 

kepribadiannya. Dengan kata lain, pendidikan karakter yang baik 

harus melibatkan pengetahuan yang baik (moral knowing), perasaan 

yang baik atau loving good (moral feeling) dan perilaku yang baik 

(moral action) sehingga terbentuk perwujudan kesatuan perilaku dan 

sikap hidup peserta didik
68

.  

Pendidikan karakter bukan hanya mentransfer pengetahuan 

tentang sesuatu yang salah atau benar tetapi juga mentransfer nilai 

serta menjadikannya sebagai habituasi atau kebiasaan yang 

dilakukan secara berkesinambungan oleh peserta didik sehingga 

pendidikan sekolah merupakan proses yang membawa peserta didik 

untuk memahami dan merefleksikan sebuah nilai menjadi penting 

                                                 
66 

Schwartz, M., effective caracter education. jurnal internasional, 2011), 10. 
67 

Mike Frye, at al, Character Education: Informational Handbook and Guide for Support and 

Implementation of the Student Citizent Act of 2001 (North Carolina: Public Schools of North 

Carolina, 2002) 
68 

Kemendiknas, Panduan pelaksanaan pendidikan karakter (Balitbang Pusat Perbukuan, 2011) 
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untuk diwujudkan dalam perilaku keseharian manusia, termasuk bagi 

anak
69

. Kebiasaan-kebiasaan yang ditanamkan kepada peserta didik 

semasa anak-anak akan terpengaruh dan terbawa hingga dewasa. 

Mengingat begitu pentingnya pendidikan karakter untuk 

membentuk pribadi luhur peserta didik dengan harapan mampu 

menjadi pondasi utama dalam membangun manusia Indonesia yang 

bertakwa dan siap bersaing di masa mendatang maka pemerintah 

Indonesia melakukan penguatan pendidikan karakter di antaranya 

melalui peraturan presiden nomor 87 tahun 2017 pasal 1 ayat 1 

dinyatakan bahwa penguatan pendidikan karakter yang selanjutnya 

disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab 

satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui 

harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan 

pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan 

masyarakat sebagai bagian dari gerakan nasional revolusi mental
70

.  

Penguatan pendidikan karakter pada peraturan presiden 

tersebut selaras dengan konsep filosofi pendidikan karakter Ki Hajar 

Dewantara yaitu adanya olah hati (etika), olah rasa (estetika), olah 

pikir (literasi), dan olah raga (kinestetika) yang diinternalisasikan 

kepada peserta didik melalui budaya religius di sekolah sehingga 

menjadikan peserta didik berkarakter. 

                                                 
69 Dharma Kesuma, Pendidikan Karakter Kajian Teori dan Praktek di Sekolah. Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2011), 9. 
70 

Peraturan Presiden, tentang penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter, 2017, 2. 
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Relevansinya dengan peraturan presiden nomor 87 tahun 

2017 tersebut, salah satu pemikir sekaligus pemerhati pendidikan 

Islam, Abdullah Nashih Ulwan telah memberikan sumbangsih 

pemikirannya mengenai pendidikan karakter atau moral. Terkait 

pendidikan karakter, pendidik (guru maupun orang tua) memberikan 

pendidikan budi pekerti yang baik. Sebagaimana sabda Rasulullah 

SAW:
71

. Wujud nyata pendidikan budi pekerti (karakter) orang tua 

dan pendidik terhadap anak di antaranya meliputi masalah perbaikan 

jiwa anak, meluruskan penyimpangan anak, mengangkat anak dari 

seluruh kehinaan dan menganjurkan pergaulan yang baik dengan 

orang lain
72

.  

Orang tua dan pendidik bertanggung jawab untuk mendidik 

anak-anak sejak kecil agar berperilaku jujur, dapat dipercaya, 

istiqamah, mementingkan orang lain, menolong orang yang 

membutuhkan bantuan, menghargai orang tua, menghormati tamu, 

berbuat baik kepada tetangga dan mencintai orang lain. Orang tua 

dan pendidik juga bertanggung jawab untuk membersihkan lidah 

anak-anak dari kata-kata kotor, serta dari segala perkataan yang 

menimbulkan merosotnya nilai moral dan pendidikan. Orang tua dan 

pendidik bertanggung jawab untuk mengangkat anak-anak dari hal-

hal yang hina, kebiasaan yang tercela, moral yang buruk dan segala 

                                                 
71 Abdullah Nashih Ulwan, Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam, Jilid. I, (Beirut: Dar al-Salam, 1983), 181. 

 َما ََنََل َواِلٌد َوَلًدا ِمْن َنحٍْل اَْفَضلح ِمْن اََدٍب َحَسٍن 
(Tidak ada suatu pemberian yang lebih utama yang diberikan oleh orang tua ayah kepada 

anaknya, kecuali budi pekerti yang baik) 
72 

Abdullah Nashih Ulwan, Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam, Jilid. I, (Beirut: Dar al-Salam, 1983), 182. 
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hal yang dapat menjatuhkan kepribadian, kemuliaan dan 

kehormatannya. Orang tua dan pendidik bertanggungjawab untuk 

membiasakan anak-anak dengan perikemanusiaan yang mulia, 

seperti baik kepada anak-anak yatim, kaum fakir dan mengasihani 

para janda dan kaum miskin
73

. 

Selaras dengan ungkapan Abdullah Nashih Ulwan tekait 

tanggungjawab orang tua dan pendidik (guru), al-Ghazali 

memberikan panduan bagi seorang pendidik (guru) dalam 

memberikan perlakuan kepada peserta didiknya sebagaimana 

ungkapan beliau: 

املعلم ان جيرى املتعلم منه جمرى بنيه، كما قال عليه الصالة والسالم: "امنا انا لكم 
 مثل الوالد لولده

Artinya: Seorang guru hendaknya memperlakukan muridnya seperti 

anaknya sendiri, seperti sabda Rasulullah saw, “sesungguhnya aku 

bagi kalian adalah ibarat ayah terhadap anaknya
74

 

 

Ungkapan al-Ghazali tersebut memberikan pemahaman 

bahwa seorang pendidik (guru) dalam salah satu tugas 

keprofesiannya adalah memandang dan memposisikan peserta didik 

seperti anak kandungnya sendiri, mengayomi, memberikan kasih 

sayang dengan sepenuh hati.   

  Ungkapan al-Ghazali tersebut pula dipertegas dengan 

ungkapan KH Hasyim Asy’ari bahwa pendidik (guru) dalam 

menanamkan perbaikan jiwa anak hendaknya dengan cara mencintai 

                                                 
73 Abdullah Nashih Ulwan, Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam, Jilid. I, (Beirut: Dar al-Salam, 1983), 182. 
74 Al-Ghazali, Mizanul Amal, (Beirut: Darul Ilmiah, tt), 145. 
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peserta didik seperti halnya pendidik (guru) mencintai dirinya sendiri 

serta memperlakukan peserta didik sebagaimana ia memperlakukan 

anak-anaknya. Pendidik harus bersabar dalam menghadapi 

kekurangan peserta didik ketika peserta didik dipandang kurang 

beretika. Karena peserta didik masih dalam bimbingan pendidik. 

Oleh karena itu, pendidik hendaknya menasihati peserta didik 

dengan lembut dan penuh kasih sayang. Sehingga pendidik dapat 

mendidik dan memperbaiki akhlak peserta didik. Hal ini 

mengandung arti bahwa pendidik harus memberikan motivasi 

kepada peserta didik bahwa derajat orang yang berilmu akan 

diangkat Allah SWT karena si peserta didik telah memuliakan 

ilmu
75

. 

Pada paparan-paparan tersebut menunjukkan bahwa pendidik 

hendaknya memperlakukan peserta didik seperti hubungan antara 

bapak dan anak yang dilandasi dengan sifat kasih sayang sehingga 

dalam menginternalisasikan nilai-nilai utama karakter kepada peserta 

didik terwujud hubungan komunikasi dan interaksi personal bersifat 

kasih sayang. Hal ini menjadikan suksesnya internalisasi nilai-nilai 

utama karakter tersebut baik karakter religius, nasionalis, mandiri, 

integritas maupun gotong royong. 

  

                                                 
75 Hasyim, Asy’ari, Adab al-Alim wa al-Muta’allim, (Jombang: Maktabah Turats al-Islami, tt), 83. 
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c. Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter: 5 Nilai Utama Karakter 

Kembali pada pembahasan nilai utama karakter, terdapat 

peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 20 tahun 2018 

tentang penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan 

formal pasal 2 ayat 1 dan 2 yang menyatakan: (1) PPK dilaksanakan 

dengan menerapkan nilai-nilai pancasila dalam pendidikan karakter 

terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja 

keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat 

kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta 

damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan 

bertanggung jawab. (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan perwujudan dari 5 (lima) nilai utama yang saling 

berkaitan yaitu religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong 

royong, dan integritas yang terintegrasi dalam kurikulum
76

.  

Terkait dengan nilai utama karakter tersebut maka hal ini 

menjadi bagian dari program rencana pembangunan jangka panjang 

nasional tahun 2005-2025 dengan diterbitkannya undang-undang 

nomor 17 tahun 2007 bab IV point A.1
77

. Undang-undang tersebut 

kemudian dilanjutkan lagi dengan diberlakukannya gerakan 

                                                 
76 

Salinan Permendikbud Nomor 20 tahun 2018, 3-4. 
77 

Undang-Undang No. 17 Tahun 2007,  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 

2005-2025, 41. 

Berbunyi: “Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, 

berbudaya, dan beradab ditandai dengan terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, 

berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan 

perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragam, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang 

dinamis, dan berorientasi iptek.  
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penguatan pendidikan karakter (PPK) yang digagas pemerintah sejak 

tahun 2010 yaitu dengan diterbitkannya instruksi presiden no. 1 

tahun 2010 pada point prioritas 2 tentang pendidikan
78

. Selain 

adanya instruksi presiden tersebut juga dipertegas dengan 

diterbitkannya peraturan pemerintah no. 17 tahun 2010 pasal 67 

point (2) a. tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
79

 

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) selain tentang 

kekhasan, keunikan, dan kualitas sekolah (school branding) yang 

akan dibangun, disertai pula kemampuan manajerial kepala sekolah 

untuk menggali potensi lingkungan sebagai sumber belajar dan 

sekolah sangat diperlukan manajer yang berfokus pada peningkatan 

kualitas pembelajaran melalui pembentukan karakter. Visioner 

berarti kepala sekolah memiliki visi jauh dalam ekosistem 

pendidikan yang ada untuk mendukung program mengembangkan 

kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan kelanjutan dan 

kesinambungan dari Gerakan Nasional Pendidikan Karakter Bangsa 

Tahun 2010 juga merupakan bagian integral Nawacita
80

. 

Dalam hal ini butir 8 Nawacita: Revolusi Karakter Bangsa 

dan Gerakan Nasional Revolusi Mental dalam pendidikan yang 

                                                 
78

 Instruksi Presiden no. 1 Tahun 2010, Percepatan Pembangunan Nasional 2010, 9. 
Berbunyi: “Penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai 

budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa” 
79 

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010, 47. 

Berbunyi: “Pendidikan pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat berfungsi: 

mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan 

kepribadian luhur yang telah dikenalinya” 
80 

Kemendikbud, Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter, (Jakarta: Kemendikbud, 

2017), 7-8. 
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hendak karakter sebagai dimensi terdalam pendidikan yang 

membudayakan dikembangkan sebagai prioritas Gerakan PPK. 

Kelima nilai utama mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk 

mengadakan dalam mengelola sekolah. Untuk itu, Gerakan PPK 

menempatkan nilai perubahan paradigma, yaitu perubahan pola pikir 

dan cara bertindak dan memberadabkan para pelaku pendidikan.  

Karakter yang saling berkaitan membentuk jejaring nilai 

yang perlu dikembangkan sebagai prioritas Gerakan PPK
81

. Kelima 

nilai utama karakter bangsa tersebut selaras dengan nilai karakter 

atau akhlak dalam ajaran al-Qur’an maupun Hadits. Secara terperinci 

kelima nilai utama karakter gerakan penguatan pendidikan karakter 

dipaparkan sebagai berikut: 

1) Religius 

Nilai karakter religius mencerminkan keberimanan terhadap 

Tuhan yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku 

melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, 

menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap toleran 

terhadap pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan lain, hidup 

rukun dan damai dengan pemeluk agama lain. Nilai karakter religius 

ini meliputi tiga dimensi relasi sekaligus, yaitu hubungan individu 

dengan Tuhan, individu dengan sesama, dan individu dengan alam 

                                                 
81

 Kemendikbud, Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter...., 8. 
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semesta (lingkungan). Nilai karakter religius ini ditunjukkan dalam 

perilaku mencintai dan menjaga keutuhan ciptaan
82

. 

Subnilai religius antara lain cinta damai, toleransi, 

menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, teguh pendirian, 

percaya diri, kerja sama antar pemeluk agama dan kepercayaan, 

antibuli dan kekerasan, persahabatan, ketulusan, tidak memaksakan 

kehendak, mencintai lingkungan, dan melindungi yang kecil dan 

tersisih. 

Dalam al-Qur’an tentang nilai karakter religius tertera dalam 

surah at-Tahrim ayat 6:
83

 Allah SWT juga berfirman dalam surah 

Luqman ayat 13:
84

.Pada ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa 

penanaman karakter religius dilakukan sedini mungkin mulai di 

lingkungan keluarga, sekolah bahkan di lingkungan masyarakat.  

Dengan demikian karakter religius diharapkan dapat 

terwujud dalam tingkah laku agamis sesuai ajaran agama dan 

kepercayaan yang dianut, menjadi pribadi yang menghargai 

perbedaan agama, dan toleran serta hidup rukun dan damai dengan 

pemeluk agama lain di lingkungan keluarga, masyarakat, berbangsa 

dan bernegara.  

                                                 
82 

Kemendikbud, Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter...., 8. 
83 

Mundofir Sanusi, al-Qur’an Terjemah dan Tajwid Warna, al-Majid, (Beras: Jakarta Pusat, tt), 560. 

 ياايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka 

84 
Mundofir Sanusi, al-Qur’an Terjemah dan Tajwid Warna, al-Majid...., 412. 

 واذ قال لقمن إلبنه وهو يعظه يبين التشرك باهلل ان الشرك لظلم عظيم
Artinya: Dan (Ingatlah) ketika Luqman Berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran 

kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya 

mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar 
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2) Nasionalis 

Nilai karakter nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, 

dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan 

penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, 

budaya, ekonomi, dan politik bangsa, menempatkan kepentingan 

bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya
85

. 

Subnilai nasionalis antara lain apresiasi budaya bangsa 

sendiri, menjaga kekayaan budaya bangsa, rela berkorban, unggul, 

dan berprestasi, cinta tanah air, menjaga lingkungan, taat hukum, 

disiplin, menghormati keragaman budaya, suku, dan agama. Dalam 

al-Qur’an tentang nilai karakter nasionalis tertera dalam surah al-

Baqarah ayat 126: 
86

 juga dalam al-Qur’an surah al-A’raf ayat 56: 
87

. 

Pada ayat tersebut dapat dipahami bahwa karakter nasionalis 

berupa cinta tanah air dalam rangka mempertahankan dan membela 

tanah air serta menjaga lingkungan agar tidak mengalami kerusakan 

merupakan prinsip bagi penduduk suatu bangsa termasuk bangsa 

Indonesia yang telah berhasil merebut kemerdekaan dari penjajahan 

                                                 
85 

Kemendikbud, Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter, tahun 2017, 8 
86 

Mundofir Sanusi, al-Qur’an Terjemah dan Tajwid Warna, al-Majid, (Beras: Jakarta Pusat, tt), 19 

اىل عذاب النار وبئس واذ قال ايراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم باهلل واليوم االخر قال ومن كفر فأمتعه قليال مث اضطره 
 املصري

Artinya:  Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, jadikanlah Negeri ini, Negeri 

yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman 

diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang 

kafirpun Aku beri kesenangan sementara, Kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka dan 

Itulah seburuk-buruk tempat kembali 
87 

Mundofir Sanusi, al-Qur’an Terjemah dan Tajwid Warna, al-Majid, (Beras: Jakarta Pusat, tt), 157. 

 ها ...والتفسدوا ىف االرض بعد اصالح
Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 

memperbaikinya 
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bangsa asing serta dapat mempertahankannya hingga saat ini. Pada 

ayat tersebut Allah SWT menjelaskan karakter nasionalis Nabi 

Ibrahim terhadap negeri dan penduduk Mekah, di antara isi doa 

beliau agar Mekah menjadi aman sejahtera dan diberi rezeki yang 

melimpah. 

3) Mandiri 

Nilai karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak 

bergantung pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, 

pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi dan cita-cita
88

. 

Subnilai mandiri antara lain etos kerja (kerja keras), tangguh tahan 

banting, daya juang, profesional, kreatif, keberanian, dan menjadi 

pembelajar sepanjang hayat. Dalam al-Qur’an tentang nilai karakter 

mandiri tertera dalam surah at-Thur ayat 21:
89

. 

Pada ayat tersebut dapat dipahami bahwa masing-masing 

manusia atau individu mandiri terhadap perbuatannya baik perbuatan 

baik ataupun buruk, sebagai konsekuensinya adalah tetap menjadi 

tanggungjawab masing-masing serta tidak dapat dilimpahkan kepada 

orang lain. 

4) Gotong Royong 

Nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan 

menghargai semangat kerjasama dan bahu membahu menyelesaikan 

                                                 
88 

Kemendikbud, Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter, (Jakarta: Kemendikbud, 

2017), 9 
89

 Mundofir Sanusi, al-Qur’an Terjemah dan Tajwid Warna, al-Majid, (Beras: Jakarta Pusat, tt), 524. 

 كل امرء مبا كسب رهني
Artinya : ... tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya 
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persoalan bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi 

bantuan/ pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan
90

. 

Subnilai gotong royong antara lain menghargai, kerja sama, 

inklusif, komitmen atas keputusan bersama, musyawarah mufakat, 

tolong-menolong, solidaritas, empati, anti diskriminasi, anti 

kekerasan, dan sikap kerelawanan. Dalam al-Qur’an tentang nilai 

karakter gotong royong tertera dalam surah al-Maidah ayat 2:
91

. 

Pada ayat tersebut dapat dipahami bahwa orang-orang 

beriman hendaknya memiliki karakter gotong royong yakni karakter 

peduli terhadap sesama manusia dalam hal kebajikan dan sarana 

dalam peningkatan ketakwaan kepada Allah SWT.  

5) Integritas 

Nilai karakter integritas merupakan nilai yang mendasari 

perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai 

orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan 

pekerjaan, memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai 

kemanusiaan dan moral (integritas moral)
92

. 

Karakter integritas meliputi sikap tanggung jawab sebagai 

warga negara, aktif terlibat dalam kehidupan sosial, melalui 

konsistensi tindakan dan perkataan yang berdasarkan kebenaran. 

                                                 
90 

Kemendikbud, Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter, (Jakarta: kemendikbud, 

2017), 9. 
91 

Mundofir Sanusi, al-Qur’an Terjemah dan Tajwid Warna, al-Majid, (Beras: Jakarta Pusat, tt), 106. 

 وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على االمث والعدوان
Artinya: ... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan 

tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran 
92

 Kemendikbud, Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter, (Jakarta: Kemendikbud, tt), 9. 
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Subnilai integritas antara lain kejujuran, cinta pada kebenaran, setia, 

komitmen moral, anti korupsi, keadilan, tanggung jawab, 

keteladanan, dan menghargai martabat individu (terutama 

penyandang disabilitas). 

Dalam al-Qur’an tentang nilai karakter integritas tertera 

dalam surah al-Ahzab ayat 70-71:
93

 begitu pula dalam surah Ali-

Imran ayat 58:
94

 . Ditegaskan juga dalam surah Fusshilat ayat 30: 
95

. 

Pada ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa  orang-orang 

yang beriman hendaknya menjadi orang yang berintegritas seperti 

jujur dalam perkataan dan perbuatan sebagai bentuk amanah yang 

dilimpahkan Allah SWT terhadap manusia. Manusia harus 

mempertanggungjawabkan segala bentuk perkataan dan perbuatan 

baik di dunia maupun di akhirat. Menjadi orang yang berintegritas 

dilakukan secara berkesinambungan (istiqamah). 

Kelima nilai utama tersebut tidak berdiri sendiri, akan tetapi 

memuliki interaksi satu sama lain, yang berkembang secara dinamis 

                                                 
93 

Mundofir Sanusi, al-Qur’an Terjemah dan Tajwid Warna, al-Majid, (Beras: Jakarta Pusat, tt), 427. 

 ولوا قوال سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اهلل ورسوله فقد فاز فوزا عظيماياايها الذين امنوا اتقوا اهلل وق
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah 

perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan 

mengampuni bagimu dosa-dosamu. dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, Maka 

Sesungguhnya ia Telah mendapat kemenangan yang besar 
94

 Mundofir Sanusi, al-Qur’an Terjemah dan Tajwid Warna, al-Majid...., 87. 

 ...ان اهلل يأمركم ان تؤدوا االمنت اىل اهلها 

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerimanya 
95 

Mundofir Sanusi, al-Qur’an Terjemah dan Tajwid Warna, al-Majid...., 480. 

 باجلنة الىت كنتم توعدونان الذين قالوا ربنا اهلل مث استقاموا تتنزل عليهم املالئكة اال ختافوا والحتزنوا وابشروا 
Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan kami ialah Allah" Kemudian 

mereka meneguhkan pendirian mereka, Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan 

mengatakan: "Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka 

dengan jannah yang Telah dijanjikan Allah kepadamu 
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dan membentuk keutuhan pribadi. Dari nilai utama tersebut, 

pendidikan karakter yang dimulai memerlukan peran individu dan 

sekolah dan membutuhkan pengembangan nilai-nilai utama lainnya 

baik secara kontekstual maupun universal.  

Nilai religius sebagai cerminan dari iman dan takwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan secara utuh dalam bentuk ibadah 

sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing dan dalam 

bentuk kehidupan antar manusia sebagai kelompok, masyarakat, 

maupun bangsa. Dalam kehidupan sebagai masyarakat dan bangsa 

nilai-nilai religius dimaksud melandasi dan melebur di dalam nilai-

nilai utama nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan 

integritas. Demikian pula jika nilai utama nasionalis dipakai sebagai 

titik awal penanaman nilai-nilai karakter, nilai ini harus 

dikembangkan berdasarkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan yang 

tumbuh bersama nilai-nilai lainnya
96

. 

Dalam rangka pelaksanaan proses internalisasi nilai-nilai 

utama karakter tersebut, maka diperlukan sarana berupa budaya 

religius di sekolah sehingga nilai-nilai utama karakter dapat 

terealisasi dengan baik. Melalui pendidikan karakter mampu 

memunculkan kebajikan dari dalam diri seseorang dan mampu 

memunculkan sikap, nilai dan moral seperti sikap jujur dalam 

bercakap atau bertindak baik kepada dirinya, kepada orang lain dan 

                                                 
96 Kemendikbud, Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter, (Jakarta: kemendikbud, 

2017), 10. 
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kepada tuhannya. Kemudian sikap ini akan terlihat dan muncul 

dalam tindakan yang nyata yaitu tingkah laku yang baik, jujur, 

bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, kerja keras dan lain 

sebagainya
97

.  

Dalam tataran praktek, maka nilai-nilai utama karakter 

tersebut diaplikasikan dengan tiga tahapan yakni (1) moral knowing, 

adanya pengetahuan tentang kebaikan yang meliputi sadar moral, 

mengenal nilai-nilai moral, perspektif, penalaran moral, pembuatan 

keputusan dan pengetahuan tentang diri; (2) moral feeling, 

munculnya komitmen atau niat untuk melakukan kebaikan yang 

meliputi kesadaran hati nurani, harga diri, empati, mencintai 

kebaikan, kontrol diri dan rendah hati; (3) moral behavior, adanya 

tindakan nyata melakukan kebaikan yang meliputi kompetensi, 

kehendak baik dan kebiasaan. Dalam praktek di lapangan dengan 

cara pendekatan komprehensif yakni sekolah, orang tua, dan 

masyarakat sekitar. 

4. Budaya Sekolah 

Istilah budaya berasal dari bahasa sansekerta yaitu yaitu 

buddhayah bentuk jama’ dari kata buddhi yang artinya akal. Sedangkan 

dalam bahasa Inggris budaya disebut dengan culture, kata culture 

berasal dari bahasa latin colere mempunyai arti mengolah atau 

                                                 
97 

Ani Jailani, Peran Pendidikan Agama Islam dalam membentuk karakter jujur pada siswa ,UIN 

Sunan Gunung Djati Bandung, al-Tadzkiyyah, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 10 No. 2 tahun 2019, 

2-3.  
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mengerjakan
98

. Budaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan 

sebagai berikut: 1). pikiran; akal budi: hasil; 2). kebudayaan: 

menyelidiki bahasa dan; yang mengenai kebudayaan; yang sudah 

berkembang (beradab, maju)
99

: Budaya sebagai pengetahuan yang 

diperoleh untuk menginterpretasikan pengalaman dan menghasilkan 

perilaku sosial
100

.  

Menurut Kotter budaya diartikan sebagai totalitas perilaku, 

kesenian, kepercayaan, kelembagaan dan semua produk dari karya dan 

pemikiran manusia yang mencirikan suatu masyarakat atau 

penduduk
101

. Pandangan lain disampaikan oleh Barney bahwa budaya 

adalah segala nilai, pemikiran, serta simbol yang mempengaruhi 

perilaku, sikap, kepercayaan, serta kebiasaan seseorang dalam 

organisasi
102

.  Sedangkan menurut Edy Sutrisno budaya mengandung 

berbagai aspek pokok, yaitu sebagai berikut: 1). Budaya merupakan 

konstruksi sosial unsur-unsur budaya seperti nilai-nilai, keyakinan dan 

pemahaman, yang dianut oleh semua anggota kelompok; 2). Budaya 

memberikan tuntutan bagi para anggotanya dalam memahami suatu 

kejadian; 3). Budaya berisi kebiasaan; 4). Dalam suatu budaya 

mengarahkan perilaku: kebiasaan atau tradisi merupakan perekat yang 

                                                 
98 

Gunsu Nurmansyah dkk, Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi, (Lampung: Anugrah Utama 

Raharja, 2019), 74. 
99

 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, KBBI (Jakarta:Depdiknas, 2008), 244. 
100

 Fred Luthans, Organizational behavior 2005, The McGraw-Hill Companies (terj) Vivin 

Andhika Yuwono, et al (Yogyakarta, Andi Copyright, 2005), 47. 
101 

J.P. Kotter, Dampak Budaya Perusahaan Terhadap Kinerja, Terjemahan oleh Bunyamin 

Molan, Jakarta, Premlindo,1992), 4. 
102

 Barney, J. B., Organizational culture: can it be a source of sustained competitive advantage?. 

(Academy of Management Review, 11(3), 1986), 656- 665. 
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mempersatukan suatu organisasi dan menjamin bahwa para anggotanya 

wajar berperilaku sesuai dengan norma; 5). Budaya masing-masing 

organisasi bersifat unik
103

. 

Definisi budaya menurut Kementerian Pendidikan Nasional 

adalah sebagai keseluruhan sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan 

keyakinan (belief) manusia yang dihasilkan masyarakat. Sistem 

berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan itu adalah hasil dari 

interaksi manusia dengan sesamanya dan lingkungan alamnya. Sistem 

berpikir, nilai, moral, norma dan keyakinan itu digunakan dalam 

kehidupan manusia dan menghasilkan sistem sosial, sistem ekonomi, 

sistem kepercayaan, sistem pengetahuan, teknologi, seni, dan 

sebagainya.  

Manusia sebagai makhluk sosial menjadi penghasil sistem 

berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan; akan tetapi juga dalam 

interaksi dengan sesama manusia dan alam kehidupan, manusia diatur 

oleh sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan yang telah 

dihasilkannya. Ketika kehidupan manusia terus berkembang, maka 

yang berkembang sesungguhnya adalah sistem sosial, sistem ekonomi, 

sistem kepercayaan, ilmu, teknologi, serta seni.  

Pendidikan merupakan upaya terencana dalam mengembangkan 

potensi peserta didik, sehingga mereka memiliki sistem berpikir, nilai, 

moral, dan keyakinan yang diwariskan masyarakatnya dan 

                                                 
103 

Edy Sutrisno, Budaya Organisasi (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013), 86-87. 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

78 

 

mengembangkan warisan tersebut ke arah yang sesuai untuk kehidupan 

masa kini dan masa mendatang
104

. Dari definisi-definisi tentang budaya 

tersebut dapat dipahami bahwa budaya merupakan keseluruhan sistem 

berupa perilaku yang dihasilkan oleh suatu kelompok masyarakat 

sehingga menjadikan ciri khas masyarakat tersebut. 

Dengan demikian jika dikaitkan dengan sekolah sebagai 

lembaga pendidikan maka budaya sekolah merupakan tingkah laku dan 

gejala sosial yang menggambarkan identitas dan citra suatu lembaga 

sekolah atau masyarakat yang ada di dalam sekolah tersebut. Setiap 

orang terlibat dalam proses perubahan nilai dan budaya. Budaya eksis 

karena ada pelakunya yang disebut pelaku budaya. sekolah mampu 

mempunyai budaya sendiri yang terbentuk dari karakteristik sekolah 

sebagi objek dan subjeknya
105

. Adapun budaya sekolah yang 

dikemukakan oleh Schwartz and Davis sebagaimana dikutip Syaiful 

Sagala mengemukakan bahwa budaya sekolah merupakan suatu 

kesatuan keyakinan dan harapan yang diberikan oleh keseluruhan 

anggota yang ada didalam sekolah tersebut.  

Lebih lanjut menurut Kasali sebagaimana dikutip Syaiful Sagala 

yang mengemukakan bahwa budaya sekolah adalah setelah nilai-nilai 

baru terbentuk dalam suatu organisasi atau sekolah, maka yang 

disepakati menjadi bagian dari strategi sekolah, untuk itu perlu terus 

                                                 
104

 Kemendiknas, pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa (Jakarta: Depdiknas, 

2010), 3. 
105

 Syaiful Sagala, Memahami Organisasi Pendidika Budaya Dan Reinventing Organisasi 

Pendidikan (Tambara: Pt Kharisma Putra Utama, 2016), 128. 
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untuk memperkuatkan agar menjadi tradisi baru dan menjadi budaya 

yang benar-benar mampu memberikan jawaban terhadap perubahan
106

. 

Kaitannya dengan penguatan pendidikan karakter maka 

penyelenggaraannya dapat dilaksanakan dengan berbasis tiga 

pendekatan yaitu kelas; budaya sekolah; dan masyarakat
107

.  

Di antara budaya-budaya sekolah yang benar-benar mampu 

menjawab terhadap perubahan pola perilaku peserta didik adalah 

budaya religius.  

a. Budaya religius  

Budaya religius menurut K. S. Putra (dalam Fahrudin) 

merupakan bentuk pengamalan nilai-nilai agama Islam dalam 

kehidupan di sekolah dan di masyarakat, yang bertujuan untuk 

menanamkan nilai-nilai agama Islam yang diperoleh siswa dari hasil 

pembelajaran di sekolah, agar menjadi bagian yang menyatu dalam 

perilaku siswa sehari-hari
108

. 

Sementara Fathurrohman (dalam Fahrudin) mengartikan 

budaya religius sebagai upaya terwujudnya nilai-nilai ajaran agama 

yang menjadi sebuah tradisi dalam berperilaku dan budaya 

                                                 
106

 Syaiful Sagala, Memahami Organisasi Pendidika Budaya Dan Reinventing Organisasi 

Pendidikan...., 128. 
107 Permendikbud nomor 20 Tahun 2018, Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan 

Pendidikan Formal pasal 6 ayat 1, (2018), 5. 
108

 Fahrudin, Upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan budaya religius di SMPN 

44 Bandung, Tarbawi Jurnal Indonesian Journal of Islamic Education, (Universitas 

Pendidikan Indonesia, vol. 7 No. 2 November 2020), 8. 
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organisasi yang diikuti oleh seluruh warga di lembaga pendidikan
109

. 

Senada dengan apa yang disampaikan Fathurrohman, maka 

Supriyanto mendefinisikan program budaya religius sebagai sebuah 

gagasan atau pikiran manusia yang bersifat abstrak kemudian 

diaplikasikan atau diwujudkan melalui perilaku manusia yang 

berlandaskan nilai-nilai keagamaan.
110

.  

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat dipahami 

bahwa budaya religius merupakan sekumpulan nilai-nilai agama 

berupa perilaku-perilaku atau pembiasaan-pembiasaan dan sudah 

menjadi kebiasaan atau tradisi yang diterapkan dan dipraktekkan 

dalam lingkungan sekolah sebagai salah satu usaha untuk 

menanamkan akhlak mulia pada diri peserta didik. Dengan demikian 

maka internalisasi nilai utama karakter peserta didik dapat dilakukan 

melalui budaya religius di sekolah. 

Pada penelitian ini budaya religius dalam konteks 

pendidikan Islam. Menurut Muhaimin budaya religius dalam konteks 

pendidikan Islam bersifat vertikal dan horisontal. Vertikal berwujud 

manusia atau warga sekolah dengan Allah misalnya shalat, 

doa,khataman al-Qur’an dan lain-lain. Horisontal adalah hubungan 
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 Fahrudin, Upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan budaya religius di SMPN 

44 Bandung, Tarbawi Jurnal Indonesian Journal of Islamic Education...., 8. 
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 Supriyanto, Strategi Menciptakan Budaya Religius di Sekolah. Jurnal Tawadhu, 2(1), 469–489, 

2018, 469. 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

81 

 

manusia dengan manusia atau warga sekolah dengan sesamanya dan 

hubungan mereka dengan alam
111

. 

Budaya religius yang dilaksanakan secara 

berkesinambungan dan berulang-ulang sehingga menjadi tradisi 

ternyata menjadikan cara yang sangat efektif untuk membentuk dan 

membina karakter peserta didik. Sejak dari lahir seorang anak sudah 

selayaknya dididik dengan perbuatan dan kebiasaan baik sesuai 

tuntunan agama dan nilai serta norma yang ada di masyarakat. 

Tujuannya agar nantinya anak sudah terbentuk dan terbiasa 

melakukan hal baik dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat
112

. 

Pembiasaan-pembiasaan religius di sekolah yang sudah 

menjadi tradisi tersebut dipastikan memberikan jaminan rasa 

keamanan terhadap peserta didik karena salah satu kebutuhan 

manusia adalah membutuhkan rasa aman sesuai dengan teori belajar 

humanistik Abraham H. Maslow yaitu safety needs- protection from 

elements, security, order, law, stability, freedom from fear
113

. Peserta 

didik di sekolah cenderung membutuhkan rasa aman, kebutuhan 

akan perlindungan, bebas dari rasa takut dan sebagainya sehingga 

peserta didik dapat berkembang menjadi lebih baik.  

Tahap selanjutnya setelah pemberian jaminan rasa aman, 

pihak sekolah senantiasa memberikan perhatian agar peserta didik 

                                                 
111

 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (Jakarta:Raja Grafindo 

Persada, 2005), 61.  
112 
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dapat berinteraksi dengan baik dan mempunyai rasa saling memiliki 

terhadap teman-temannya serta lingkungan sekolahnya. Menurut 

Abraham H. Maslow kebutuhan ini termasuk kategori kebutuhan 

akan kepemilikan dan cinta (The belongingness and love Needs)
114

.  

Kebutuhan akan cinta ini menguatkan bahwa dalam hidup 

manusia tidak bisa terlepas dari sesama. Kemudian agar pelaksanaan 

budaya religius di sekolah semakin berkembang dan semakin baik 

maka pihak sekolah tidak hanya memintakan pendapat dan saran 

kepada para guru, dan tenaga kependidikan ataupun stakeholder 

yang ada, namun juga perlu meminta saran dan usulan-usulan dari 

peserta didik, karena pada dasarnya peserta didik juga membutuhkan 

rasa dihargai pendapat dan sarannya serta mereka juga menginginkan 

menjadi orang yang mampu, berpendapat dan memberikan penilaian 

serta kritik terhadap sesuatu. Menurut Abraham H. Maslow 

kebutuhan ini termasuk kategori kebutuhan akan aktualisasi diri (Self 

Actualization needs). Realizing personal potential, self-fulfillment, 

seeking personal growth and peak experiences. A desire “to become 

everything one is capable of becoming”
115

. 

Dalam hal pelaksanaan budaya religius di sekolah, 

pemerintah memiliki kepedulian yang tinggi. Hal ini terbukti dengan 

regulasi berupa permendikbud nomor 23 tahun 2015 pasal 1 ayat 2 

dinyatakan bahwa penumbuhan budi pekerti yang selanjutnya 
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disingkat PBP adalah kegiatan pembiasaan sikap dan perilaku positif 

di sekolah yang dimulai sejak dari hari pertama sekolah, masa 

orientasi peserta didik baru untuk jenjang sekolah menengah 

pertama, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan, 

sampai dengan kelulusan sekolah
116

. Selanjutnya pada ayat 4 

disebutkan bahwa pembiasaan adalah serangkaian kegiatan yang 

harus dilakukan oleh siswa, guru, dan tenaga kependidikan yang 

bertujuan untuk menumbuhkan kebiasaan yang baik dan membentuk 

generasi berkarakter positif
117

. 

b. Wujud Budaya Religius 

Wujud (praktek) budaya religius dalam lembaga pendidikan 

menurut Asmaun Sahlan meliputi: 3S (senyum, sapa dan salam); 

Shalat Berjama’ah; Saling Toleran atau saling menghormati; Puasa 

Senin Kamis; Shalat Dhuha; Tadarus al-Qur’an; Infaq
118

.  

1. Kerangka Konseptual 

Penelitian ini dilakukan guna menemukan internalisasi nilai utama 

karakter peserta didik berbasis budaya religius di SMP Negeri 3 Jember 

dan SMP Islamic Garden School Mumbulsari dengan kerangka konseptual 

sebagai berikut: 

  

                                                 
116

 Permendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti, (Jakarta: kemendikbud, 

2015), 1. 
117

 Permendikbud, 2015, Permendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti...., 1. 
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Asmaun Sahlan, Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 75. 
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Gambar 2.1. 

Konteks internalisasi nilai utama karakter berbasis budaya religius 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam mengungkap substansi penelitian ini diperlukan pengamatan 

mendalam dan dengan latar yang alami (natural setting). Pendekatan 

peneliltian ini adalan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, 

pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian dengan hasil data deskriptif 

yang tertulis atau dari lisan dan perilaku yang diamati
119

. Penelitian kualitatif 

menurut Bogdan dan Biklen menyebutkan bahwa terdapat lima karakteristik 

yang melekat pada penelitian kualitatif, yaitu naturalistic, descriptive data, 

concern with process, inductive, and meaning
120

. Sementara menurut Lincoln 

dan Guba bahwa terdapat sepuluh ciri penelitian kualitatif yaitu latar 

alamiah, peneliti sebagai instrumen kunci, analisis data secara induktif, 

grounded theory, deskriptif, lebih mementingkan proses dibandingkan 

hasil
121

.  

Berdasarkan teori yang digagas oleh Bogdan, dan Biklen, ditambah 

teori Lincoln, dan Guba tersebut, maka dapat diaplikasikan pada penelitian 

ini yaitu: Pertama, pada penelitian kualitatif digunakan latar alamiah 

(natural setting) sebagai sumber data langsung, posisi peneliti sebagai 

instrumen kunci sehingga peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian tanpa 

                                                 
119
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John Willey, 1975), 5. 
120 
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Theory and Methods...., 4. 
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Lincoln & Guba, Effective Evaluation (San Fransisco: Jossey-Bass Publisher, 1981), 44. 
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diwakilkan; Kedua, sifat penelitian adalah deskriptif, sehingga pada 

pengumpulan data yang disajikan dalam bentuk kata-kata dan gambar-

gambar, bukan data angka-angka. Oleh sebab itu, laporan penelitian berisi 

kutipan-kutipan data sebagai ilustrasi dan dukungan fakta saat disajikan. 

Kutipan-kutipan data yang dimaksud meliputi transkrip wawancara, catatan 

lapangan, dokumen, foto, dan sebagainya. 

Ketiga, pada penelitian kualitatif, lebih dipentingkan proses 

dibandingkan hasil. Penelitian ini lebih memperhatikan pada proses mencatat 

aktifitas-aktifitas pada proses internalisasi nilai utama karakter peserta didik 

berbasis budaya religius di SMP Negeri 3 Jember dan SMP Islamic Garden 

School Mumbulsari. Keempat, pada penelitian kualitatif analisis datanya 

bersifat induktif. Dengan demikian, pada penelitian ini berangkat dari data di 

lapangan, lalu teori dimanfaatkan oleh peneliti sebagai bahan penjelas data 

kemudian berakhir dengan suatu teori atau penemuan. Kelima, dalam 

penelitian kualitatif, makna menjadi hal yang penting, sehingga pada 

penelitian ini, peneliti berupaya mencari makna dari aktifitas-aktifitas pada 

proses internalisasi nilai utama karakter peserta didik berbasis budaya 

religius di SMP Negeri 3 Jember dan SMP Islamic Garden School 

Mumbulsari. 

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pendekatan penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan jenis penelitiannya berupa 

multi kasus. Namun sebelum dipaparkan tentang definisi multi kasus, maka 

alangkah baiknya jika dipaparkan terlebih dahulu definisi tentang studi 
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kasus. Robert K. Yin mendefinisikan studi kasus sebagai proses 

penelitian:“A case study is an empirical inquiry that ivestigates a 

contemporary phenomenon (the ‘case’) within its real-life context, especially 

when the boundaries between phenomenon and context may not clearly 

evident.”
122

 Artinya studi kasus merupakan penyelidikan empiris yang 

menyelidiki fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, ketika 

batasan antara fenomena dan konteks tidak jelas. Konteks kehidupan nyata 

dalam hal ini yaitu internalisasi nilai-nilai utama karakter peserta didik 

melalui budaya religius di SMP Negeri 3 jember dan SMP Islamic Garden 

School Mumbulsari. 

Lebih lanjut Robert K. Yin mengartikan studi kasus jika dilihat 

fungsinya sebagai metode sebagai berikut: “  The case study strategy is most 

likely to be appropriate for “how” and “why” questions, so your initial task 

is to clarify precisely the nature of your study questions in this regard
123

. 

yang artinya bahwa pada studi kasus menekankan penggunaan pertanyaan 

“bagaimana” dan “mengapa”, karena kedua pertanyaan tersebut dipandang 

sangat tepat untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang gejala 

yang dikaji. Selain itu, bentuk pertanyaan akan menentukan strategi yang 

digunakan untuk memperoleh pengetahuan.  

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa jenis penelitian yang 

adalah multi-case studies. Multi-case studies merupakan desain penelitian 

                                                 
122

 Robert K. Yin., Case Study Research Design and Methods, Third Edition, (United States of 

America, 2003), 13. 
123

 (Robert K. Yin., Case Study Research Design and Methods, Third Edition, (United States of 

America, 2003), 22. 
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yang digunakan dalam penelitian kualitatif yang digunakan untuk beberapa 

kasus/tempat atau subjek studi yang memiliki social situation yang berbeda 

antara satu kasus dan kasus yang lain
124

.  

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di SMP Negeri 3 Jember, dikarenakan 

memprioritaskan peserta didik dan sekolah berkarakter sesuai visi dan misi 

sekolah sehingga budaya religius sangat ditekankan dan sangat didukung oleh 

kepala sekolah selaku pemimpin di lembaga tersebut. Lokasi penelitian 

berikutnya yaitu di SMP Islamic Garden School beralamat di Jl. Pesi Mangar 

Lampeji, Mumbulsari, dengan alasan konsep dari awal pendirian sekolah ini 

berdasar pada nilai-nilai syiar agama dan berbasis lingkungan/alam, sehingga 

penekanan pada budaya religius dan cinta lingkungan menjadi program 

prioritas sekolah. 

C. Kehadiran Peneliti 

Peneliti awal kali hadir untuk melakukan obeservasi awal pada awal 

bulan agustus 2021 di mana waktu itu masih merebaknya covid-19 sehingga 

peneliti betul-betul mematuhi protokol kesehatan ketika datang ke lokasi 

penelitian. Dengan berbagai upaya telah dilakukan sehingga pada akhirnya 

peneliti dapat melakukan penelitian di dua lembaga pendidikan yaitu SMP 

Negeri 3 Jember dan SMP Islamic Garden School Mumbulsari. Oleh karena 

itu kehadiran peneliti merupakan suatu keharusan sebab penelitian jenis ini 

mengutamakan temuan observasi dari berbagai fenomena yang ada, begitu 
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juga wawancara yang dilakukan peneliti sebagai instrumen kunci (key 

instrument) secara langsung
125

. Oleh karenanya, keabsahan data diserahkan 

pada subyek penelitian, apakah data yang diperoleh maupun analisisnya 

benar-benar sesuai dengan persepsi atau pandangan subyek. 

Pemenuhan kriteria tersebut merupakan upaya menjalin hubungan 

baik dengan para informan selama penelitian berlangsung dengan melakukan 

perbincangan agar menambah keakraban dan keterbukaan informasi. Namun 

demikian, peneliti tetap hati-hati dan cermat serta selektif dalam mencari, 

memilih, dan menyaring data, sehingga data yang terkumpul benar-benar 

relevan dan terjamin keabsahannya. Sebagai penelitian ilmiah, peneliti 

berusaha sedapat mungkin menghindari subyektifitas dan memperhatikan 

fakta-fakta yang ada serta menjaga terjadinya pandangan curiga dari 

pengelola sekolah sehingga informan merasa tidak sedang diteliti dan dapat 

memberikan informasi secara obyektif (apa adanya)  dengan tujuan tertentu. 

D. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh 

peneliti
126

. Subjek penelitian yang menjadi informan pada penelitian ini 

dipilih dengan teknik purposive. tujuan dari purposive dinyatakan oleh 

Michael Quin Patton sebagai berikut: “the purpose of purposefull sampling is 
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to select information rich cases whose study will illuminate the questions 

under study
127

.  

Pihak-pihak yang akan dijadikan informan yaitu Kepala Sekolah, 

Guru PAI, Komite Sekolah, Wali murid, dan Peserta didik melalui  

pengambilan sampel kecil menggunakan teknik purposive. Hal ini dilakukan 

karena karakteristik penelitian kualitatif yang mengarah pada penelitian 

proses dari pada produk, selain itu lazimnya penelitian kualitatif berupa studi 

kasus (case study)
128

. 

E. Sumber Data 

Sumber data merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan 

dalam penentuan metode pengumpulan data disamping jenis data yang telah 

dibuat dimuka. Maka dapat disimpulkan bahwa sumber data adalah faktor 

yang paling penting dalam penentuan metode pengumpulan data untuk 

mengetahui darimana subjek data tersebut diperoleh
129

. Sedangkan menurut 

Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan 

tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lainnya
130

. 

Adapun sumber data primer pada penelitian ini adalah wawancara 

dengan kepala sekolah, guru PAI, Komite Sekolah, wali murid, dan peserta 

didik SMP Negeri 3 Jember dan SMP Islamic Garden School Mumbulsari. 
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Sedangkan data sekunder pada penelitian ini adalah teknik dokumentasi  atau 

bahan tertulis atau bahan perpustakaan, yakni buku-buku, artikel, jurnal 

ilmiah yang relevan dengan penelitian ini, sejarah sekolah, visi misi, struktur 

organisasi, daftar guru dan tenaga kependidikan, foto-foto kegiatan sesuai 

dengan penelitian yang dapat memberikan gambaran nyata pada aspek-aspek 

yang diteliti. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan
131

. Pada penelitian kualitatif, pada 

dasarnya teknik pengumpulan data yang lazim digunakan adalah observasi 

partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Maka dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan tiga teknik tersebut, yaitu observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. 

1. Observasi  

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui mengamati 

perilaku dalam situasi tertentu kemudian mencatat peristiwa yang diamati 

dengan sistematis dan memaknai peristiwa yang diamati
132

. Melalui 

teknik ini peneliti memulai observasi dengan observasi deskriptif 

(descriptive observations) secara luas yaitu menggambarkan secara umum 

situasi yang terdapat dan terjadi di SMP Negeri 3 Jember dan SMP 

Islamic Garden School Mumbulsari. Setelah melakukan pengumpulan 

data pertama, lalu peneliti melakukan observasi lanjutan yakni observasi 
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terfokus (focused observations), yang pertanyaannya tidak memiliki 

struktur tertentu, akan tetapi selalu berpusat pada satu pokok ke pokok 

yang lainnya. Selanjutnya observasi selektif (selective observations) 

dengan tetap masih terus melakukan observasi deskriptif sampai 

berakhirnya pengumpulan data. 

Sesuai dengan apa yang ditegaskan Bogdan dan Biklen yaitu:  

“After returning from each observation, interview, or other 

research session, the researcher typically writes out, preferably on 

a word processor or computer, what happened. He or she renders 

a descriptions of people, objects, places, events, activities, and 

conversations. In addition, as part of such notes, the researcher 

will record ideas, strategies, reflections, and fieldnotes: the 

written account of what the researcher hear, sees, experiences, 

and think in the course of collecting and reflecting on the data in a 

qualitative study
133

.” 

 

Dari hal tersebut dapat diungkapkan bahwa saat melakukan 

observasi di lapangan harus membuat catatan, setelah tiba di rumah atau 

tempat tinggal, baru kemudian membuat catatan lapangan. Catatan 

tersebut menurut Bogdan dan Biklen merupakan catatan tertulis mengenai 

apa yang didengar, dilihat, bahkan dialami serta dipikirkan dalam rangka 

pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif, 

sebagaimana pernyataannya: “…he written account of what the researcher 

hears, sees, experiences, and thinks in the course of collecting and reflecting 

on the data in a qualitative study”
134

.   

Observasi yang dilakukan peneliti untuk mengamati budaya-

                                                 
133

 C. Bogdan and Biklen, Qualitative Research for Education. An Introduction to Theory and 

Methods (Boston: Allyn and Bacon, Inc, 2007), 72. 
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budaya religius melalui internalisasi nilai utama karakter peserta didik 

baik karakter religius, nasionalis, mandiri, integritas, maupun gotong 

royong di SMP Negeri 3 Jember dan SMP Islamic Garden School 

Mumbulsari.  

2. Wawancara  

Tujuan wawancara dalam penelitian kualitatif menurut Lincoln dan 

Guba adalah; Pertama, mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, 

kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain; 

Kedua, merekonstruksi kebulatan-kebulatan yang dialami masa lalu; 

Ketiga, memproyeksikan kebulatan-kebulatan yang diharapkan untuk 

dialami pada masa yang akan datang; Keempat, memverifikasi, mengubah 

dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain; Kelima, 

memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan 

oleh peneliti sebagai pengecekan anggota. 

Wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara 

terbuka. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara tak 

terstruktur yakni pelaksanaan wawancara mengalir seperti dalam 

percakapan sehari-hari. Hasil dari wawancara tersebut dicatat di lembar 

transkrip wawancara. Data yang diperoleh melalui wawancara dengan 

kepala sekolah, guru PAI, Komite Sekolah, wali murid, dan peserta didik 

SMP Negeri 3 Jember dan SMP Islamic Garden School Mumbulsari. 

adalah semua data terkait budaya religius dalam rangka 
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menginternalisasikan nilai utama karakter peserta didik melalui budaya 

religius.  

3. Dokumentasi 

Sharan B. Merriam Elizabeth J. Tisdell mendefiniskan sebagai 

berikut: Document according to Sharan B. Merriam Elizabeth J. Tisdell is 

often used as an umbrella term to refer to a wide range of written, visual, 

digital, and physical material relevant to the study (including visual 

images)
135

. Dokumentasi merupakan data-data yang tersimpan bisa berupa 

surat-surat foto, laporan, catatan harian dan data lainnya yang tersimpan. 

Dokumen-dokumen tersebut berfungsi sebagai data pendukung 

melengkapi dan memperkuat hasil observasi dan wawancara.  

Studi dokumentasi dalam penelitian kualitatif merupakan 

pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Studi 

dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen dan data-

data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian. Permasalahan 

penelitian selanjutnya ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung 

dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Data yang 

diperoleh melalui dokumentasi yaitu data kehadiran guru, foto-foto budaya 

religius di sekolah maupun di luar sekolah, visi-misi sekolah, peserta didik 

dan sebagainya terkait internalisasi nilai-nilai utama karakter peserta didik 

berbasis budaya religius di SMP Negeri 3 Jember dan SMP Islamic 

Garden School Mumbulsari. 

                                                 
135

 Sharan B. Merriam Elizabeth J. Tisdell, Qualitative Research A Guide to Design and 

Implementation (San Fransisco: Jossey-Bass A Wile Brand, 2016), 162. 
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G. Analisis data  

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain
136

. 

Analisis data pada penelitian ini dilaksanakan melalui dua tahap, yaitu: 

1. Analisis Data dalam Satu Situasi Sosial 

Analisis data dalam satu situasi sosial (singgle social situation) 

adalah analisis data yang dilakukan pada masing-masing lokasi 

penelitian/lembaga. Menurut Miles, Huberman dan Johnny Saldana 

bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif 

dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian 

sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Aktifitas yang dimaksud 

meliputi data collection, data display, data condensation, dan 

conclusion/drawing/verifying, sebagaimana pada gambar berikut
137

: 

 

 

 

 

                                                 
136

 Sugiyono, Metode Penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D, 

(Bandung:Alfabeta, 2012), 244. 
137 

Mattew B. Miles & A. Michael Huberman, & Johnny Saldana, Qualitative data analysis: An 

expanded sourcebook (3 rd ed). California, Sage Publications, 2014), 31. 
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Gambar. 3.1. 

Components of Data Analysis: Interactive Model 

 

 Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi selanjutnya dilakukan kondensasi data, yaitu data 

condensation refers to the process of selecting, focusing, simplifying, 

abstracting, and/or transforming the data that appear in the full corpus 

(body) of written-up field notes, interview transcripts, documents, and 

other empirical materials
138

 yaitu proses menyeleksi, memfokuskan, 

mensederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah catatan lapangan, 

transkrip wawancara, dokumen, dan materi (temuan) empirik lainnya 

berupa kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting disesuaikan dengan fokus penelitian. Langkah 

selanjutnya yaitu menyajikan data berupa pemaparan data sesuai dengan 

masing-masing fokus penelitian dalam bentuk uraian, serta bagan yang 

menghubungkan antar kategori. Langkah terakhir penarikan kesimpulan 

serta memverivikasi data.  

 

                                                 
138 Mattew B. Miles & A. Michael Huberman, & Johnny Saldana, Qualitative data analysis: An 

expanded sourcebook (3 rd ed)...., 31. 
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2. Analisis Data Lintas Kasus 

Analisis data lintas kasus (multi social situation analysis) 

merupakan pemaduan temuan-temuan yang dihasilkan dari beberapa 

kasus penelitian dengan melakukan komparasi antar satu kasus dan kasus 

lain. Sebagaimana pada gambar berikut
139

:  

 

                                                 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.2. 

                                   Analisis Data Multi Kasus 

 

H. Keabsahan Data 

Pengecekan atau pemeriksaan diperlukan untuk menjamin keabsahan 

data. Pada penelitian ini digunakan pemeriksaan data dengan cara: 

1. Triangulasi (triangulation) 

Denzim mengidentifikasi empat jenis triangulasi, yaitu data 

triangulation, investigator triangulation (sumber), theory triangulation, 

dan methodological triangulation
140

. Dengan cara ini peneliti dapat 

menarik kesimpulan yang mantap tidak hanya dari satu cara pandang 

sehingga dapat diterima kebenarannya. Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan investigator triangulation (triangulasi sumber), theory 

                                                 
139 

Robert C. Bogdan dan Biklen, Qualitative Research for Education. An Introduction to Theory 

and Methods, (1982), 63-66. 
140

 N.K. Denzim, The Logic Naturalistic Inquiry, dalam N.K. Denzim, (ed), Sociological Methods: 

A Sourcebook (New York: McGraww-Hill, 1978) 
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triangulation, dan methodological triangulation. Triangulasi sumber 

dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda. 

Selanjutnya peneliti akan membandingkan data yang dihasilkan 

dari wawancara dan pengamatan yang dilakukan di SMP Negeri 3 Jember 

dan SMP Islamic Garden School Mumbulsari. Kemudian membandingkan 

apa yang dikatakan oleh masyarakat umum (dalam hal ini komite dan wali 

murid) mengenai situasi tempat yang akan diteliti dengan fakta yang 

terjadi di lapangan, termasuk juga membandingkan atau mencocokkan 

antara hasil wawancara dan dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan, 

apakah ada kesesuaian dengan dokumen-dokumen yang ada. Dengan 

demikian diharapkan peneliti menghasilkan suatu kesimpulan yang valid. 

Sedangkan dalam triagulasi metode, peneliti melakukannya 

dengan cara mengecek data tentang budaya-budaya religius di SMP 

Negeri 3 Jember dan SMP Islamic Garden School Mumbulsari melalui 

internalisasi dalam membentuk karakter utama peserta didik kepada 

sumber yang sama tapi dengan menggunakan tekhnik yang berbeda. 

Misalnya data yang diperoleh dengan metode wawancara kepada kepala 

sekolah, kemudian dicek ulang dengan metode observasi dan 

dokumentasi. Apabila dengan tiga metode tersebut menghasilkan data 

yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada 

sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang 
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dianggap benar, atau mungkin semuanya benar karena berbedanya sudut 

pandang. 

Penerapannya, peneliti membandingkan data hasil pengamatan 

dengan data hasil wawancara serta data dari dokumentasi yang berkaitan. 

Dengan demikian apa yang diperoleh dari sumber yang dapat teruji 

kebenarannya bila dibandingkan data yang sejenis yang diperoleh dari 

sumber lain yang berbeda. Sumber tersebut antara lain: guru yang satu 

dengan guru yang lain, dan kepala sekolah dengan guru atau personalia 

yang lain. Oleh sebab itu, triangulasi berfungsi untuk mencari data, agar 

data yang dianalisis tersebut shahih dan dapat ditarik kesimpulan dengan 

benar. 

2. Pengecekan anggota (member check) 

Pengecekan anggota (member check) dilakukan dengan cara 

menunjukkan data, informasi dan hasil analisis peneliti yang ditata secara 

rapi agar informasi tentang internalisasi nilai-nilai utama karakter peserta 

didik melalui budaya religius sesuai dengan apa yang dimaksud oleh 

sumber data atau informan. 

3. Diskusi teman sejawat (peer reviewing) 

Diskusi teman sejawat (peer reviewing) yaitu dikoreksi bersama-

sama dengan teman sejawat atau kolega dalam rangka membicarakan 

temuan-temuan penelitian di SMP Negeri 3 Jember dan SMP Islamic 

Garden School Mumbulsari serta meningkatkan kualitas temuan penelitian 

sebagai hasil akhir penelitian. Diskusi teman sejawat (peer reviewing) 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

100 

 

dengan kepala sekolah, guru, ketua komite, ketua yayasan, wakil kepala 

sekolah, promotor dan co-promotor. 

4. Konfirmabilitas 

Konfirmabilitas merupakan salah satu teknik untuk menilai 

kualitas hasil data-data penelitian dengan cara pelacakan dan penelusuran 

data (audit trail). Teknik ini digunakan untuk memahami tingkat 

konfirmabilitas (objektivitas) data yang dihasilkan dengan data-data 

pendukungnya tidak bertolak belakang. Hal ini dapat dilakukan dengan 

cara: pertama, memeriksa berulangkali data-data hasil penelitian; kedua, 

setiap temuan penelitian dicocokkan kembali sampai menemui 

kejenuhan. 

I. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti diawali dari pra 

penelitian di SMP Negeri 3 Jember dan SMP Islamic Garden School 

Mumbulsari, lalu melakukan penelitian pendahuluan (observasi awal), 

kemudian mendesain penelitian dan mengembangkan desain penelitian, 

selanjutnya mengadakan penelitian sebenarnya di SMP Negeri 3 Jember dan 

SMP Islamic Garden School Mumbulsari tentang internalisasi nilai utama 

karakter peserta didik berbasis budaya religius, yang terakhir adalah 

membuat tulisan berupa pelaporan hasil penelitian. 
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BAB IV 

PAPARAN DATA DAN ANALISIS  

 

A. PAPARAN DATA DAN ANALISIS 

Internalisasi nilai utama karakter terhadap peserta didik berbasis 

budaya religius di sekolah sesuai lokasi penelitian adalah di SMP Negeri 3 

Jember dan SMP Islamic Garden School Mumbulsari. Di SMP Negeri 3 

Jember Internalisasi nilai utama karakter terhadap peserta didik berbasis 

budaya religius mendapatkan perhatian dan apresiasi dari pihak sekolah di 

SMP Negeri 3 Jember. SMP Negeri 3 Jember pada awal berdirinya pada 

tahun 1977 dan menempati gedung milik SD Jokotole Kecamatan Kaliwates 

SMP Negeri 3 Jember merupakan sekolah filial dari SLTP Jember 

berdasarkan SK. Mendikbud No. 0253/O/1977 tanggal 5 Juli 1977 

diresmikan menjadi SLTP 3 Jember berlokasi di Jalan Jawa No. 8 Jember. 

SMP Negeri 3 Jember tersebut menempati gedung baru yang dibangun oleh 

Pemerintah pusat dengan luas tanahnya 7.130 meter persegi
141

.  

Seiring perjalanan waktu terutama lima tahun terakhir ini, SMP 

Negeri 3 Jember memiliki komitmen tinggi dalam menginternalisasikan 

nilai utama karakter melalui budaya religius seperti yang disampaikan 

Kepala Sekolah dengan dilatarbelakangi sebagai berikut: 

Karena letak SMP Negeri 3 Jember yang strategis (dekat 

Universitas, lembaga pendidikan lainnya) karena kalau tidak maka 

peserta didik dikhawatirkan terpengaruh dengan hal-hal buruk
142

. 

 

                                                 
141

 Dokumentasi, Jember 24 Agustus 2021 
142 

Lulud Widodo, kepala sekolah, wawancara, Jember 24 Agustus 2021 
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Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa sekolah memiliki rasa 

kekhawatiran tinggi terhadap peserta didik agar tidak terpengaruh oleh 

lingkungan di luar sekolah yang terkadang mempengaruhi karakter peserta 

didik disebabkan di antaranya letak SMP Negeri 3 Jember yang sangat 

strategis. Rasa kekhawatiran inilah sehingga pembiasaan-pembiasaan yang 

dilakukan di SMP Negeri 3 Jember berorientasi pada penjagaan moral 

peserta didik seperti yang dipertegas pula oleh kepala sekolah sebagai 

berikut: 

Sekolah memiliki komitmen agar anak dibiasakan memiliki nilai 

karakter, literasi dan dan numerasi sehingga anak-anak punya 

kemampuan dalam bidang pengetahuan, keterampilan, dan punya 

akhlak yang baik, patuh pada aturan terutama aturan (tatakrama) di 

masyarakat. Ilmunya ada di sekolah, implementasinya ada di 

masyarakat. Anak-anak dilatih terbiasa membaca surah Yasin secara 

bersama walaupun seminggu sekali paling tidak membawa anak 

terbiasa membaca al-Qur’an di rumah. Shalat berjamaah di sekolah, 

minimal di rumah anak-anak terbiasa shalat berjamaah di masjid di 

lingkungan rumahnya, anak-anak diajari mengucapkan salam, sopan 

santun di sekolah, harapannya ajaran salam, sopan santun juga 

diterapkan di lingkungan rumah dan masyarakat, diajari homat 

kepada guru di antaranya menjawab pertanyaan guru dengan sopan 

merupakan salah satu bentuk hormat kepada guru, melaksanakan 

shalat dhuhur, jum’at, mengikuti kegiatan-kegiatan yang ditetapkan 

pemerintah, pelaksanaan pendistribusian daging kurban
143

. 

 

Dari ungkapan kepala sekolah tersebut menunjukkan bahwa sekolah 

memiliki komitmen agar anak memiliki karakter (akhlak mulia) yang 

dibangun melalui pembiasaan sehingga menjadikan peserta didik pribadi 

yang patuh pada aturan terutama aturan (tatakrama) di masyarakat, 

bertuturkata yang sopan dan santun. Dalam rangka membiasakan diri 

berperilaku sopan dan santun di sekolah  

                                                 
143 

Lulud Widodo, kepala sekolah, wawancara, Jember 24 Agustus 2021 
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Oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Bapak Lulud Widodo 

tersebut sebenarnya berkesuaian dengan visi dan misi sekolah seperti yang 

diungkapkan oleh waka akademik: 

Berakhlak mulia, cerdas dan kompetitif. Akhlak mulia diawali 

karena sekolah berkeinginan agar lulusannya memiliki akhlak mulia, 

lalu diikuti cerdas dan kompetitif
144

. 

  

Dari pernyataan waka akademik menunjukkan bahwa sasaran utama 

visi sekolah adalah terwujudnya peserta didik yang memiliki akhlak mulia 

(akhlakul karimah). Berdasarkan obervasi saat peneliti melakukan 

pengamatan didapati bahwa di pintu masuk sekolah dipasang pada dinding 

sekolah logo SMP Negeri 3 Jember yang bertuliskan visi sekolah
145

.  

Oleh karena itu segala budaya religius di SMP Negeri 3 Jember 

bertolak dari visi dan misi tersebut sehingga berdasarkan fokus penelitian, 

maka deskripsi paparan dan analisis data pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Internalisasi nilai utama karakter religius peserta didik berbasis 

budaya religius 

Internalisasi nilai utama karakter religius peserta didik berbasis 

budaya religius dilakukan diawali dengan sosialisasi lingkungan 

sekolah pada saat masa orientasi peserta didik baru. Sosialisasi tersebut 

di antaranya berisi nilai-nilai utama karakter religius, pemberian 

motivasi dan informasi secara lisan kepada peserta didik mengenai 

karakter-karakter sikap religius serta konsekuensi jika meninggalkan 

                                                 
144

 Rahayuningsih, waka akademik, wawancara, Jember 19 Agustus 2021 
145

 Observasi, Jember 24 Agustus 2021 
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karakter sikap religius. Pemberian motivasi dan nasihat keagamaan 

tersebut dilengkapi dengan penyusunan dokumen sekolah sebagai 

aturan, dijadikan pedoman bersama untuk diaplikasikan dalam 

kehidupan bersekolah dan bermasyarakat. 

Budaya-budaya religius yang dilaksanakan secara berulang-

ulang sehingga menjadi pembiasaan yang melekat pada kultur sekolah 

memberikan pengaruh terhadap peserta didik sehingga secara 

spontanitas terbiasa berperilaku sesuai pembiasaan yang dilakukan di 

sekolah baik dalam kehidupan keluarga, sekolah maupun kehidupan di 

masyarakat. 

Adapun budaya-budaya religius dalam upaya 

menginternalisasikan nilai utama karakter religius di SMP Negeri 3 

Jember di antaranya adalah budaya 5S (senyum, salam, sapa, salim, 

sopan santun). Budaya religius 5S tersebut menjadi salah satu budaya 

religius sekolah yang selalu dilakukan oleh masing-masing peserta 

didik dan guru dengan adanya saling senyum, mengucapkan salam, 

menyapa, salim, sopan, dan santun seperti yang diungkapkan guru 

Pendidikan Agama Islam: 

Bahwa di SMP Negeri 3 Jember, guru harus sudah datang jam 

06.00. aktivitas guru adalah menyambut peserta didik dengan 

melakukan 5S (senyum, salam, sapa, salim, sopan santun) 

setelah peserta didik masuk kelas masing-masing, setelah jam 

06.45 peserta didik kumpul di halaman untuk mengikuti 

morning info. Untuk peningkatan kompetensi, semua peserta 

didik diharapkan memiliki prestasi baik akademik maupun non 
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akademik sehingga mereka diharapkan menggapai cita-citanya 

dengan akhlak yang baik, dengan kecerdasan dan kompetitif
146

. 
 

Dari pernyataan guru Pendidikan Agama Islam tersebut 

menunjukkan komitmen warga sekolah terutama dewan guru untuk 

datang ke sekolah lebih awal dibanding peserta didik tentunya agar 

dapat membiasakan diri mengamalkan budaya 5S (senyum, salam, sapa, 

salim, sopan santun) yaitu menyambut peserta didik berdiri di depan 

pintu masuk tepatnya di depan ruang informasi sambil menunggu pukul 

07.00 WIB pada kegiatan morning info. Ungkapan guru Pendidikan 

Agama Islam tersebut diperkuat oleh ketua komite sekaligus wali murid 

sebagai berikut: 

Pendidikan penanaman karakter selalu ditingkatkan. Perlu 

diketahui bahwa sebelum pandemi, sekolah telah melakukan 

peningkatan karakter religius peserta didik melalui budaya 

religius seperti melakukan rutinitas 5S (senyum, salam, sapa, 

salim, sopan santun) di mana waka kesiswaan beserta 

bapak/ibu guru berdiri di depan pintu gerbang sekolah 

menyambut para peserta didik dengan bersalaman
147

. 
 

Berdasarkan pengamatan saat peneliti melakukan observasi 

didapati bahwa bapak/ibu guru datang ke sekolah sebelum pukul 

07.00 WIB selanjutnya menuju depan pintu masuk ruang informasi 

148
. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian antara yang diungkapkan 

guru Pendidikan Agama Islam dan realita di lapangan. Berdasarkan 

pengamatan pula saat peneliti melakukan observasi di pagi hari 

tampak dewan guru membiasakan diri berdiri di depan pintu gerbang 

                                                 
146

 Nurul Hasan, guru PAI, wawancara, Jember 26 Agustus 2021 
147

 Ansori, ketua komite sekaligus wali murid, wawancara, 25 Agustus 2021 
148

 Observasi, Jember 6 Januari 2021  
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menyambut peserta didik melakukan 5S (senyum, salam, sapa, salim, 

sopan santun) begitu pula peserta didik melakukan hal yang sama, 

namun pada masa saat ini (PTM terbatas) saat mengucapkan salam 

kepada bapak/ibu guru peserta didik tidak mencium tangan hanya 

sebatas meletakkan kedua tangan di dada seraya menundukkan kepala 

bapak/ibu guru
149

.  

 Indikator dari adanya pembiasaan 5S (senyum, salam, sapa, 

salim, sopan santun) sebagai proses internalisasi nilai karakter religius 

tampak pada kebiasaan peserta didik bertutur kata yang santun 

terhadap orang tua, guru, dan sesama manusia lainnya serta 

berperilaku menghargai dan menghormati yang lebih tua (guru) dan 

begitu sebaliknya guru menyayangi yang lebih muda (peserta didik), 

hidup rukun dan damai dengan peserta didik lainnya yang memeluk 

agama berbeda .  

Budaya-budaya religius lainnya adalah pembiasaan berdoa 

sebelum dan sesudah belajar atau melakukan sesuatu. Internalisasi 

nilai utama karakter religius dilakukan oleh guru khususnya guru 

Pendidikan Agama Islam yaitu guru memberikan materi berupa 

arahan-arahan dan nasihat bagaimana sikap dan adab berdoa sesuai 

ajaran agama sebagaimana yang diungkapkan guru Pendidikan 

Agama Islam: 
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 Observasi, Jember 6 Januari 2022 lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran mengenai foto 

hasil dokumentasi pembiasaan budaya 5S masa PTM terbatas 
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misalnya kalau Islam mengajarkan agar menengadahkan 

tangan saat berdoa disertai kekhusyuan, sedangkan jika 

beragama non Islam disesuaikan dengan ajaran agama 

masing-masing
150

. 

 

Dari ungkapan guru Pendidikan Agama Islam tersebut 

menunjukkan adanya proses internalisasi dalam wujud transformasi 

nilai utama karakter dalam hal berdoa yang diawali dengan tatacara 

berdoa yang baik lalu bagaimana tangan saat berdoa sesuai ajaran 

agama masing-masing. Setelah itu guru senantiasa memberikan 

contoh dalam setiap kali berdoa. sikap guru dalam berdoa tersebut 

akan dihayati oleh peserta didik sehingga tertanam dan pada 

akhirnya tercermin dalam perilaku sehari-hari melakukan doa sesuai 

dengan apa yang disampaikan guru. Indikator nilai utama karakter 

religius tampak pada sikap peserta didik terbiasa melakukan sesuatu 

diawali dengan berdoa dengan adab sesuai ajaran agama. 

Hal ini juga sesuai dengan hasil observasi peneliti ketika 

melihat Bapak Maulana Malik Ibrahim guru Pendidikan Agama 

Islam menginternalisasikan nilai karakter religius saat memulai 

pelajaran dengan mengajak berdoa sambil menjelaskan bagaimana 

adab berdoa dalam Islam yaitu mengangkat tangan sejajar dengan 

bahu yang disertai rasa khusyu’ saat berdoa
151

. 

   Bahkan pada masa pandemi ini pun bapak-ibu guru tetap 

memberikan motivasi akan karakter-karakter yang baik seperti 
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 Nurul Hasan, guru PAI, wawancara, Jember 26 Agustus 2021 
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 Observasi, Jember 7 Januari 2022  
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berdoa sebelum pelajaran sebagaimana yang diungkapkan peserta 

didik kelas IXE dan IX B: 

Ya pak meskipun pada masa pandemi ini bapak ibu guru 

terutama yang mengajar di jam pertama selalu mengingatkan 

mengenai karakter-karakter religius seperti berdoa sebelum 

pelajaran terutama biasanya oleh guru BK, dari guru PAI 

juga
152

. 

 

Budaya religius lainnya sebagai upaya menginternalisasikan 

nilai utama karakter religius adalah kegiatan shalat dhuhur 

berjamaah, dan shalat jum’at. Pada kegiatan ini prosesnya 

internalisasinya dilakukan saat masuk waktu dhuhur peserta didik 

yang telah dijadwal ataupun yang telah ditunjuk mengumandangkan 

adzan setelah adzan selesai peserta didik lainnya (yang bergama 

Islam) bergegas menuju mushalla. Pelaksanaan shalat dhuhur 

dilakukan secara berjamaah dengan beberapa shift karena 

keterbatasan luas mushalla dan yang menjadi imam biasanya peserta 

didik yang telah ditunjuk terkadang pula guru yang berkompeten 

menjadi imam shalat dhuhur. Sementara untuk shalat jum’at seluruh 

warga sekolah (guru dan peserta didik muslim) ikut shalat shalat 

jum’at sedangkan bagi peserta didik perempuan biasanya diberi 

tugas merangkum isi khutbah jum’at. Guru mengambil peran turut 

andil menjadi teladan yang baik baik pada shalat dhuhur berjamaah 

maupun shalat jum’at secara khusyu’.  
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 Nazla Tismazammi Haffiz kelas IX E dan Maulana Hasby, wawancara, Jember 3 September 

2021 
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Dengan demikian Indikator karakter peserta didik melalui 

proses transinternalisasi nilai pada kegiatan shalat dhuhur berjamaah, 

dhuha dan tarawih di bulan ramadhan meniru perilaku guru secara 

spontanitas shalat dengan khusyu’ merapatkan shaf shalat secara 

lurus, mengikuti shalat dhuhur berjamaah sejak adzan 

dikumandangkan tanpa terlalu banyak pengarahan langsung menuju 

mushalla sekolah begitu pula saat shalat jum’at. 

Budaya religius selanjutnya dalam upaya 

menginternalisasikan nilai utama karakter religius adalah melalui 

pembiasaan shalat dhuha dan pembacaan surah yasin setiap hari 

jum’at. Pengamalan dan pembiasaan shalat dhuha seperti saat 

peneliti melakukan observasi partisipan terhadap peserta didik 

melaksanakan shalat sunah dhuha dan dilanjutkan dengan 

pembacaan surah Yasin
153

.  Pelaksanaan budaya shalat dhuha di 

SMP Negeri 3 Jember tidak dilaksanakan dalam satu waktu 

bersamaan namun dilakukan secara bergantian. Biasanya peserta 

didik melaksanakan shalat dhuha saat jam istirahat pertama kecuali 

pada hari jum’at maka shalat dhuha dilaksanakan secara serentak 

lalu dilanjutkan dengan pembacaan surah Yasin. Pembacaan surah 

Yasin sebelum pandemi dilakukan bersama-sama di halaman sekolah 

didampingi bapak/ibu guru. 
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 Observasi, pembiasaan shalat dhuha dan pembacaan surah Yasin, Jember 17 September 2021  
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Sementara pembiasaan pembacaan surah Yasin tercakup 

dalam kegiatan jum’at religi. Kegiatan ini di antaranya meliputi 

pembiasaan pembacaan surah Yasin. Berdasarkan hasil observasi 

yang dilakukan peneliti didapati bahwa pembacaan surah Yasin pada 

masa pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas ini dipandu oleh dua 

orang peserta didik didampingi guru Pendidikan Agama Islam di 

ruang pertemuan menggunakan pengeras suara selanjutnya diikuti 

oleh semua peserta didik yang beragama Islam
154

.  

Indikator dari adanya kegiatan shalat dhuha dan pembacaan 

surah Yasin tampak pada karakter religius peserta didik berperilaku 

mencerminkan keberimanan terhadap Allah SWT yang diwujudkan 

dalam perilaku melaksanakan ajaran agama, semakin lancar 

membaca al-Qur’an serta kebiasaan bersikap disiplin, dan jujur. 

Hasil observasi partisipan saat penelitian, peserta didik 

melanjutkan pembiasaan yang dilakukan di sekolah dilanjutkan 

hingga di rumah seperti yang dilakukan oleh peserta didik kelas IXE 

yang membiasakan diri membaca al-Qur’an setelah shalat fardhu
155

  

berikut dokumentasinya:  
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Observasi, Jember 6 Januari 2022  
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 Observasi, Nazla Tismazammi Haffiz peserta didik kelas IXE 28 Agustus 2021  
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Gambar 4.1. Dokumentasi156 

Pada kegiatan jum’at religi selain pembacaan shalat dhuha 

dan pembacaan surah Yasin ada pula pembiasaan berinfak yaitu 

berlatih menyisihkan sebagian uang saku untuk didermakan. 

Kegiatan ini dilakukan setiap jum’at pagi setelah pembacaan surah 

Yasin (sebelum pandemi). Proses pelaksanaannya dilakukan oleh 

pengurus OSIS mendatangi satu per satu peserta didik membawa 

kotak amal setelah shadaqah terkumpul semua lalu dihitung 

jumlahnya. Uang yang masuk ke OSIS disimpan lalu dipergunakan 

jika ada teman yang kena musibah seperti ada keluarga yang sakit 

atau mungkin ada korban bencana alam. Singkat kata uang tersebut 

dipergunakan untuk program kemanusiaan atau donasi sosial.  

Indikator setelah adanya kegiatan berinfak dan bershadaqah 

tergambar pada karakter religius peserta didik tertanam karakter 

kedermawanan dengan konsep tangan di atas (memberi) lebih baik 

daripada tangan di bawah (diberi) dan karakter peduli sosial. 

Pembiasaan yang dilakukan di sekolah pembiasaan lainnya 
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Dokumentasi, Jember 31 Agustus 2021 
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ditunjukkan oleh peserta didik kelas IX B saat mengamalkan dan 

membiasakan diri berinfak di salah satu masjid. 

  

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Dokumentasi
157

 

  Pembiasaan yang dilakukan oleh peserta didik kelas IX B 

tersebut menunjukkan bahwa adanya keberhasilan yang dilakukan 

oleh pihak sekolah khususnya bapak ibu guru dalam 

menginternalisasikan nilai utama karakter peserta didik melalui 

budaya religius di sekolah. 

Budaya religius lainnya dalam rangka menginternalisasikan 

nilai utama karakter religius adalah adalah setoran hafalan al-Qur’an 

terutama juz 30 dilakukan dengan adanya setoran peserta didik 

secara periodik kepada guru Pendidikan Agama Islam. Di SMP 

Negeri 3 Jember disediakan buku saku tahfidz khusus bagi peserta 

didik yang diterima melalui jalur prestasi tahfidz.  

Setoran hafalan al-Qur’an terutama juz 30  merupakan wujud 

internalisasi nilai karakter berupa transaksi nilai dengan dibuatkan 

juknis sebagai peraturan bagi peserta didik yang diterima melalui 
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jalur prestasi tahfidz. Indikator karakter yang terbentuk terhadap 

peserta didik melalui jalur tahfidz adalah karakter beriman dan 

bertakwa, terlatih lancar bacaan dan hafalan al-Qur’an, dan 

tanggungjawab. 

Pembiasaan lainnya yang dilakukan koordinator bimbingan 

konseling dalam rangka menginternalisasikan nilai utama karakter 

religius adalah dengan menerapkan konseling religius seperti yang 

diungkapkan sebagai berikut: 

Dalam mendukung budaya religius kami menggunakan 

konseling religius, saya tidak menggunakan pendapat orang 

barat. Hal-hal yang kami bekerjasama dengan guru 

Pendidikan Agama Islam misalnya pelaksanaan shalat jum’at, 

pelaksanaan kurban dan sebagainya
158

. 

 

Dari ungkapan koordinator bimbingan konseling tersebut 

dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan dan mengamalkan nilai-

nilai karakter religius tentunya dalam rangka mendukung proses 

internalisasi nilai adalah dengan menerapkan konseling religius 

dalam menginternalisasikan nilai utama karakter religius terhadap 

peserta didik.  

Ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh warga sekolah 

(guru dan peserta didik) tersebut selaras dengan ungkapan yang 

disampaikan oleh ketua komite terkait pelaksanaan budaya religius 

di sekolah sebagai upaya menginternalisasikan nilai utama karakter 

religius sebagai berikut: 
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 Joko Suswoko, koordinator Bimbingan Konseling wawancara, Jember 23 Agustus 2021 
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Ada pembinaan dari guru Pendidikan Agama Islam dan BK 

terkait kegiatan religius, contoh konkrit dapat diawali dengan 

adanya penerimaan calon peserta didik baru melalui jalur  

prestasi berupa tahfidz. Di SMP Negeri 3 Jember juga ada 

rutinitas shalat dhuha yang dikomandani oleh guru PAI, 

selain itu juga ada rutinitas kegiatan kurban yang dibimbing 

oleh kesiswaan dan guru PAI, dengan harapan sebagai 

penerapan peningkatan karakter religius yang diamalkan 

langsung ke masyarakat. Setiap bulan ramadhan juga 

melaksanakan shalat tarawih, waktu itu juga menghimbau 

agar anak-anak mengeluarkan zakat fitrah. Hal ini bertujuan 

di antaranya agar menjadi suatu kebiasaan bagi peserta didik, 

sehingga saat mereka dewasa kelak bahkan sudah 

berkeluarga, mereka terbiasa mengeluarkan zakat fitrah
159

. 
 

Dari ungkapan yang disampaikan oleh ketua komite 

menunjukkan bahwa pembiasaan budaya religius yang dilaksanakan 

di sekolah seperti shalat dhuha, budaya 5S, pembacaan surah Yasin 

setiap Jum’at pagi, kegiatan kurban, shalat tarawih, zakat fitrah dan 

sebagainya senantiasa diamalkan sebagai pembiasaan bersama.  

Budaya religius lainnya sebagai upaya menginternalisasikan 

nilai utama karakter religius peserta didik tampak pada kegiatan 

berlatih berkurban (iuran kurban) setiap tanggal 10 Dzulhijjah yang 

dilakukan dengan pengamalan ajaran agama dalam berkurban.  

Proses pelaksanaannya diawali dengan program OSIS sekbid 

keagamaan kemudian mengadakan rapat OSIS dengan pembina 

OSIS. Setelah dibuat suatu keputusan lalu masing-masing ketua 

kelas dipanggil agar menyamapaikan kepada anggota kelas untuk 

memberikan sumbangan atau iuran kurban sedangkan kepada wali 

diberi tembusan dan memohon pula agar wali kelas memotivasi anak 
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 Ansori, ketua komite, wawancara, Jember 25 Agustus 2021 
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didiknya agar berlomba-lomba mendukung program OSIS 

mengadakan iuran kurban. Setelah uang terkumpul dari seluruh kelas 

lalu dibelikan hewan untuk disembelih pada hari raya Idul Adha di 

sekolah. Daging sembelihan hewan tersebut dibagikan dan 

dishadaqahkan kepada para fakir miskin di sekitar lingkungan 

sekolah. Indikator dari kegiatan kurban tergambar di mana peserta 

didik memiliki rasa peduli sosial dan bersatu padu mendukung 

program sekolah. 

Budaya religius lainnya sebagai upaya menginternalisasikan 

nilai utama karakter religius peserta didik tampak pada kegiatan 

pembiasaan shalat tarawih dan tadarus al-Qur’an pada kegiatan 

pesantren ramadhan. Guru Pendidikan Agama Islam bekerjasama 

dengan pembina kesiswaan bersama pengurus OSIS melakukan 

rapat, membuat agenda persiapan pelaksanaan ramadhan, jadwal 

kegiatan serta pelaporannya. Berdasarkan observasi yang dilakukan 

peneliti bahwa pelaksanaan pesantren ramadhan dilaksanakan secara 

bergantian mulai kelas VII hingga kelas IX.  

Masing-masing kelas dibagi menjadi dua hari. Hari pertama 

dimulai pagi diawali shalat dhuha lalu pengisian materi lalu saat tiba 

waktu dhuhur melaksanakan shalat dhuhur berjamaah kemudian 

dilanjutkan tadarus al-Qur’an setelah itu pulang. Sedangkan hari 

kedua dimulai setelah dhuhur hingga berbuka puasa dilanjutkan 

shalat maghrib dan isya’ diikuti shalat tarawih dan witir berjamaah 
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setelah itu pulang demikian seterusnya bagi kelas VIII dan kelas IX 

memaksimalkan dan mensukseskan kegiatan pesantren ramadahan. 

Indikator dari kegiatan tersebut tergambar pada perilaku peserta 

didik mencerminkan keberimanan terhadap Allah SWT yang 

diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran Nabi Muhammad 

SAW dalam menghidupkan malam-malam ramadhan. 

Budaya religius lainnya sebagai upaya menginternalisasikan 

nilai utama karakter religius peserta didik diwujudkan pada kegiatan 

zakat fitrah. Proses internalisasi pelaksanaannya diawali dengan 

program OSIS sekbid keagamaan mengadakan pesantren ramadhan 

yang dipandu oleh pembina OSIS dan guru Pendidikan Agama 

Islam. Di sela-sela kegiatan pesantren ramadhan guru memberikan 

motivasi dan anjuran agar peserta didik mengumpulkan zakat fitrah 

di sekolah. Setelah zakat fitrah terkumpul lalu OSIS bersama guru 

mendistribusikan zakat fitrah kepada para mustahik zakat di sekitar 

sekolah maupun di luar lingkungan sekolah.  Indikator dari kegiatan 

zakat fitrah peserta didik mencerminkan karakter keberimanan 

terhadap Allah SWT yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan 

ajaran agama, berperilaku empati, suka memberi 

bantuan/pertolongan  kepada orang lain yang membutuhkan.  

Selain itu internalisasi nilai utama karakter religius melalui 

budaya religius dilakukan melalui pembacaan dzikir/doa khusus bagi 

peserta didik kelas IX biasanya dilakukan istighatsah keliling dalam 
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rangka persiapan menghadapi ujian akhir. Di sela-sela kegiatan 

istighatsah keliling ini guru menginternalisasikan nilai karakter 

religius dalam wujud transformasi nilai yaitu pemberian motivasi 

dan anjuran untuk berpuasa sunah karena pelaksanaan istighatsah 

keliling dilaksanakan senin dan kamis seperti yang diungkapkan 

guru PAI: 

Untuk kelas IX ada biasanya tiap kelas ada kelompok 

istighatsah keliling biasanya untuk persiapan menghadapi 

ujian nasional. Dalam hal ini ada nilai-nilai  silaturrahim, 

dalam pelaksanaannya di dampingi oleh guru dan tempatnya 

secara anjangsana. Sebelum istighatsah peserta didik 

dianjurkan berpuasa sunnah karena pelaksanaannya hari 

senin dan kamis sehingga waktu berbuka berada di rumah 

peserta didik yang berketempatan, di sini juga meliputi nilai-

nilai silaturrahim, gotong-royong, kebersamaan, kemandirian, 

tanggungjawab, nasionalis, religius, kepedulian (biasanya 

orang tua peserta didik yang memiliki kelebihan harta untuk 

berbagi kepada peserta didik yang kurang mampu
160

. 

 

Indikator sikap karakter peserta didik melalui istighatsah 

keliling dalam rangka persiapan menghadapi ujian akhir adalah 

peserta didik tampak semakin dekat hubungannya dengan sang 

Pencipta Allah SWT, percaya diri dalam menghadapi ujian nasional 

serta semakin tawaddhu’ karena setelah acara istighatsah peserta 

didik diminta meminta maaf dan orang tua diminta untuk 

memaafkan kesalahan putera puterinya.  

Budaya religius lainnya dalam rangka menginternalisasikan 

nilai utama karakter religius adalah melalui kegiatan ceramah-

ceramah agama disampaikan oleh muballigh saat peringatan hari-
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hari besar Islam seperti yang disampaikan oleh urusan humas 

sebagai berikut: 

Pertama hubungan dengan pihak luar dalam rangka 

menanamkan karakter disiplin, kita kerjasama dengan polsek, 

koramil minimal dalam satu semester bisa hadir untuk 

memimpin upacara. Dalam hal penanaman karakter religius, 

kita kerjasama dengan pondok pesantren sekitar sekali-kali 

kita mengundang mereka untuk memimpin doa bersama, 

dakwah, ceramah agama dan sebagainya. Untuk kesehatan 

kita bekerjasama dengan puskesmas sumbersari. Untuk 

literasi kita kerjasama dengan perpustakaan kabupaten untuk 

menyongsong generasi emas melalui kegiatan workshop, 

termasuk juga bekerjasama dengan Universitas Islam Negeri 

Khas Jember, Uiversitas Negeri Jember untuk mengirimkan 

beberapa mahasiswa untuk magang. Kita juga bekerjasama 

dengan masyarakat sekitar
161

. 
 

Dari pemaparan tersebut dapat dipahami bahwa penanaman 

karakter utama peserta didik tidak hanya dilakukan oleh pihak 

internal sekolah namun juga oleh pihak eksternal sebagai mitra 

sekolah. Ungkapan urusan humas terkait budaya religius merayakan 

hari-hari besar agama senada dengan yang diungkapkan Penjamin 

Mutu Akademik SMP Negeri 3 Jember mengatakan: 

Hampir dipastikan kami melaksanakan kecuali ada kendala 

teknis, misalnya bersamaan dengan agenda sekolah seperti 

ujian ataupun ada beberapa acara yang itu memang agenda 

sekolah, maka peringatan hari besar Islam itu digeser kepada 

hari lainnya
162

.  
 

Dari ungkapan Penjamin Mutu Akademik tersebut 

menunjukkan bahwa pengamalan berupa pembiasaan memperingati 

hari-hari besar Islam senantiasa dilaksanakan kecuali ada kendala 
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teknis seperti bersamaan ujian ataupun ada beberapa acara yang 

menjadi agenda sekolah, namun peringatan hari besar Islam itu tetap 

dilaksanakan hanya saja digeser di hari lainnya. Indikator adanya 

budaya religius ceramah-ceramah agama pada peringatan hari-hari 

besar Islam tergambar pada karakter peserta didik yang semakin taat 

menjalankan perintah agama seperti shalat lima waktu, bershadaqah 

dan sebagainya.  

Bahkan lebih dari itu, transformasi nilai utama karakter 

terhadap peserta didik sebagai bentuk internalisasi adalah dengan 

dibuatkannya poster-poster yang berisi tentang penanaman karakter 

seperti yang diugkapkan oleh peserta didik kelas IX B saat 

diwawancarai, dia menjawab: Ada pak, yaitu poster tentang 5S
163

.  

Muhammad Rafi peserta didik kelas IX B saat diwawancarai 

mengatakan bahwa di depan ruang masuk atau ruang informasi 

dibentangkan poster 5S. Senada dengan yang sampaikan oleh peserta 

didik tersebut, dikuatkan oleh kepala sekolah SMP Negeri 3 Jember 

pun menegaskan dibuatkannya poster-poster yang berisi tentang 

penanaman karakter sebagai berikut: 

Ya ada, bahkan di pasang di tempat-tempat tertentu agar 

mudah dibaca, bahkan akan diprogram ruangan akses masuk 

guru dan peserta didik akan didesain ruang informasi berbasis 

smart tv sehingga semua informasi, kegiatan sekolah, dan 

hasil evaluasi peserta didik semuanya akan diinfokan pada 

smart tv
164

. 
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Sesuai dengan pernyataan kepala sekolah bahwa tujuan 

dipasangnya poster-poster tentang nilai-nilai karakter di tempat-

tempat strategis adalah agar mudah dibaca oleh warga sekolah 

termasuk peserta didik. Berdasarkan pengamatan langsung yang 

dilakukan peneliti ditemukannya poster-poster tentang ajakan 

memiliki lima karakter utama tersebut yang diletakkan di tempat-

tempat strategis agar mudah dilihat dan dibaca oleh elemen sekolah 

khususnya peserta didik
165

.  

  Dengan demikian internalisasi  nilai utama karakter peserta 

didik benar-benar dilakukan oleh pihak sekolah agar menjadi 

motivasi sehingga dapat tertanam pada pola pikir peserta didik 

menghayati nilai-nilai utama karakter yang bersumber dari nilai-nilai 

ajaran agama serta diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di 

lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. 

2. Internalisasi nilai utama karakter nasionalis peserta didik berbasis 

budaya religius 

Budaya-budaya religius dalam upaya menginternalisasikan nilai 

utama karakter nasionalis di SMP Negeri 3 Jember di antaranya adalah 

Morning Info. Morning info merupakan kegiatan pembiasaan dengan 

bentuk seperti barisan upacara. Pihak sekolah memfasilitasi kegiatan 

morning info dalam rangka menginternalisasikan nilai karakter 

nasionalis sebagaimana diungkapkan kepala sekolah: 
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Sekolah memfasilitasi suatu kegiatan yang isinya 

transinternalisasi nilai berupa peneladanan, transaksi nilai 

berupa pembiasaan, penegakan aturan dan transformasi nilai 

berupa pemotivasian terhadap peserta didik. Yang dilakukan di 

antaranya morning info, upacara bendera isinya mencakup 

pembiasaan peneladanan (peserta didik dilatih menjadi 

pemimpin), penegakan aturan (aturan/tata tertib upacara), juga 

pada saat pembina upacara menyampaikan pesan/kesan di 

antaranya isinya ada motivasi bagi peserta didik. Di antaranya 

juga ada pembiasaan literasi di awal masuk jam pelajaran 

pertama selama 15 menit. Tujuan dilaksanakannya pembiasaan 

nilai karakter, literasi dan dan numerasi adalah agar anak-anak 

punya kemampuan dalam bidang pengetahuan, keterampilan, 

dan punya akhlak yang baik (karakter), serta meminimalisir 

anak-anak terpengaruh dengan  hal-hal yang tidak baik
166

. 

 

Sesuai dengan yang diungkapkan kepala sekolah tersebut maka 

informasi pada kegiatan morning info bisa berwujud nasihat, anjuran, 

ajaran agama secara penuh. Selain pemberian informasi, guru juga 

memberikan motivasi agar peserta didik mampu melakukan karakter-

karakter nasionalis yang baik dan meninggalkan karakter-karakter 

buruk dalam kehidupan nyata peserta didik baik di lingkungan sekolah, 

keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Pada kegiatan ini pula 

peserta didik diharapkan dapat mendengarkan nasihat-nasihat guru 

sehingga peserta didik mendapatkan pengetahuan tentang nilai-nilai 

karakter nasionalis dan manfaatnya bagi kehidupan peserta didik. 

 Materi-materi informasi lainnya yang terdapat pada kegiatan 

morning info adalah materi seperti bersikap mengawali perbuatan yang 

baik diawali dengan bacaan basmalah, toleran dengan peserta didik 

lainnya yang berbeda agama, berdisiplin dan taat aturan sekolah, 
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memiliki sikap keberanian saat ditunjuk menjadi petugas morning info, 

memiliki sikap kejujuran seperti ketika mengerjakan soal ulangan serta 

bertanggungjawab saat diberi amanah menjadi petugas morning info, 

bersikap bekerjasama dalam tim kelas untuk berkoordinasi, dan 

berkomunikasi saat diberi tugas menjadi petugas morning info seperti 

yang yang disampaikan urusan kurikulum sebagai berikut: 

Tentu saja kita inginkan menanamkan budaya disiplin, budaya 

religius bahwa setiap memulai sesuatu harus dimulai dengan 

berdoa, karakter bekerjasama dalam tim kelas untuk 

berkoordinasi, berkomunikasi. Anak-anak yang terlambat ada 

konsekuensinya dari tim kesiswaan termasuk juga bagi anak-

anak tidak dispilin pada saat morning info, itu semua dalam 

rangka pendidikan karakter
167

 

 

Lebih lanjut urusan kurikulum menjelaskan bahwa adanya 

kegiatan morning info (informasi pagi) indikator karakter peserta didik 

tampak pada kesolidan tim kelas dalam mengelola anggota kelas 

tentang siapa saja dari anggota kelas yang akan bertugas disamping itu 

peserta didik terbentuk bersikap disiplin datang ke sekolah sebelum 

pukul07.00 WIB tepatnya jam 06.45 sebagaimana ungkapan beliau 

sebagai berikut:  

Rutinitas berhubungan dengan budaya, jika di masa pandemi ini 

sifatnya terbatas. Dulu sebelum pandemi ada pembiasaan seperti 

morning info (informasi pagi) yang dilaksanakan sebelum jam 

07.00, tepatnya jam 06.45. petugas morning info ini disesuaikan 

dengan jadwal. Sehingga tim kelas harus solid dalam mengelola 

anggota kelas tentang siapa yang akan bertugas. Isi dari morning 

info di antaranya tip-tip belajar, belajar seni, pidato bahasa jawa, 

menjauhi narkoba dan sebagainya. Setiap jum’at ada shalat 

jum’at sedangkan pada pagi harinya membaca surah Yasin. 

Sedangkan di masa pandemi ini tetap dilaksanakan mengenai 
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pembacaan surah Yasin secara mandiri setiap hari jum’at, 

waktunya sekitar 30 menit dimulai jam 07.00-07.30, biasanya 

yang mengingatkan adalah guru yang mengajar jam pertama 

biasanya berupa ajakan dan mengingatkan anak-anak, jika sudah 

selesai agar mengisi daftar hadir menggunakan LSM pada 

google class room
168

. 
 

Dari ungkapan urusan kurikulum menunjukkan bahwa rutinitas 

budaya religius seperti morning info terbiasa dilakukan di sekolah 

sebelum masa pandemi sedangkan pada masa pandemi sifatnya terbatas 

mulai morning info, pembacaan surah Yasin setiap jum’at pagi. Pada 

pembiasaan morning info tim kelas harus solid dalam mengelola 

anggota kelas tentang siapa yang akan bertugas. Isi dari morning info di 

antaranya transformasi nilai-nilai utama karakter berupa tip-tip belajar, 

belajar seni, pidato bahasa jawa, menjauhi narkoba dan sebagainya.  

Pada saat morning info bapak/ibu guru senantiasa 

menyampaikan informasi, motivasi dan nasihat, dan karakter-karakter. 

Hal ini diperkuat oleh peserta didik IX B menyatakan bahwa guru 

senantiasa menyampaikan karakter-karakter kepada peserta didik serta 

memberikan motivasi agar melakukan karakter-karakter sebagai 

berikut: 

Ya pernah waktu pelajaran, morning info, dan kegiatan religius 

lainnya
169

. 
 

Lebih lanjut dijelaskan pula oleh peserta didik kelas IX B dan 

IX E menyatakan bahwa saat diberi motivasi peserta didik senantiasa 
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mendengarkan motivasi, nasihat-nasihat guru sebagaimana 

ungkapannya sebagai berikut: 

Saat guru menyampaikan dan memberikan motivasi melakukan 

karakter-karakter kami mendengarkannya dengan baik karena 

kami yakin karakter tersebut akan menjadikan kami anak yang 

lebih baik sehingga kami perlu melakukannya dalam 

kehidupan
170

. 
 

Apa yang disampaikan kepala sekolah, urusan kurikulum dan 

peserta didik tentang internalisasi nilai utama karakter melalui morning 

info diperkuat pula oleh guru Pendidikan Agama Islam yang 

mengatakan sebagai berikut:  

Bahwa yang menjadi visi di SMP Negeri 3 Jember adalah 

memiliki akhlak mulia (karakter). Suatu contoh sebelum 

kegiatan daring, di SMPN 3 jember ada pembiasaan morning 

info yang bertujuan menanamkan karakter peserta didik yang di 

dalamnya terangkum lima karakter utama, contohnya: untuk 

disiplin peserta didik tidak datang lebih dari jam 07.00 karena 

jam 06.45 wajib hadir ke sekolah mengikuti pembiasaan 

morning info mereka memiliki kewajiban 

menceritakan/menyampaikan informasi yang update pada saat 

itu dengan tiga bahasa (Inggris, Indonesia, Daerah) hal ini 

semuanya dilakukan oleh peserta didik (ini masuk dalam 

karakter kemandirian). Selain itu juga dari sisi religiusitas 

dilakukannya pembacaan surah yasin, dzikir/doa setiap jum’at 

pagi oleh semua warga sekolah
171

. 
 

Sesuai dengan yang disampaikan guru Pendidikan Agama Islam 

bahwa pada kegiatan morning info guru menginternalisasikan nilai 

utama karakter terhadap peserta didik yang di dalamnya terangkum 

lima karakter utama yaitu religius, nasionalis, mandiri, integritas, dan 

gotong royong.  
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Internalisasi nilai utama karakter nasionalis berbasis budaya 

religius di SMP Negeri 3 Jember selanjutnya adalah kegiatan ziarah 

makam pahlawan pada event peringatan hari besar nasional. Proses 

pelaksanaannya guru beserta peserta didik yang ditunjuk sebagai 

perwakilan ikut berpartisipasi ikut ziarah ke taman makam para 

pahlawan yang telah mengorbankan jiwa raga demi kemerdekaan 

Indonesia. Indikator dari adanya kegiatan ziarah makam pahlawan 

dalam membentuk karakter peserta didik dimana peserta didik 

berperilaku mencerminkan karakter menghargai pengorbanan orang 

lain, dan tanggungjawab.  

3. Internalisasi nilai utama karakter mandiri peserta didik berbasis 

budaya religius 

Internalisasi nilai utama karakter mandiri peserta didik berbasis 

budaya religius di SMP Negeri 3 adalah karakter disiplin. Proses 

internalisasinya dilakukan oleh warga sekolah terutama bapak/ibu guru 

berkomitmen datang ke sekolah lebih awal sebelum pembiasaan lainnya 

dilakukan. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti saat 

mengobservasi kehadiran guru terlihat guru membiasakan diri datang ke 

sekolah tepat waktu sebelum pukul 07.00 WIB
172

.  

Dari kehadiran guru mayoritas guru hadir saat sebelum 

pembiasaan 5S dimulai hanya sebagian kecil yang hadir setelah 

pembiasaan 5S namun tetap sebelum pukul 07.00 WIB. Sementara bagi 
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peserta didik yang tidak membiasakan diri berdisiplin akan 

mendapatkan sanksi dalam bentuk nilai predikat karakter sesuai tingkat 

kedisiplinan seperti yang diungkapkan guru Pendidikan Agama Islam:  

Bagi anak-anak yang tidak pernah terlambat mereka mendapat 

nilai karakternya “A” jika pernah mendapat nilai sikap “B” jika 

sering maka dapat nilai sikap “C”. Sedangkan bagi anak yang 

terlambat diberi social punishment berupa punishment yang 

mendidik seperti melaksanakan tugasnya office boy seperti 

membersihkan depan kelas, ruangan dan sebagainya, namun 

sampai saat ini belum ada peserta didik yang datang 

terlambat
173

. 
 

Apa yang dilakukan guru Pendidikan Agama Islam terkait 

penegakan budaya disiplin sejalan dengan yang dilakukan koordinator 

bimbingan konseling sebagai berikut: 

Bagi peserta didik yang terlambat saya arahkan ke mushalla, 

saya suruh shalat dhuha, baca surah al-ikhlas, dan istighfar
174

. 

 

Langkah yang dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam 

dan koordinator bimbingan konseling dalam menginternalisasikan nilai 

karakter kedisiplinan perlu diapresiasi yaitu punishment yang diberikan 

kepada peserta didik berupa hukuman atau sanksi yang mendidik dan 

meningkatkan karakter religius bukan sebaliknya yaitu pembunuhan 

karakter.  

Indikator dilakukannya budaya disiplin tergambar pada 

kebiasaan karakter peserta didik tidak meremehkan suatu aktivitas, 

melatih diri menghargai waktu, memiliki sikap tanggung jawab dan 

patuh pada peraturan sekolah. 
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4. Internalisasi nilai utama karakter integritas peserta didik berbasis 

budaya religius 

Internalisasi nilai utama karakter berbasis budaya religius yang 

dilakukan di SMP Negeri 3 Jember selanjutnya adalah pembiasaan 

mengamalkan sikap jujur dan tanggungjawab. Proses pelaksanannya 

diawali pada sosialisasi lingkungan budaya sekolah awal tahun 

pelajaran ditambah pula dengan dibuatkannya buku-1 kurikulum SMP 

Negeri 3 Jember pada point penumbuhan karakter religius sebagai 

pedoman. Pembiasaan bersikap jujur dan tanggungjawab tidak hanya 

dilakukan di sekolah namun juga di rumah seperti yang dilakukan oleh 

peserta didik kelas IXB sebagai berikut: 

Seperti karakter jujur kepada orang tua, misalnya berbohong 

terasa tidak enak. Konkritnya jujur dalam mengerjakan tugas 

saat ditanya orang tua.
175

 

 

Indikator dari pembiasaan budaya jujur dan tanggungjawab 

terlihat pada karakter peserta didik seperti tidak menyontek saat 

ulangan dan mengerjakan tugas rumah di sekolah, tidak suka berbohong 

karena pangkal kebaikan adalah kejujuran. 

5. Internalisasi nilai utama karakter gotong royong peserta didik 

berbasis budaya religius 

Internalisasi nilai utama karakter gotong royong berbasis budaya 

religius di SMP Negeri 3 Jember adalah kegiatan kerja bhakti. Proses 

internalisasinya diawali pengenalan lingkungan budaya sekolah bagi 
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peserta didik baru kemudian dibuatkannya buku-1 kurikulum SMP 

Negeri 3 Jember pada point salah satu misi sekolah yaitu mewujudkan 

lingkungan bersih dan sehat.  

Indikator dari adanya kegiatan kerja bhakti dalam membentuk 

karakter peserta didik dimana peserta didik berperilaku mencerminkan 

karakter mencintai dan menjaga lingkungan sebagai anugerah Allah 

SWT yang wajib dilestarikan seperti yang diungkapkan oleh peserta 

didik kelas IX B sebagai berikut: 

Biasanya ada kerja bakti per tahun yang dikomandoi oleh osis 

dan organisasi jawara, biasanya memotong rumput, menyapu 

dan sebagainya
176

. 

 

Budaya religius lainnya sebagai upaya internalisasi nilai utama 

karakter gotong royong peserta didik di SMP Negeri 3 Jember adalah 

kegiatan peduli sosial. Proses internalisasinya diawali pengenalan 

lingkungan budaya sekolah saat masa orientasi sekolah bagi peserta 

didik baru ditambah pula dengan dibuatkannya buku-1 kurikulum SMP 

Negeri 3 Jember sebagai peraturan pada point kepedulian sosial. 

implementasi dari buku-1 tersebut dilakukan diantaranya seperti 

penyaluran zakat atau jika ada saudara sesama warga sekolah tertimpa 

bencana di suatu tempat. Mekanisme internalisasinya dikomandoi waka 

kesiswaan bersama anak-anak melalui pengurus OSIS bersama-sama 

menggalang dana hingga proses penyaluran seperti yang diungkapkan 

urusan kurikulum SMP Negeri 3 Jember sebagai berikut: 
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Perwujudan nyatanya misalnya seperti penyaluran zakat fitrah, 

atau jika ada saudara kita tertimpa bencana di suatu tempat, maka 

guru khususnya waka kesiswaan bersama anak-anak melalui 

pengurus OSIS bersama-sama menggalang dana sampai pada 

proses penyaluran. Hal ini merupakan bentuk spontanitas dari 

wujud nyata internalisasi nilai utama karakter peserta didik
177

. 

 

Pernyataan urusan kurikulum tersebut diperkuat oleh guru 

Pendidikan Agama Islam terkait pembiasaan infak dan shadaqah sebagai 

berikut: 

Membiasakan anak-anak untuk peduli, sekecil apapun yang 

penting ikhlas apalagi besar. Teknis pelaksanaannya anggota 

OSIS dari sekbid keagamaan berkeliling ke peserta didik lainnya 

untuk berinfaq. Tujuannya tercover dalam lima karakter utama, 

hasilnya adalah untuk kegiatan peserta didik itu sendiri, ini semua 

adalah semata-mata mengharap ridha Allah SWT
178

. 

 

Dari ungkapan urusan kurikulum dan guru Pendidikan Agama 

Islam tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai karakter dalam pembiasaan 

infak dan shadaqah mengandung lima karakter utama terhadap peserta 

didik khususnya karakter kepeduliaan terhadap sesama dengan niatan 

semata-mata mencari ridha Allah SWT.  

 Berdasarkan data dokumentasi didapat bahwa pihak sekolah 

memberikan bantuan seragam kepada peserta didik yang kurang secara 

ekonomi. Pembiasaan ini dilakukan setiap tahunnya demi mewujudkan 

karakter peduli sosial. Selain itu berdasarkan observasi yang dilakukan 

peneliti saat melihat pembiasaan yang ditunjukkan oleh peserta didik 

kelas IXB saat mengamalkan dan membiasakan diri berinfak di salah 
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satu masjid
179

 bahkan saat diwawancarai bahwa peserta didik kelas IX B 

terbiasa berbagi rezeki kepada pengemis saat berada di kendaraan saat 

lampu merah
180

. 

Indikator diadakannya budaya peduli sosial berupa infak dan 

shadaqah dan bentuk bantuan lainnya tergambar pada karakter peserta 

didik baik secara spontan maupun terprogram melalui OSIS 

melaksanakan kegiatan aksi sosial dalam berbagai bentuk yang 

mencerminkan sikap gotong royong dan kesetiakawanan sosial  

Sesuai lokasi penelitian, internalisasi nilai utama karakter peserta 

didik selanjutnya dilakukan di SMP Islamic Garden School Mumbulsari 

yang beralamat di Jalan Dr. Soebandi Desa Lampeji Kecamatan 

Mumbulsari-Jember. Sekolah ini berdiri tahun 2015 dengan status tanah 

berupa hibah dan kepemilikan tanah serta bangunan milik yayasan
181

. 

Dinamakan Islamic Garden School dikarenakan beberapa alasan seperti 

yang disampaikan kepala sekolah sebagai berikut: 

SMP Islamic Garden School. Pertama, Saya buat Islam itu unik dan 

nama nyentrik, jika nama sekolah dibuat menggunakan nama 

berbahasa Arab maka otomatis masyarakat sudah menyangka kalau 

itu sekolah agama (lebih banyak pembelajaran agama) sehingga 

kami menggunakan nama bahasa Inggris di mana bahasa Inggris 

banyak dikenal masyarakat dan dianggap negatif padahal tidak 

seperti itu. Mereka memandang negatif karena kurangnya 

pemahaman. Islamic: fokus sekolah ini agar anak-anak memahami 

dan berperilaku islami, seperti yang dijelaskan tadi misalnya anak-

anak tidak sempat mondok maka di sekolah ini siap menjadikan 

anak-anak paham islam. Garden: bermakna sesuatu yang indah, 

tempat yang nyaman. Anak-anak datang ke sekolah seperti halnya 

mereka datang berekreasi, jadi anak-anak senang sehingga jika sudah 
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senang maka akan mudah untuk mempengaruhi mindset mereka. 

Contoh konkritnya misalkan orang tua mengajak anaknya berekreasi 

ke taman, maka akan muncul di benak anak-anak banyak tumbuhan, 

tempat-tempat indah. Sehingga saat anak-anak datang ke sekolah ini 

dalam kondisi senang maka lebih mudah bagi kita untuk 

membimbing anak-anak menjadi lebih baik dan juga guru-gurunya 

memberikan contoh yang baik pula karena kondisi yang indah akan 

mempengaruhi kata-kata yang diucapkan
182

. 
 

Berdasarkan ungkapan tersebut dapat dipahami bahwa harapan 

didirikannya SMP Islamic Garden School adalah agar lembaga betul-betul 

membawa anak-anak menjadi agamis dan mau menjaga lingkungan. Sejak 

awal berdirinya SMP Islamic Garden School Mumbulsari memiliki 

komitmen tinggi dalam menginternalisasikan nilai utama karakter melalui 

budaya religius. Hal ini menurut Kepala Sekolah dilatarbelakangi sebagai 

berikut: 

Pertama, Generasi sekarang dengan gadgetnya mengubah budaya 

Indonesia, sebagian besar anak-anak lupa jika bahwa jika yang lebih 

utama adalah akhlaknya. Dari itu kita berpikir bahwa pintar saja 

tidak cukup Contohnya maling itu pintar tapi akhlaknya jelek. 

Kedepannya bagaimana anak-anak shaleh-shalehah, 

bertanggungjawab, menghargai orang lain, bertatakrama, jujur 

mengakui kesalahan dan sebagainya
183

. 

 

Dari penjelasan kepala sekolah menunjukkan bahwa terlahirnya 

generasi yang berakhlakul karimah menjadi sasaran pokok lembaga yang 

dipimpinnya yakni generasi yang shaleh dan shalehah, bertanggungjawab 

terhadap tugas, dapat menjadi generasi yang suka menghargai sesama, 

bertatakrama serta jujur dalam ucapan dan perbuatan. Dari hal yang 

melatarbelakangi internalisasi  nilai utama karakter melalui budaya religius 
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melahirkan visi dan misi sekolah. Visi dan misi sekolah SMP Islamic 

Garden School Mumbulsari seperti yang diungkapkan oleh kepala sekolah 

tentang visi sekolah: 

Terbentuknya insan intelektual yang cerdas, religius, kompetitif 

melalui pembelajaran dan pembiasaan yang berkualitas
184

. 

 

Ungkapan kepala sekolah tentang visi sekolah tersebut senada 

dengan yang disampaikan oleh waka humas sebagai berikut: 

Visi misi sekolah ada beberapa pembaharuan di awal pendiriannya 

dulu hingga sampai saat ini. Pertama, mengenai akademis, kedua 

akhlaknya, ketiga cinta alam atau lingkungannya. Pada segi 

akademik peserta didik tidak dipatok harus nilainya tinggi, tetapi 

akhlaknya yang diutamakan. Misinya, pertama, anak-anak hafal juz 

30, kedua cinta lingkungan, ketiga akademisnya
185

. 

 

Hal yang senada juga dikuatkan oleh ungkapan waka kurikulum 

sebagai berikut: 

Visi misi sekolah ini bertujuan yang lebih diutamakan adalah 

religiusnya/akhlaknya/ karakternya sopan santunnya di lingkungan 

sekolah, menghormati gurunya, di tempat tinggalnya harus 

bagaimana. Intinya lebih mengutamakan akhlak peserta didik
186

 

 

Dari pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan bahwa salah satu 

isi dari visi SMP Islamic Garden School Mumbulsari adalah terbentuknya 

insan yaitu peserta didik yang religius, dengan kata lain bahwa terbentuknya 

peserta didik yang memiliki akhlak atau sikap religius merupakan salah satu 

prioroitas SMP Islamic Garden School Mumbulsari. Hasil observasi 
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didapati bahwa peneliti mengamati papan visi dan misi sekolah yang 

dipasang di dinding kantor
187

.  

Dalam rangka menginternalisasikan nilai-nilai utama karakter 

peserta didik melalui budaya religius sebagai wujud merealisasikan visi 

dan misi sekolah maka dilakukan dengan multi pendekatan yaitu 

adakalanya guru berperan sebagai guru, orang tua, teman-teman bahkan 

sebagai sahabat bagi peserta didik sebagaimana yang diungkapkan waka 

kesiswaan:   

Pendekatan yang kami lakukan. Peserta didik saat di sekolah, 

tidak hanya menganggap kami sebagai gurunya, tetapi juga 

menganggap kami sebagai orang tua mereka, kami juga berperan 

sebagai teman-teman dan sahabat bahkan sebagai saudara peserta 

didik sehingga mereka lebih terbuka jika ada permasalahan
188

. 

 

Lebih lanjut disampaikan waka kesiswaan bahwa pendekatannya 

tidak hanya terbatas pada peserta didik namun juga kepada orang tua 

dengan harapan agar terjadi sinergisitas yaitu orang tua juga melakukan 

hal sama kepada putera-puterinya di rumah sebagaimana diungkapannya: 

Kami melakukan pendekatan tidak hanya kepada peserta didik 

tetapi juga pendekatan kepada orang tua, misalnya kita haruskan 

anak-anak shalat dhuha di sekolah, maka program itu kesulitan 

untuk ditanamkan jika program itu juga tidak disosialisasikan 

kepada orang tua sehingga diharapkan orang tua juga melakukan 

di rumah
189

. 

 

Dari ungkapan waka kesiswaan menunjukkan bahwa dalam 

menginternalisasikan nilai utama karakter peserta didik melalui multi 

pendekatan yaitu adakalanya berperan sebagai guru, sebagai orang tua, 
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sebagai teman-teman bahkan sebagai sahabat bagi peserta didik. Hal ini 

tentunya agar ada transparansi dari peserta didik jika mereka memiliki 

permasalahan dapat langsung dikonsultasikan (transaksi nilai) kepada 

bapak/ibu guru.  

Oleh sebab itu budaya-budaya religius di SMP Islamic Garden 

School Mumbulsari bertolak dari visi dan misi tersebut sehingga 

berdasarkan fokus penelitian, maka deskripsi paparan dan analisis data 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

6. Internalisasi nilai utama karakter religius peserta didik berbasis 

budaya religius 

Internalisasi nilai utama karakter religius peserta didik berbasis 

budaya religius adalah melalui budaya budaya bersalaman saat bertemu 

guru. Proses pelaksanaannya dilakukan saat bertemu antara guru dan 

peserta didik keduanya saling saling senyum, menyapa, dan peserta didik 

mengucapkan salam. Hal ini sebagaimana diungkapkan kepala sekolah: 

Misalnya di pagi hari saat tiba di sekolah dan ketemu bapak ibu 

guru maka otomatis peserta didik termasuk guru saling senyum, 

sapa, dan bersalaman, bahkan kita wajibkan misalnya ada tamu 

kita wajibkan untuk mengucapkan salam walaupun masih 

canggung, salaman (sebelum corona)
190

. 
 

Apa yang diungkapkan kepala sekolah sesuai dengan situasi saat 

peneliti melakukan observasi partisipan. Peneliti memantau langsung 

peserta didik di halaman sekolah bersalaman dengan guru begitu pula 

sebaliknya guru mengulurkan tangan menyambut tangan peserta didik 
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untuk bersalaman sambil menanyakan kabarnya
191

. Peserta didik yang 

naik sepeda motor langsung mematikan sepeda motor lalu jalan sambil 

pegang sepeda motor. 

Indikator dengan adanya komitmen dilaksanakannya budaya 

bersalaman saat bertemu guru tergambar perilaku peserta didik terbiasa 

menampilkan sikap sopan santun dalam berkata dan bertindak, 

menampilkan suasana keharmonisan karena diawali dengan salam, 

senyum dan mencium tangan guru serta sikap tawadhu’ (rendah hati) 

kepada sesama.    

Internalisasi nilai utama karakter biasanya disampaikan saat 

kegiatan pra-KBM seperti yang diungkapkan kepala sekolah: 

Pertama ada kegiatan pra KBM. Di sinilah kami lakukan proses 

internalisasi nilai-nilai karakter-karakter yang baik dan tidak baik, 

karakter dalam bidang agama maupun bidang sosial, karena anak-

anak masih banyak yang belum paham karakter (adab) kepada 

Allah maupun kepada sesama manusia. Sebelum KBM kami 

berikan kuliah ten minutes kami berikan masukan-masukan atau 

hal-hal yang ringan kepada anak-anak
192

. 

 

Terkait kegiatan pra KBM tersebut dibenarkan oleh peserta didik 

yang mengatakan sebagai berikut: 

Bahwa pada pagi hari ada kegiatan membaca ratibul haddad, 

Yasin, tahlil dan Shalat Dhuha. Sebelumnya didahului dengan 

bersih-bersih. Kegiatan-kegiatan tersebut membentuk karakter-

karakter di antaranya karakter disiplin dan sopan santun (diajari 

akhlak) karena kalau terlambat dihukum seperti mengaji, bersih-

bersih. Kami senang dengan budaya-budaya tersebut
193

. 
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Berdasarkan apa yang disampaikan kepala sekolah dan peserta 

didik bahwa setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai tepatnya pukul 

06.30-07.30 WIB dilakukan kegiatan pra-KBM yang terdiri kuliah 

sepuluh menit (ten minutes), pembacaan ratibul haddad setiap hari 

senin, pembacaan surah yasin dan tahlil setiap hari selasa, pembacaan 

bacaan-bacaan shalat setiap hari rabu, pembacaan surah al-mulk dan al-

waqiah setiap hari kamis, pembacaan dibaiyyah setiap hari Jum’at, 

kemudian diakhiri dengan shalat dhuha berjamaah. 

Pada kegiatan pra-KBM tersebut terutama pada agenda awal 

yaitu kuliah sepuluh menit guru melakukan internalisasi nilai dengan 

pemberian motivasi, nasihat, anjuran sesuai ajaran agama secara 

bertahap dan berkesinambungan sedangkan bagi peserta didik 

diharapkan bisa mendengarkan nasihat-nasihat guru agar nantinya 

peserta didik mendapatkan pengetahuan tentang nilai-nilai karakter dan 

manfaatnya. Hal senada juga disampaikan guru PAI, terkait pemberian 

nasihat-nasihat mengenai adab sopan santun peserta didik kepada guru 

sebagai berikut: 

Pada program kegiatan mengaji pra-KBM setelah membaca al-

Qur’an anak-anak diberikan arahan-arahan, nasihat-nasihat 

tentang adab sopan santun di sekolah, sehingga ketika ada 

gurunya dan anak-anak baru datang ke sekolah, maka anak-anak 

agar langsung turun dalam rangka menghormati gurunya, 

kemudian ketika guru sedang duduk, anak-anak hendaknya  

menundukkan badan (tidak asal lewat) begitu pula bersikap dan 

sopan kepada guru, misalnya nak jika ada gurunya sapalah 

dengan salam bukan dengan tin tin tin saat naik sepeda motor
 194

. 
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Berdasarkan hasil observasi saat penelitian, guru memberikan 

motivasi, nasihat, anjuran dan sebagainya tatkala pembiasaan kuliah 

sepuluh menit (ten minutes) yang tercakup pada kegiatan pra-KBM 

yang berisi masukan-masukan dan motivasi diri. Hal senada juga seperti 

yang disampaikan guru PAI sebagai berikut: 

Melalui kegiatan pra KBM pada pagi hari, biasanya kami 

memberikan motivasi, anjuran, nasihat kepada anak-anak agar 

senantiasa melakukan hal-hal yang baik (berkarakter) dan 

sebaliknya berusaha meninggalkan karakter jelek dimanapun 

berada
195

.  

 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti saat melakukan observasi, 

peneliti melihat guru melakukan internalisasi nilai karakter terhadap 

peserta didik selama kurang lebih sepuluh menit pada keiatan pra-KBM 

dimulai yang bertempat di Gazebo
196

.  

Lebih lanjut kepala sekolah menyatakan bahwa wujud nyata 

motivasi, nasihat, anjuran yang disampaikan guru secara bertahap dan 

berkesinambungan terhadap bagi peserta didik dalam 

menginternalisasikan nilai utama karakter religius sebagaimana 

ungkapannya: 

kita wajibkan misalnya ada tamu kita wajibkan untuk 

mengucapkan salam walaupun masih canggung, bersalaman 

(sebelum corona)
197

 

 

Hal senada juga diungkapkan oleh waka kurikulum terkait 

internalisasi nilai berupa nasihat sebagai berikut: 
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Sopan namun belum faham bagaimana bersikap dan sopan kepada 

guru, misalnya nak jika ada gurunya sapalah dengan salam bukan 

dengan tin tin tin saat naik sepeda motor. Anak-anak saat datang 

dan pulang dari sekolah untuk bersalaman terlebih dahulu
198

 

 

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa satu di antara isi 

kegiatan pra-KBM adalah pembacaan ratibul haddad. Hal ini 

berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti saat observasi terlihat 

guru secara bergantian memimpin pembacaan ratibul haddad dan 

peserta didik juga berperan serta membaca juga secara serentak dan 

kompak
199

. Pembacaan al-Qur’an dan ratibul haddad bertujuan agar 

peserta didik terbekali moral yang baik seperti yang diungkapkan waka 

kesiswaan:  

Pembacaan al-Qur’an secara bersama dan pembacaan ratibul 

haddad. Pembacaan ratibul haddad dimaksudkan dilatarbelakangi 

karena krisisnya moral saat ini, sehingga harapan kami agar anak-

anak di samping memiliki intelektualitas (pengetahuan umum) 

juga memiliki pengetahuan religius yang baik sehingga anak-anak 

terbekali moral yang baik
200

. 

 

Dari ungkapan tersebut menunjukkan bahwa tujuan dilakukannya 

pembiasaan pembacaan ratibul haddad dikarenakan krisisnya moral 

sehingga sekolah melakukan pembentengan peserta didik melalui 

budaya-budaya religius di sekolah. 

Dengan demikian indikator dari adanya kegiatan pra-KBM 

tergambar pada karakter sopan santun (akhlak) dan karakter disiplin 

peserta didik seperti ketika ada guru saat anak-anak baru datang ke 

sekolah, maka anak-anak langsung turun dalam rangka menghormati 
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gurunya dan mengucapkan salam sambil mencium tangan guru, 

kemudian ketika guru sedang duduk, anak-anak  menundukkan badan 

(tidak asal lewat) bahkan saat ada tamu anak-anak bersikap sopan dan 

mengucapkan salam. 

Saat diwawancarai apakah pernah bapak/ibu guru menyampaikan 

karakter-karakter kepada peserta didik serta memberikan motivasi agar 

melakukan karakter-karakter, peserta didik kelas IX menjawab: 

Ya pak, misalnya saat setelah kegiatan pagi, sebelum pelajaran 

dan juga saat acara anjangsana
201

. 

 

Dari pernyataan peserta didik menunjukkan bahwa bapak/ibu 

guru senantiasa menyampaikan karakter-karakter terhadap peserta didik 

terutama saat pembiasaan di sekolah seperti kegiatan pra-KBM, setelah 

KBM (sebelum pulang) maupun saat kegiatan anjangsana. 

Internalisasi nilai utama karakter religius berbasis budaya 

religius selanjutnya adalah kegiatan shalat Dhuha. Sebagaimana telah 

dijelaskan sebelumnya bahwa shalat dhuha termasuk rangkaian 

kegiatan pra-KBM tepatnya setelah pembacaan ratibul haddad seperti 

yang diungkapkan guru PAI sebagai berikut: 

Pagi dimulai dengan pembacaan ratibul haddad, kemudian 

shalat dhuha, setelah shalat dhuha baru dimulai KBM
202

. 

 

Dari ungkapan guru PAI tersebut menunjukkan adanya 

pembiasaan melaksanakan shalat dhuha sebelum mengakhiri kegiatan 

pra-KBM. Proses pelaksanaannya seperti shalat dhuhur berjamaah yaitu 
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dipimpin oleh guru sebagai imam shalat, lalu shaf di depan diisi oleh 

peserta didik laki-laki kemudian shaf belakang diisi peserta didik 

perempuan. Setelah shalat dhuha ditutup dengan doa lalu kemudian 

peserta didik dan guru bersegera masuk ruang kelas untuk memulai 

proses pembelajaran.  

Berdasarkan hasil observasi partisipan saat penelitian, peserta 

didik beserta guru membiasakan diri shalat dhuha secara berjamaah 

dengan diimami oleh guru kadangkala diimami oleh peserta didik yang 

telah ditunjuk secara bergantian
203

.  

Indikator dari adanya kegiatan pra-KBM terlihat pada karakter 

peserta didik yaitu peserta didik berperilaku mencerminkan 

keberimanan terhadap Allah SWT yang diwujudkan dalam perilaku 

melaksanakan ajaran agama, teguh pendirian, mendapatkan 

ketentraman jiwa dan mengontrol diri dari perbuatan tercela. 

Internalisasi nilai utama karakter selanjutnya adalah berdoa 

sebelum dan sesudah pembelajaran. Internalisasi nila utama karakter 

pada tahap transaksi nilai pada budaya tersebut diawali dengan 

tersusunnya buku-1 tentang kurikulum di SMP Islamic Garden School 

pada salah satu indikator pencapaian visi yaitu tercapainya lingkungan 

sekolah yang mencerminkan perilaku berdasarkan al-Quran dan Hadits 

sehingga pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran 

menjadi suatu budaya religius yang senantiasa dilakukan antara guru 
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dan peserta didik seperti yang diungkapkan oleh peserta didik sebagai 

berikut: 

Saat hendak dimulai dan diakhiri pembelajaran kami beserta 

bapak ibu guru membiasakan diri berdoa
204

. 
 

Hal ini sesuai dengan observasi yang dilakukan peneliti bahwa 

peneliti mengamati guru PAI mengajak peserta didik membiasakan diri 

selalu berdoa untuk memulai hal-hal yang baik termasuk memulai dan 

mengakhiri pembelajaran205.  

Indikator dari adanya pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah 

pembelajaran adalah peserta didik terbiasa berperilaku teguh pendirian 

karena memasrahkan secara totalitas kepada Allah SWT tentang ilmu 

yang akan dipelajari sehingga dijadikan ilmu yang bermanfaat, lebih 

tentram jiwanya karena sudah bermunajat kepada sang pemberi ilmu  

Internalisasi nilai utama karakter religius berbasis budaya 

religius berikutnya adalah shalat Dhuhur berjamaah. Proses 

internalisasinya senantiasa diamalkan dan dibiasakan oleh semua 

peserta didik dan guru setiap hari setelah selesainya KBM yang diawali 

dengan pembacaan tahlil kemudian diikuti pelaksanaan shalat Dhuhur 

berjamaah seperti yang disampaikan waka kesiswaan sebagai berikut: 

Pada saat dhuhur, kami melakukan shalat dhuhur berjamaah yang 

diawali dengan pembacaan tahlil jam 13.00
206

. 
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Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti saat melakukan 

observasi didapati bahwa peneliti mengamati peserta didik bergegas 

berwudhu setelah itu masuk Gazebo, sesaat setelah semua berkumpul 

maka pembacaan tahlil dimulai yang dipimpin oleh guru terkadang oleh 

peserta didik. Setelah pembacaan tahlil selesai lalu dilanjutkan dengan 

pembiasaan shalat Dhuhur berjamaah207.  

Indikator dari adanya pembiasaan shalat dhuhur berjamaah 

adalah membentuk peserta didik menjadi pribadi yang beriman dan 

bertakwa kepada Allah SWT sehingga terbawa pada kegiatan sehari-

hari karakter patuh terhadap peraturan sekolah dan menjadikan pula 

pribadi yang memiliki karakter disiplin.   

Internalisasi nilai utama karakter religius berbasis budaya 

religius berikutnya adalah kegiatan anjangsana baik seminggu sekali 

maupun dua minggu sekali di rumah peserta didik. Proses 

internalisasinya diawali pembacaan ratibul haddad setelah itu ada 

pembelajaran fiqih dan akhlak dengan pelaksanaannya dipisah, kalau 

peserta didik putera di malam hari (Ahad malam Senin) sedangkan bagi 

peserta didik puteri di sore hari (setelah shalat jum’at). Pembiasaan ini 

bertujuan agar peserta didik terbiasa bersilaturrahim dan memohon 

perlindungan Allah SWT serta dapat melaksanakan hukum-hukum 

syariat Islam dengan benar. Pada kegiatan anjangsana ini salah satu 
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kesempatan bagi guru untuk melakukan internalisasi nilai utama 

karakter seperti yang disampaikan guru PAI:  

Misalnya pada saat anjangsana, di situlah kita menanamkan 

kepada anak-anak nilai-nilai karakter sekaligus adanya diskusi 

ataupun tanya jawab, di mana suasananya berbeda
208

. 

 

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa kegiatan anjangsana 

seminggu sekali ini diawali pembacaan ratibul haddad setelah itu ada 

pembelajaran fiqih dan akhlak. Untuk materi akhlak tentang tatakrama. 

Menurut kepala sekolah bahwa salah satu budaya religius yang menjadi 

kebanggaan di SMP Islamic Garden School adalah tatakrama. 

Tatakrama diajarkan, diamalkan, dan dibiasakan sebagaimana 

penjelasannya sebagai berikut:  

Tatakrama (unggah ungguh) kepada yang lebih tua, orang tua, 

kepada guru dibanding sebelumnya. Penanaman karakter 

diajarkan/ditanamkan di sini contohnya dulu yang tidak tahu 

bahasa madura halus, diajarkan disini bahasa madura halus, bila 

ketemu dengan yang lebih tua yang awalnya tidak tahu 

mengucapkan permisi, di sini diajarkan, yang tidak tahu kalau 

ada guru ada di belakangnya, maka di sini diajarkan agar 

mempersilahkan guru lewat terlebih dahulu selanjutnya agar 

diamalkan dan dijadikan pembiasaan
209

. 
 

Ungkapan dari kepala sekolah sesuai dengan observasi yang 

dilakukan peneliti tampak peserta didik terbiasa mengamalkan budaya 

tatakrama yaitu menundukkan kepala serta mengucapkan kata permisi 

saat ada tamu maupun ada orang yang lebih tua
210

.   

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti saat 

melakukan observasi didapati bahwa peneliti mengamati peserta didik 
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dan guru serta waka kesiswaan bersama-sama menghadiri pembiasaan 

ajangsana mingguan yang diawali dengan tahap transformasi nilai 

dilanjutkan proses transaksi nilai setelah pembacaan ratibul haddad 

ditutup dengan doa dengan pelaksanaannya dipisah, untuk putera pada 

hari Ahad malam Senin sedangkan bagi puteri di sore hari pada hari 

Jum’at setelah shalat jum’at
211

.  

Indikator dari adanya kegiatan anjangsana seminggu sekali yang 

disebut dengan istilah ekstrakurikuler ngaji adalah membentuk peserta 

didik menjadi pribadi yang taat peraturan, suka hidup rukun, teguh 

pendirian, dan suka menolong.  

Sedangkan internalisasi nilai utama karakter religius berbasis 

budaya anjangsana dua minggu sekali di rumah peserta didik secara 

bergiliran yang dilakukan secara komitmen membiasakan diri baik guru 

maupun peserta didik untuk mengamalkan dan membiasakan kegiatan 

rutinitas tersebut. Proses internalisasi kegiatan ini diawali shalat dhuhur 

berjamaah di masjid sekitar rumah peserta didik, setelah itu dilanjutkan 

kegiatan anjangsana pembacaan surah yasin dan tahlil. Kegiatan ini 

bertujuan adanya ikatan batin antara sekolah, peserta didik dan wali 

murid seperti yang diungkapkan waka kesiswaan: 

Setiap dua minggu sekali ada kegiatan anjangsana siswa. Kita 

datangi satu per satu ke rumah siswa secara bergiliran. Kita selain 

punya anjangsana siswa, kita juga punya pengajian dengan tujuan 

untuk mempererat (ikatan batin) antara sekolah, peserta didik dan 

orang tua peserta didik
212

. 
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Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti saat 

melakukan observasi didapati bahwa peneliti mengamati peserta didik 

dan guru bersama-sama menghadiri pembiasaan ajangsana dua minggu 

sekali yang diawali dengan shalat Dhuhur berjamaah di masjid sekitar 

rumah peserta didik lalu dilanjutkan anjangsana pembacaan surah yasin 

dan tahlil. Hal ini bertujuan di antaranya membiasakan diri 

bersilaturahim serta mempererat (ikatan batin) antara sekolah, peserta 

didik dan orang tua
213

. 

Indikator dari adanya kegiatan anjangsana dua minggu sekali 

adalah peserta didik terbiasa bersikap tolong menolong dan sikap 

kepedulian seperti membonceng teman yang tidak mempunyai 

kendaraan menuju rumah yang mendapat giliran anjangsana, terbiasa 

lancar membaca al-Qur’an, membersihkan jiwa karena ada bacaan al-

Qur’an dan ratibul haddad.  

Internalisasi nilai utama karakter religius peserta didik berbasis 

budaya religius selanjutnya adalah kegiatan khatmil Qur’an. 

internalisasinya dengan dibuatkannya buku-1 kurikulum di SMP 

Islamic Garden School pada salah satu indikator pencapaian visi yaitu 

tercapainya lingkungan sekolah yang mencerminkan perilaku 

berdasarkan al-Qur’an dan Hadits. Pembiasaan khatmil Qur’an 

dilakukan tiga bulan sekali seperti yang disampaikan guru sebagai 

berikut: 
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Kemudian pelaksanaan khatmil Qur’an setiap tiga bulan sekali 

untuk membangun karakter religius waktunya saat murid murid 

libur sekolahnya, tempatnya di sekolah namun saat ini mulai 

dikembangkan menjadi one day one juz
214

. 
 

Proses internalisasi pelaksanaan budaya religius khatmil Qur’an 

dilakukan dengan cara dibagi per kelas saat peserta didik libur 

sekolahnya dan waktunya tiga bulan sekali sebagai program rutinitas 

sekolah yang bertujuan agar tertanam pada diri peserta didik kecintaan 

dan pemahaman terhadap isi kandungan al-Qur’an. Namun saat ini 

mulai dikembangkan one day one juz yang dilaksanakan pagi hari 

sebelum pembelajaran dengan dibagi perkelas. Kelas VII hari senin, 

kelas VIII hari selasa, dan kelas IX hari rabu Indikator dari adanya 

kegiatan khatmil Qur’an adalah peserta didik lebih lancar baca al-

Qur’an, terbiasa bersikap tawakkal, teguh pendirian, bersih hati dari 

penyakit-penyakit hati. 

Internalisasi nilai utama karakter religius peserta didik berbasis 

budaya religius selanjutnya adalah kegiatan Jum’at berkah. Proses 

internalisasinya dilakukan dengan secara bersama-sama antara guru dan 

peserta didik mengamalkan program rutinitas sekolah tersebut secara 

komitmen yaitu membiasakan diri bershadaqah dibagikan ke masjid 

berupa nasi kotak dan kepada lansia (kaum dhuafa’) sekitar lingkungan 

sekolah seperti yang diungkapkan waka kurikulum sebagai berikut: 

Setiap jum’at ada pembiasaan jum’at berkah dibagikan ke 

masjid berupa nasi kotak dan kepada lansia
215

. 
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Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti saat 

melakukan observasi didapati bahwa peneliti mengamati peserta didik 

dan guru membiasakan diri bershadaqah pada hari Jum’at. Sekolah 

membagikan sebanyak seratus duapuluh bungkus nasi yang dibagikan 

ke masjid dan atau kepada kaum dhuafa’. Pada awal-awal Bapak/Ibu 

guru bersama-sama peserta didik membagikan nasi bungkus tersebut ke 

lima belas masjid dan kepada dhuafa’. Saat ini dalam 

pendistribusiannya sudah cukup melalui peserta didik karena sudah tahu 

titik lokasinya
216

. Berikut ini foto kegiatan jum’at berkah shadaqah 

kepada masjid dan kaum dhuafa’: 

   

 

 

  

 

 

Gambar 4.3. Dokumentasi
217

 

Pada foto dokumentasi kegiatan Jum’at berkah tampak peserta 

didik membagikan nasi bungkus kepada ta’mir masjid. Kegiatan ini 

merupakan pembiasaan yang dilakukan di SMP Islamic Garden School 

untuk berbagi rezeki dan peduli sosial. Berikut ini foto dokumentasi 

kegiatan jum’at berkah berbagi rezeki terhadap kaum dhuafa’ yang 
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terdiri dari orang-orang yang sudah lanjut usia (lansia) dan anak-anak 

yatim.   

 

 

 

 

Gambar 4.4. Dokumentasi
218

 

Indikator dari adanya kegiatan jum’at berkah adalah tampak 

peserta didik terbiasa bersikap peduli sosial, sikap bersyukur kepada 

Allah SWT, memberi bantuan pada orang-orang yang membutuhkan, 

solidaritas, dan empati.  

Internalisasi nilai utama karakter religius peserta didik berbasis 

budaya religius selanjutnya adalah peringatan hari-hari besar Islam 

(PHBI) yang diamalkan dan dibiasakan dengan cara mengamalkan 

nasihat-nasihat, ataupun tausiyah dan mauidhah dari muballigh untuk 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari secara bersama semua elemen 

sekolah seperti yang diungkapkan guru Pendidikan Agama Islam 

sebagai berikut: 

Untuk PHBI di sekolah kami seperti peringatan maulid Nabi 

Muhammad SAW sekolah biasanya mengadakan pengajian 

kecuali di masa pandemi ini, juga untuk satu tahun sekali 

biasanya ada haul akbar
219

. 
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Dari ungkapan guru Pendidikan Agama Islam tersebut 

menunjukkan adanya komitmen sekolah mengamalkan dan 

membiasakan mengadakan peringatan hari-hari besar Islam seperti 

peringatan maulid Nabi Muhammad SAW dan sebagainya. Sementara 

selama pandemi tidak mengadakan, dan mengadakan lagi jika kondisi 

sudah normal.  

Indikator dari adanya kegiatan peringatan hari-hari besar Islam 

adalah tampak peserta didik terbiasa bersikap lebih memahami ajaran-

ajaran Islam dan sosok pribadi yang dijadikan teladan, berusaha 

meneladani contoh-contoh para teladan dalam sejarah Islam. 

Internalisasi nilai utama karakter religius peserta didik berbasis 

budaya religius selanjutnya adalah shalat tarawih dan tadarus al-Qur’an 

serta zakat fitrah. Proses pelaksanaan internalisasinya dilakukan dengan 

cara bersama-sama mengamalkan dan mendirikan shalat tarawih dan 

tadarus al-Qur’an di bulan ramadhan serta zakat fitrah sebagai program 

rutinitas tahunan di sekolah seperti yang diungkapkan kepala sekolah 

sebagai berikut: 

Pada bulan ramadhan ada shalat tarawih dan tadarus, zakat fitrah 

(sebelum pandemi)
220

.m 

 

Indikator dari adanya kegiatan shalat tarawih dan tadarus al-

Qur’an di bulan ramadhan serta zakat fitrah adalah tampak peserta didik 

terbiasa mencerminkan sikap keberimanan kepada Allah SWT melalui 

wujud melaksanakan ajaran Islam, menjadi pribadi yang taat beribadah, 
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lebih lancar baca al-Qur’an, serta memiliki karakter peduli sosial 

melalui pendistribusian zakat fitrah.   

Lebih lanjut internalisasi nilai utama karakter religius berbasis 

budaya religius adalah peringatan hari-hari besar Islam. Proses 

internalisasinya berupa transformasi nilai melalui ceramah-ceramah 

agama oleh muballigh dalam hal ini oleh guru internal SMP Islamic 

Garden School Mumbulsari di sekolah sebagaimana hasil pengamatan 

saat peringatan maulid Nabi Muhammad SAW 1442 H, sebelum acara 

dimulai Bapak Arif Hidayat memberikan arahan, nasihat, motivasi agar 

senantiasa mencontoh dan meneladani akhlak Rasulullah SAW
221

.  

Indikator setelah adanya kegiatan peringatan hari-hari besar 

Islam berupa ceramah-ceramah agama tergambar pada perubahan 

karakter peserta didik dimana mereka lebih percaya diri dalam sikap 

ketaatan beragama dan terpupuk persahabatan yang semakin erat yang 

dilandasi rasa persaudaraan sesama muslim. 

Bahkan guna mendukung berhasilnya proses internalisasi nilai 

tersebut berdasarkan hasil observasi didapati bahwa dipampangkannya 

poster-poster yang berisi tentang penanaman karakter terhadap semua 

warga sekolah terutama dalam penanaman karakter utama terhadap 

peserta didik yang ditempatkan di lingkungan sekolah termasuk di 
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dinding sekolah atau ruang kelas sehingga mudah dilihat dan dibaca 

oleh elemen sekolah
222

.  

 Poster yang ditempel pada dinding kelas menunjukkan 

pentingnya budi pekerti atau karakter melekat pada diri seseorang 

karena kalau hanya berilmu saja tanpa disertai budi pekerti yang baik 

maka seseorang akan mengalami kerapuhan jiwa. Oleh karena itu 

penting bagi seseorang selain memiliki ilmu juga disertai akhlak atau 

karakter yang baik sehingga menjadi pribadi yang kuat, unggul jiwa dan 

mental. 

1. Internalisasi nilai utama karakter nasionalis peserta didik berbasis 

budaya religius 

Internalisasi nilai utama karakter nasionalis berbasis budaya 

religius adalah kegiatan bersih-bersih taman makam pahlawan. Sebagai 

proses awal dilakukannya internalisasi nilai utama karakter nasionalis 

adalah dengan cara pihak sekolah bekerja sama dengan pihak luar 

seperti koramil, polsek dan sebagainya dalam rangka memberikan 

penyuluhan dan arahan-arahan terkait jiwa nasionalisme sebagaimana 

diungkapkan waka sarana dan prasarana: 

Pada hari-hari tertentu kita kerjasama dengan pihak-pihak terkait 

seperti kegiatan di luar misalnya penghijauan, pembersihan 

sampah, kemudian juga dengan muspika seperti pelatihan baris 

berbaris dari TNI, ada juga kegiatan bersih-bersih taman makam 

pahlawan. Kemudian kegiatan-kegiatan yang berhubungan 

dengan nasionalisme, kita mengajak anak-anak agar tidak 

sungkan dengan aparat TNI, Polsek, mungkin juga aparat desa 

dan kecamatan jadi sinergi. Anak-anak langsung berkomunikasi 
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langsung dengan TNI, menanyakan segalanya terkait TNI, 

termasuk tanya-tanya ke pihak kepolisian misalnya tentang resiko 

jika mengkonsumsi narkoba dan sebagainya. Di sinilah terjadi 

transaksi nilai utama karakter
223

 
 

Pembiasaan membersihkan taman makam pahlawan dan area 

umum seperti pasar dilakukan setiap enam bulan sekali sementara 

bersih-bersih area umum setiap setahun sekali sebagaimana 

diungkapkan guru Islamic Garden School sebagai berikut: 

Kami punya kebiasaan bersih-bersih taman makam pahlawan 

setiap enam bulan sekali, lalu bersih-bersih pasar setiap tahun 

sekali pada saat hari sampah nasional
224

. 

 
 

Dari ungkapan-ungkapan tersebut menunjukkan bahwa dalam 

proses internalisasi nilai utama karakter nasionalis pihak sekolah 

mengajak langsung peserta didik untuk bertanya jawab langsung 

dengan instansi lain sehingga nilai-nilai utama karakter betul-betul 

melekat dan tertanam pada diri peserta didik seperti  aparat TNI, 

Polsek, aparat desa dan kecamatan. 

Ditambahkan pula bahwa budaya religius yang termasuk 

internalisasi nilai utama karakter nasionalis adalah kegiatan peduli 

lingkungan seperti yang diungkapkan waka humas yang menyatakan 

bahwa harus adanya kesadaran diri bahwa lingkungan harus dirawat 

dengan baik, misalnya reboisasi berupa kegiatan penghijauan menuju 

area batu jubang dilakukan dengan penanaman pohon sampai saat ini 

sudah mulai tumbuh. Itu semua dilakukan dengan pengamalan budaya 
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bergotong royong
225

. Ungkapan waka humas diperkuat oleh guru SMP 

Islamic Garden School berikut ini: 

Membiasakan anak-anak sadar lingkungan. Lingkungan harus 

dirawat dengan baik, misalnya penghijauan menuju area batu 

jubang dengan penanaman pohon, dan alhamdulillah sudah kami 

laksanakan dan pohonnya sudah mulai tumbuh
226

 

 
 

Indikator dari adanya budaya religius untuk menginternalisasikan 

karakter nasionalis tergambar pada karakter peserta didik memiliki sikap 

kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, peduli alam sekitar yang 

rindang dan asri, terbiasa menampilkan sikap menghormati jasa-jasa para 

pahlawan, cinta tanah air dan bangsa. 

2. Internalisasi nilai utama karakter mandiri peserta didik berbasis 

budaya religius 

Internalisasi nilai utama karakter mandiri berbasis budaya 

religius adalah pembiasaan sikap disiplin. Proses internalisasinya adalah 

pemberian motivasi dan nasihat-nasihat agar senantiasa memiliki 

kepedulian terhadap waktu kemudian diikuti dengan dibuatkannya 

buku-1 kurikulum SMP Islamic Garden School dimana salah satu 

indikator pencapaian visi adalah terciptanya budaya disiplin, nasionalis, 

dan agamis. Pembiasaan disiplin dibudayakan bagi semua warga 

sekolah seperti yang diungkapkan guru SMP Islamic Garden School:  

untuk pelaksanaan kegiatan lebih awal jam 06.30, tujuannya 

membantu anak-anak agar tidak terbawa dalam sebuah hal 

kesibukan pada jam 07.00. kebiasaan tersebut membawa 

dampak positif sehingga akhirnya kedisiplinan anak-anak dalam 

                                                 
225

 Thomas Agustanto, waka humas, wawancara, Jember 7 September 2021 
226 

Arif Hidayat, guru, wawancara, Jember 2 September 2021 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

154 

 

hal masuk, mereka mempersiapkan lebih dini minimal 30 menit 

sebelum masuk. Berikutnya dalam pembelajaran kita tanamkan 

kedisiplinan antara siswa dan guru. Jika ada anak yang terlambat 

maka kena sanksi berupa membaca al-Qur’an atau bersih-bersih 

halaman sekolah tujuannya adalah membiasakan karakter 

kebersihan dan disiplin
227

. 

  

Dengan diterapkannya kedisiplinan, maka warga sekolah 

diharapkan dapat mendisiplinkan diri untuk selalu datang ke sekolah 

tepat waktu terutama bagi yang punya jam mengajar pada jam pertama. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti saat melakukan 

observasi tampak ada guru yang setiap hari datang sebelum kegiatan 

pra-KBM dimulai terutama bapak guru karena yang akan mengawal 

peserta didik dalam melaksanakan pembiasaan kegiatan pra-KBM 

tersebut
228

. Pembiasaan sikap kemandirian dan kedisiplinan lainnya 

adalah dalam hal pembiasaan tentang kebersihan lingkungan sekolah. 

Indikator dari budaya disiplin tampak pada kehadiran ke sekolah yaitu 

berusaha sebelum kegiatan pra-KBM dilaksanakan.  

Di SMP Islamic Garden School ditanamkan pengamalan dan 

pembiasaan memiliki sikap kemandirian oleh semua warga sekolah 

tanpa terkecuali karena tidak dikenal istilah ada tukang kebun khusus 

namun semua elemen sekolah diposisikan dirinya sebagai tukang kebun 

sehingga masing-masing individu memiliki tanggungjawab terhadap 

kebersihan lingkungan sekolah. Hal ini seperti yang diungkapkan guru 

Islamic Garden School Mumbulsari: 
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Kami membiasakan anak-anak dalam hal kemandirian. Contoh: 

di sekolah tidak ada pak kebun (cleaning service). Tujuannya 

agar anak-anak sendiri ditanamkan jiwa mandiri, bersih-bersih 

kelas mereka sendiri, halaman sekolah sendiri sehingga 

kebiasaan tersebut terbawa sampai di rumah
229

. 

 

Dari ungkapan tersebut menunjukkan komitmen sekolah agar 

senantiasa membiasakan diri membersihkan lingkungan sekolah 

terutama di pagi hari sehingga pembiasaan tersebut terbawa sampai di 

rumah.  

3. Internalisasi nilai utama karakter integritas peserta didik berbasis 

budaya religius 

Internalisasi nilai utama karakter integritas berbasis budaya 

religius adalah pengamalan dan pembiasaan sikap kejujuran dan 

tanggungjawab. Proses internalisasinya dilakukan oleh segenap elemen 

sekolah termasuk bagi peserta didik yang terlambat datang ke sekolah 

maka secara langsung menuju ke tempat wudhu untuk berwudhu lalu 

menuju tempat hukuman (punishment place) seperti yang diungkapkan 

oleh kepala sekolah: 

Bagi siswa yang melanggar aturan misalnya datang terlambat 

anak-anak langsung berwudhu menuju tempat “punishment 

place” secara sadar membaca al-Qur’an. Jadi hukumannya lebih 

pada mental
230

. 

 

Dari ungkapan-ungkapan tersebut dapat dipahami bahwa proses 

transaksi nilai utama karakter dengan adanya pengamalan dan 

pembiasaan sikap kejujuran dan tanggungjawab yang berujung pada 
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kesadaran diri. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti didapati 

bahwa peserta didik yang datang terlambat setelah pembiasaan pra-KBM 

langsung berwudhu menuju tempat “punishment place” terkadang ada 

pula duduk berbaris di tempat pemberian hukuman setelah itu ditanya 

oleh guru mengenai keterlambatannya kemudian diberi sanksi yang 

mendidik seperti bersih-bersih halaman atau lingkungan sekolah
231

.    

Indikator adanya pembiasaan karakter jujur dan tanggungjawab 

adalah tergambar pada karakter peserta didik berlatih menjadi pribadi 

yang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, 

bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuat. 

4. Internalisasi nilai utama karakter gotong royong peserta didik 

berbasis budaya religius 

 Internalisasi nilai utama karakter gotong royong berbasis budaya 

religius adalah pengamalan dan pembiasaan melalui sistematika 

kelompok (bergotong royong) seperti yang diungkapkan guru SMP 

Islamic Garden School sebagai berikut: 

Kebiasaan itu kita bangun, setiap penugasan melalui sistematika 

kelompok, agar mereka bahu membahu dalam menyelesaikan 

tugas atau amanah dari bapak/ibu guru secara gotong royong
232

. 

 

Proses internalisasinya pada kegiatan bersih-bersih lingkungan 

dan halaman sekolah maka peserta didik dibagi sesuai list atau daftar 

kelompok yang telah ditentukan. Masing-masing kelompok ada 

penanggungjawab misalnya kelompok satu bertugas membersihkan 
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halaman depan sekolah. Kelompok dua membersihkan halaman samping 

sekolah dan kelompok tiga membersihkan halaman belakang sekolah. 

Guru memberikan pengarahan kepada peserta didik bahwa seberat 

apapun tugas jika dikerjakan dengan berkelompok (bergotong royong) 

maka akan menjadi ringan begitu pula tugas membersihkan halaman dan 

lingkungan sekolah jika dikerjakan sesuai list yang telah ditetapkan maka 

pekerjaan tersebut akan segera selesai.  

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti saat 

mengobservasi tampak peserta didik bahu membahu membersihkan 

halaman sekolah ada yang menyapu ada yang memegang sapu dan 

lainnya ada memegang cikrak (alat pengangkut sampah) lalu ada yang 

bagian membuang sampah ke tempat sampah.  

Berikut ini foto dokumentasi kegiatan bersih-bersih halaman 

sekolah yang dilakukan secara bergotong royong: 

 

 

 

 

 

 

                 Gambar 4.5. Dokumentasi
233

 

  Indikator adanya pembiasaan bergotong royong membersihkan 

halaman sekolah tergambar pada karakter peserta didik berlatih menjadi 
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pribadi yang gemar bekerjasama, tolong menolong, dan berlatih 

menghargai jasa dan hasil karya serta pengorbanan orang lain. 

B. Temuan Penelitian  

1. Internalisasi nilai utama karakter peserta didik berbasis budaya 

religius SMP Negeri 3 Jember 

a) Internalisasi nilai utama karakter religius berbasis budaya 

religius 

Internalisasi nilai utama karakter religius peserta didik berbasis 

budaya religius ditemukan ada sepuluh budaya religius yaitu budaya 5S 

(senyum, salam, sapa, salim, sopan santun); berdoa sebelum dan 

sesudah mengerjakan sesuatu; jum’at religius; shalat dhuhur berjamaah; 

shalat jum’at; istighatsah akbar; memperingati hari-hari besar Islam; 

pesantren ramadhan; zakat fitrah dan iuran kurban, setoran hafalan bagi 

peserta didik jalur tahfidz. Masing-masing budaya religius tersebut 

dalam menginternalisasikan nilai utama karakter religius melalui proses 

transformasi nilai, transaksi nilai, dan transinternalisasi nilai. 

1) Budaya 5S (senyum, salam, sapa, salim, sopan santun) 

(a) Transformasi nilai 

Internalisasi nilai utama karakter religius budaya 5S 

(senyum, salam, sapa, salim, sopan santun) dilakukan dengan 

cara pemberian edukasi bahwa salam, senyum, sapa, salim, 

sopan santun merupakan pondasi ajaran Islam yaitu akhlak 

mulia sebagaimana akhlak Rasulullah. Hal ini didasari 
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keinginan sekolah adanya peserta didik memiliki akhlak mulia. 

Hal ini dibiasakan mulai kelas VII hingga kelas IX. 

(b) Transaksi nilai 

Internalisasi nilai utama karakter religius budaya 5S 

(senyum, salam, sapa, salim, sopan santun) dilakukan dengan 

cara adanya penegakan aturan sekolah yang termaktub dalam 

buku-1 kurikulum sekolah. Penegakan aturan tersebut agar 

tertanam pada diri peserta didik maka perlu adanya keteladanan 

guru melaksanakan aturan yang telah dibuat sekolah. Dengan 

adanya keteladanan guru maka ada komitmen dalam jiwa 

peserta didik melaksanakan budaya 5S tersebut yaitu berakhlak 

mulia terutama kepada bapak/ibu guru untuk selalu menebar 

senyum, sapa, salam, dan salim sekaligus berperilaku sopan 

santun 

Proses pelaksanaannya begitu peserta didik sampai di 

sekolah menuju pintu gerbang masuk di sana sudah ada 

bapak/ibu guru yang piket berdiri sambil senyum, sapa, 

sekaligus didoakan oleh guru dan peserta didik bersalaman 

setelah itu langsung menuju ruang kelas. 

(c) Transinternalisasi nilai 

Peserta didik secara spontanitas terbiasa dalam 

kehidupan sehari-hari baik di sekolah maupun di rumah untuk 

selalu menebar senyum, sapa, salam, dan salim kepada orang tua 
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dan guru sekaligus berperilaku sopan santun. Perilaku 

spontanitas disini diperlukan sosok guru yang senantiasa 

memberikan pendampingan kepada peserta didik dalam 

membiasakan budaya 5S (senyum, salam, sapa, salim, sopan 

santun). 

2) Berdoa sebelum dan sesudah mengerjakan sesuatu 

(a) Transformasi nilai 

Internalisasi nilai utama karakter religius berdoa sebelum 

dan sesudah mengerjakan sesuatu dilakukan dengan pemberian 

penyadaran diri sebagai manusia tidak pernah tahu apa yang 

akan terjadi, sehingga peserta didik sebagai manusia diberi 

penanaman atau motivasi agar senantiasa berdoa. Berdoa 

merupakan sesuatu yang sangat penting dalam Islam karena doa 

adalah ruh ibadah agar apa yang cari diberikan nilai 

kemanfaatan dan kemudahan. 

(b) Transaksi nilai 

Setelah dilakukannya internalisasi dalam bentuk 

transformasi nilai karakter religius yang terkandung dalam 

berdoa sebelum dan sesudah mengerjakan sesuatu sehingga 

tertanam pemahaman pada diri peserta didik. Disitulah timbul 

perasaan adanya ketergantungan kepada Allah SWT bahwa 

manusia makhluk lemah sehingga perlu senantiasa berdoa dan 

hanya orang sombonglah yang enggan berdoa.   
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(c) Transinternalisasi nilai 

Dengan pendampingan yang senantiasa dilakukan guru, 

peserta didik secara spontanitas terbiasa berdoa sebelum dan 

sesudah mengerjakan sesuatu secara khusyu’. Pembiasaan 

tersebut terbawa dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah 

maupun di luar sekolah dalam setiap aktifitas diawali dan 

diakhiri dengan berdoa 

3) Shalat dhuhur berjamaah 

(a) Transformasi nilai 

Internalisasi nilai utama karakter religius shalat dhuhur 

berjamaah dilakukan dengan cara penanaman pemahaman 

tentang wajibnya shalat dhuhur bagi muslim laki-laki maupun 

muslim perempuan dan konsekuensi hukum jika tidak 

melaksanakan shalat maktubah.   

(b) Transaksi nilai 

Internalisasi nilai utama karakter religius shalat dhuhur 

berjamaah dilakukan dengan cara dibuatkannya tata tertib 

(prosedur), termasuk pula adanya koordinasi dengan kurikulum 

agar disetting sedemikian rupa agar peserta didik dan bapak/ibu 

guru pada jam istirahat diberikan waktu. Hal ini tidak hanya 

bagi peserta didik beragama Islam namun bagi yang non islam 

(katolik dan protestan) pun pada shalat dhuhur berjamaah diberi 

waktu tersendiri 
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(c) Transinternalisasi nilai 

Internalisasi nilai utama karakter religius shalat dhuhur 

berjamaah dilakukan dengan cara adanya pendampingan guru 

dalam membiasakan shalat dhuhur berjamaah. Dengan demikian 

peserta didik terbiasa melaksanakan shalat dhuhur berjamaah. 

Saat adzan dikumandankan segera bergegas peserta didik 

menuju mushalla dan bagi yang belum berwudhu menuju tempat 

wudhu yang tersedia dengan kran air yang cukup memadai. 

Sementara tempat wudhu dibuatkan terpisah antara putera dan 

puteri. 

Terkait budaya religius shalat berjamaah termasuk shalat 

dhuhur berjamaah yang dilaksanakan di SMP Negeri 3 Jember 

selaras dengan salah satu warisan dari empat pilar yang selalu 

diamanahkan oleh KH Achmad Siddiq.  

4) Jum’at religius 

(a) Transformasi nilai 

Kegiatan jum’at religius mencakup shalat dhuha, 

pembacaan surah yasin, dan berinfak/shadaqah. Internalisasi 

nilai utama karakter religius melalui kegiatan ini dilakukan 

melalui guru agama maupun wali kelas menyampaikan anjuran 

membaca surah yasin, shalat dhuha dan berinfak. Seperti 

penyampaian pemahaman bahwa pembacaan yasin ada 
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haditsnya di antaranya bahwa membaca yasin dapat berpahala, 

menebus dosa dan kesalahan dan sebagainya..  

(b) Transaksi nilai 

Dengan penyampaian anjuran membaca surah yasin, 

shalat dhuha dan berinfak maka muncul kesan dan perasaan 

penuh semangat bagi peserta didik memiliki motivasi membaca 

yasin, shalat dhuha dan berinfak karena sudah mengetahui dan 

memahami nilai-nilai manfaatnya.  

(c) Transinternalisasi nilai 

Karena sudah memahami nilai-nilai manfaatnya maka 

peserta didik secara spontanitas membiasakan diri (seperti 

panggilan jiwa) dalam kehidupan sehari-hari untuk melakukan 

hal-hal yang positif. Lebih dari itu bahwa peserta didik SMP 

Negeri 3 Jember tidak hanya dicetak untuk memiliki 

intelektualitas namun juga kecerdasan sosial dan spiritual. 

Sedangkan selain hari jum’at peserta didik yang terbiasa salat 

dhuha langsung ke mushalla biasanya berjamaah (tidak langsung 

ke mushalla). Hal ini karena ada tata tertib sekolah bahwa 

istirahat pertama waktunya lebih lama dibanding istirahat kedua. 

5) Shalat jum’at 

(a) Transformasi nilai 

Internalisasi nilai utama karakter religius melalui 

kegiatan shalat jum’at dilakukan melalui penanaman 
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pemahaman tentang wajibnya shalat jum’at bagi muslim laki-

laki dan konsekuensi sanksi jika tidak melaksanakan shalat 

jum’at.  

(b) Transaksi nilai 

Sudah ada tata tertib (prosedur), koordinasi dengan 

urusan kurikulum agar disetting sedemikian rupa agar peserta 

didik diberikan waktu untuk dapat melaksanakan shalat jum’at 

di sekolah. Hal ini tidak hanya bagi peserta didik beragama 

Islam namun bagi yang non islam (katolik dan protestan) pun 

pada hari jum’at diberi waktu tersendiri, ada kelas tersendiri. di 

sekolah. Setelah shalat jum’at peserta didik muslim dimintai 

tandatangan sedangkan bagi peserta muslimah diminat 

mengumpulakn hasil rangkuman khutbah jum’at.  

(c) Transinternalisasi nilai 

Guru ikut andil memberikan pendampingan dalam 

pembiasaan shalat jum’at sehingga hal ini menjadikan peserta 

didik terbiasa melaksanakan shalat jum’at di sekolah.  

6) Istighatsah akbar/keliling 

(a) Transformasi nilai 

Internalisasi nilai utama karakter religius melalui 

kegiatan istighatsah akbar dilakukan melalui pemberian 

motivasi, anjuran, pemberian informasi tentang manfaat 
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istighatsah di antaranya mempererat silaturahim antara guru dan 

peserta didik serta orang tua/wali murid. 

(b) Transaksi nilai 

Tertanamnya pemahaman akan manfaat istighatsah akbar 

(berdoa bersama) sehingga ada perasaan pada diri peserta didik 

memiliki kekuatan spiritual, karena peserta didik setelah 

beristighatsah peserta didik merasa ditolong dan dilindungi 

sehingga perasaan peserta didik merasa ditolong dan dilindungi 

Allah, dengan demikian lebih termotivasi dalam hidupnya. 

Peserta didik memiliki keyakinan bahwa dengan doa maka tidak 

ada yang tidak mungkin, dengan doa dari mustahil menjadi 

nyata 

(c) Transinternalisasi nilai 

Melalui pendampingan guru, peserta didik terbiasa 

membiasakan diri beristighatsah saat akan menghadapi ujian 

bagi kelas IX. Prosesnya masing-masing kelas dan guru agama 

sudah diberi jadwal kapan pelaksanaan istighatsah secara 

anjangsana di rumah peserta didik. Peserta didik dalam 

kehidupannya di masa depan terbiasa berdoa menghadapi segala 

kenyataan hidup.   
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7) Memperingati hari-hari besar keagamaan  

(a) Transformasi nilai 

Guru memberikan pemahaman dan nasihat-nasihat 

agama bahwa sebagai umat Nabi Muhammad SAW senantiasa 

menjadi umat yang memiliki sikap toleransi termasuk juga 

dalam memperingati hari hari besar keagamaan. Guru 

menyampaikan kepada peserta didik agar ada suatu keharusan 

menghargai menghormati hari hari besar keagamaan masing 

masing agama peserta didik. 

(b) Transaksi nilai 

Internalisasi nilai utama karakter religius melalui 

tertanamnya kesadaran bagi peserta didik jika dalam  kehidupan 

agar senantiasa menerima dan menghargai perbedaan 

(c) Transinternalisasi nilai 

Dengan adanya pendampingan guru dalam memperingati 

hari-hari besar keagamaan menjadikan peserta didik terbiasa 

menerima dan menghargai perbedaan. Peserta didik terbiasa 

mengucapkan selamat hari raya dan sebagainya secara 

spontanitas tanpa canggung. 

8) Pesantren ramadhan 

Kegiatan pesantren ramadhan mencakup dua kegiatan yaitu 

shalat tarawih dan tadarus al-Qur’an. Internalisasi nilai utama 
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karakter religius melalui kegiatan pesantren ramadhan dilakukan 

sebagai berikut: 

(a) Transformasi nilai 

Internalisasi nilai utama karakter religius melalui cara 

disampaikannya motivasi yang diambil dari hadits Rasulullah 

bahwa shalat tarawih memiliki pahala dan manfaat dunia 

akhirat. Shalat tarawih merupakan anjuran selama bulan puasa 

untuk dikerjakan di malam hari. 

(b) Transaksi nilai 

Adanya keteladanan yang dilakukan guru dalam 

mengaplikasikan dan merealisasikan penegakan aturan 

pelaksanaan pesantren ramadhan yang di dalamnya mencakup 

kegiatan shalat tarawih.  

(c) Transinternalisasi nilai 

 Peserta didik sudah tidak perlu dipaksakan lagi, mereka 

secara spontanitas memiliki motivasi kuat sehingga peserta 

didik ikut melaksanakan salat tarawih dan tadarus bahkan yang 

beragama non muslim pun ikut berbuka bersama dan saat shalat 

maghrib mereka bersih-bersih kelas sebagai (toleransi) 

9) Zakat fitrah dan iuran kurban 

(a) Transformasi nilai 

Internalisasi nilai utama karakter religius melalui 

kegiatan zakat fitrah dan iuran kurban dimana awalnya telah 
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disampaikan oleh guru-guru agama masing-masing, materi zakat 

fitrah dan kurban tercakup pada materi Pendidikan Agama 

Islam, keduanya kewajiban bagi orang Islam yang mampu untuk 

menunaikannya. Dengan disampaikannya motivasi dan anjuran 

berzakat fitrah dan iuran kurban sehingga peserta didik tahu dan 

tertanam pada diri peserta didik 

(b) Transaksi nilai 

Karena sudah tersampaikan kewajiban bagi muslim 

sehingga peserta didik tahu dan tertanam pada diri mereka jika 

hal itu kewajiban bagi muslim di samping adanya keteladanan 

guru merealisasikan kegiatan zakat fitrah dan iuran kurban 

dengan cara ikut menyumbang iuran kurban. 

(c) Transinternalisasi nilai 

Karena sudah mengerti dan paham kewajiban zakat ftrah 

dan kurban dengan kesadarannya tanpa disuruh sudah tahu dan 

mereka iuran kurban dan tidak ada pemaksaan hanya sukarela 

dimana hasilnya diberikan kepada yang berhak. Pada kegiatan 

iuan kurban tersebut ada juga peserta didik non muslim ikut 

menyumbang. Kegiatan zakat fitrah dan iuran kurban telah 

berjalan bertahun tahun di SMP Negeri 3 Jember. 
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10) Kegiatan setoran hafalan bagi peserta didik jalur tahfidz 

(a) Transformasi nilai 

Internalisasi nilai utama karakter religius melalui setoran 

hafalan bagi peserta didik jalur tahfidz diawali penerimaan 

peserta didik jalur tahfidz dan diberikan motivasi manfaatnya 

bagi para penghafal al-Qur’an 

(b) Transaksi nilai 

Adanya perasaan dan komitmen pada diri peserta didik yang 

diterima jalur tahfidz untuk senantiasa menjaga dan melanjutkan 

hafalannya. Untuk mengecheck tambahan hafalan. Di SMP 

Negeri 3 Jember disediakan buku saku tahfidz yang berfungsi 

mengontrol dan memonitoring progres hafalan masing-masing 

peserta didik jalur tahfidz 

(c) Transinternalisasi nilai 

Dengan adanya pendampingan oleh guru sehingga 

terdapat sikap peserta didik terbiasa menjaga hafalan bahkan 

menambah hafalannya dalam keseharian peserta didik. 

b) Internalisasi nilai utama karakter nasionalis berbasis budaya 

religius 

Internalisasi nilai utama karakter nasionalis mencakup dua 

kegiatan yaitu bersih-bersih halaman sekolah dan morning info.  
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1) Bersih-bersih halaman sekolah 

(a) Transformasi nilai 

Internalisasi kegiatan bersih-bersih halaman sekolah 

dengan cara menanamkan pemahaman dan motivasi kepada 

peserta didik untuk menjaga lingkungan di SMP Negeri 3 

Jember salah satunya adalah kebersihan karena termasuk bagian 

dari iman sehingga peserta didik tahu jika hidup bersih maka 

akan sehat. Selain itu di SMP Negeri 3 Jember ada ekskul 

jawara yang mengelola lingkungan di SMP Negeri 3 Jember.  

Alhamdulilah sudah tertata dan berjalan dengan baik dan di 

SMP Negeri 3 Jember lingkungan menjadi bersih,  sehat, rapi,  

penataan sudah baik karena sudah dihandle dengan baik. 

(b) Transaksi nilai 

Tertanamnya perasaan pada diri peserta didik sehingga 

muncul komitmen hidup bersih dengan lingkungan bersih selain 

itu diperkuat dengan dibuatkannya peraturan sekolah yang 

mengikat seluruh elemen sekolah untuk melaksanakan 

kebersihan lingkungan sekolah. 

(c) Transinternalisasi nilai 

Dengan senantiasa pendampingan guru dalam 

melaksanakan kebersihan lingkungan sekolah, peserta didik jika 

melihat sesuatu yang tidak elok dipandang mereka langsung 

tanpa disuruh membersihkan sampah ataupun merapikan sesuatu 
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yang tidak rapi. Mereka terbiasa dalam kehidupan sehari-hari 

berperilaku hidup bersih. Terkait transinternalisasi nilai utama 

karakter nasionalis, guru juga melakukan pendampingan 

membiasakan peserta didik ziarah ke taman makam pahlawan 

setiap peringatan hari pahlawan tanggal 10 November. 

Budaya religius dalam wujud ziarah taman makam 

pahlawan dalam rangka internalisasi nilai utama karakter 

nasionalis selaras dengan konsep ukhuwah wathaniyah yang 

digagas oleh KH. Achmad Siddiq. Ukhuwah wathaniyah 

mengikat persaudaraan sebangsa dan setanah air. Hal ini 

memiliki arti bahwa meskipun para pahlawan yang telah gugur 

dalam mempertahankan kemerdekaan meskipun secara garis 

silsilah bukan termasuk saudara, namun secara kebangsaan dan 

sosial kemasyarakatan termasuk saudara. 

2) Morning info 

(a) Transformasi nilai 

Guru menyampaikan suatu motivasi kepada peserta didik 

pada hari itu juga. Morning info dimulai dengan doa yang 

dipimpin oleh peserta didik. Dengan demikian pada kegiatan 

morning info tercakup budaya religius yaitu berdoa. Dengan 

kata lain kegiatan morning info bersifat nasionalis-agamis. 

 

 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

172 

 

(b) Transaksi nilai 

Tertanam pada diri peserta didik sebagai generasi muda 

Indonesia yang suka dan mau berdoa untuk menggapai cita-cita 

bangsa untuk mengisi kemerdekaan ini dengan berdoa. 

Pembiasan berdoa menjadi pembiasaan generasi Indonesia yang 

baik. 

(c) Transinternalisasi nilai 

Peserta didik dalam menempuh cita-cita bahkan ketika 

memimpin bangsa nanti mereka secara spontanitas menjadi 

generasi yang baik karena telah memiliki kebiasaan berdoa  

untuk bangsa dan negara sehingga apapun yang dihadapi bangsa 

dan negara mereka tetap senantiasa berdoa. 

c) Internalisasi nilai utama karakter mandiri (disiplin) berbasis 

budaya religius 

Internalisasi nilai utama karakter mandiri dalam bentuk 

karakter disiplin di SMP Negeri 3 Jember sebagai berikut: 

1) Transformasi nilai 

Pemberian motivasi bahwa disiplin berdasarkan surah al 

ashr manusia dalam keadaan merugi kecuali orang beriman dan 

beramal shaleh. Salah satu indikasi/kategori orang beriman dan 

beramal shaleh adalah disiplin contohnya shalat, waktunya 

dhuhur ya shalat dhuhur maghrib ya maghrib, termasuk susunan 

kosmologi juga disiplin. Matahari akan terbit dan tengelam pada 
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waktunya, jika matahari tidak terbit maka akan kacau. Jadi 

disiplin ditanamkan kepada peserta didik pentingnya disiplin. 

Penanaman sikap disiplin ditanamkan misalnya pada agenda 

morning info yang dilakukan dengan disiplin karena jam 06.45 

harus sudah di sekolah. sekolah selalu menanamkan disiplin 

setiap hari setiap saat. 

2) Transaksi nilai 

Dengan dibuatkannya aturan sekolah yang tertuang dalam 

buku-1 kurikulum sekolah menjadi pedoman bagi warga sekolah 

termasuk peserta didik untuk menerapkan perilaku disiplin serta 

konsekuensi dan sanksi jika melangga peraturan sekolah terkait 

kedisiplinan. 

3) Transinternalisasi nilai 

Melalui pendampingan guru dalam melaksanakan 

kedisiplinan berpengaruh terhadap perilaku disiplin peserta didik. 

mereka sudah terbiasa berdisiplin dan membawa hidupnya 

berdisiplin, di manapun dan kapanpun akan disiplin sehingga 

malu jika tidak berdisiplin. Sikap disiplin dilakukan dengan 

penuh kesadaran tercermin dalam kehidupan sehari hari 

d) Internalisasi nilai utama karakter integritas berbasis budaya 

religius 

Internalisasi nilai utama karakter integritas mencakup budaya 

jujur dan tanggungjawab  
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1) Transformasi nilai 

Jujur dan tanggungjawab ditanamkan kepada peserta 

didik bahwa jujur sangat penting dan kejujuran salah satu akhlak 

Rasulullah SAW sehingga dengan kejujuran akan membawa 

kedamaian seperti yang dicontohkan oleh nabi Muhammmad, di 

mana sikap jujur sudah ditanamkan baik dalam perkataan, 

perbuatan manupun kegiatan di sekolah bagaimana pentingnya di 

sekolah seperti jujur saat beli kue di kopsis.  

Penyampaian sikap jujur dan tanggungjawab ini 

disampaikan saat morning info, upacara, sela-sela pembelajaran 

dan kegiatan lainnya atau melalui prosedur yang telah ditetapkan 

contoh, ketika ada PHBI, ada panitia, pesantren ramadhan juga 

ada panitia sehingga semua karakter semua sudah tercover 

(religius, nasionalis, mandiri, integritas, dan gotong royong) 

melalui prosedur seperti SK, penetapan panitia kegiatan, 

proposal, pelaksanaan, hingga pelaporan. 

2) Transaksi nilai  

Karena sudah tertanam pada diri peserta didik tentang 

hikmah berbuat jujur dan tanggungjawab maka mereka banyak 

mengalami perubahan sikap seperti berbuat baik jujur dan 

tanggungjawab terhadap diri sendiri kepada teman maupun 

kepada bapak/ibu guru. 
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3) Transiternalisai nilai 

Melalui pendampingan guru dalam 

mengimplementasikan karakter jujur dan tanggungjawab 

sehingga secara spontanitas apa yang diucapkan, diperbuat 

ataupun dilakukan peserta didik maka dia akan jujur dan 

tanggungjawab. 

e) Internalisasi nilai utama karakter gotong royong berbasis 

budaya religius 

1) Transformasi nilai 

Diberikan penanaman pemahaman jika manusia pada 

hakikatnya makhluk sosial, tidak dinamakan manusia jika tidak 

berkumpul dengan sesama manusia sehingga guru menanamkan 

kepedulian dan empati, guru juga menanamkan kepada peserta 

didik agar memiliki sikap peduli sosial sehingga tidak lupa 

kepada keluarga, teman, tetangganya karena dia menjadi bagian 

dari kehidupan sosial itu sendiri 

2) Transaksi nilai 

Dengan dibuatkannya peraturan sekolah untuk senantiasa 

menumbuhkembangkan karakter gotong royong didukung oleh 

keteladanan guru dalam mengawal peraturan tersebut sehingga 

tertanam pada diri peserta didik manfaat karakter gotong royong. 

Apapun yang ada di SMP Negeri 3 Jember dilakukan secara 
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bergotong royong seperti membersihkan kelas, halaman sekolah 

dilakukan secara gotong royong 

3) Transinternalisasi nilai 

Tanpa diumumkan tanpa diminta peserta didik akan 

tergabung tanpa disuruh contoh beberapa waktu lalu ada teman 

(peserta didik) akan dioperasi kebetulan dia anak yatim,  guru 

langsung umumkan sehingga secara spontanitas peserta didik 

lainnnya mereka menyumbang. Kebiasaan seperti ini akan 

tercetak dengan kesadaran penuh, nilai-nilai kepedulian empati 

langsung dilakukan secara gotong royong (kepemilikan nilai). 

Hal seperti ini tidak tidak hanya satu dua kali namun sudah 

berjalan lama. Ketika ada anak yang sakit maka otomatis kelas 

itu langsung membantu secara bergotong royong 

Bahkan di SMP Negeri 3 Jember ada program setiap 

tahun keliling ke daerah tertentu dan memberikan sesuatu yang 

dibutuhkan masyarakat sekitar. Karena kegiatan ini ranahnya 

peserta didik sehingga guru membawa anak OSIS ke daerah yang 

dituju termasuk OSIS pula yang menghitung yang membawa dan 

menyerahkan barang bantuan. Dengan demikian hal ini 

mengindikasikan wujud gotong royong.  

Internalisasi nilai utama karakter gotong royong peserta 

didik berbasis budaya religius di SMP Negeri 3 Jember selaras 

dengan konsep trilogi ukhuwah yang menjadi konsep KH. 
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Achmad Siddiq khususnya ukhuwah basyariyah yaitu suatu 

konsep interaksi atau hubungan dalam wujud tolong menolong 

antar sesama manusia tanpa memandang suku, agama, ras, dan 

golongan.  

2. Internalisasi nilai utama karakter peserta didik berbasis budaya 

religius SMP Islamic Garden School Mumbulsari 

a) Internalisasi nilai utama karakter religius berbasis budaya religius 

Internalisasi nilai utama karakter religius peserta didik berbasis 

budaya religius ditemukan ada sembilan budaya religius yaitu budaya 

bersalaman kepada guru; kegiatan pra-KBM; kegiatan sesudah KBM; 

anjangsana; jum’at berkah; khatmil Qur’an; memperingati hari-hari 

besar Islam; pesantren ramadhan; zakat fitrah. Pada budaya-budaya 

tersebut dilakukan dengan tiga tahap yaitu transformasi nilai, transaksi 

nilai, dan transinternalisasi nilai. 

1) Bersalaman kepada guru 

(a) Transformasi nilai 

Internalisasi nilai utama karakter religius bersalaman 

kepada guru dilakukan dengan cara memberikan penjelasan 

bagaimana manfaat bersalaman secara islami, manfaat 

mencium tangan guru dan orang tua. Bersalaman secara islami 

dapat melunturkan dosa-dosa seseorang. Selain itu bersalaman 

kepada guru menandakan sikap ta’dim kepada guru karena 
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guru telah membimbing peserta didik membedakan antara 

yang baik dan buruk.  

Waktu pertama kali diberikannya penjelasan tentang 

manfaat bersalaman dilakukan saat awal kali peserta didik 

masuk SMP Islamic Garden School Mumbulsari tepatnya saat 

masa ta’aruf, peserta didik ditanamkan bagaimana saling 

menghormati dan menghargai kepada yang lebih tua, 

berakhlak kepada yang lebih tua.  

(b) Transaksi nilai 

Melalui keteladanan guru dalam mengawal peraturan 

sekolah dalam wujud budaya bersalaman baik antara guru dan 

guru, guru dan peserta didik sehingga terbesit pada diri peserta 

didik bahwa manfaat bersalaman selain dari sisi agama juga 

akan mempererat hubungan emosional.  

(c) Transinternalisasi nilai 

Tanpa disuruh pun bertemu dimanapun tidak hanya di 

sekolah namun juga di luar sekolah peserta didik langsung 

bersalaman. Biasanya peserta didik baru pada awalnya tidak 

terbiasa bersalaman kepada guru namun saat melihat kakak 

kelasnya terbiasa bersalaman sehingga mereka mengikuti 

kakak kelasnya yang sudah terbiasa bersalaman tanpa ada 

paksaan sedikitpun, dengan rasa nyaman sehingga hal tersebut 

membantu mereka lebih dekat dengan guru. 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

179 

 

2) Kegiatan pra-KBM 

Kegiatan pra-KBM mencakup kegiatan kuliah ten minutes, 

pembacaan ratibul haddad, surah yasin, dibaiyyah, pembacaan 

surah al-mulk dan al-waqiah, dan shalat dhuha.  

(a) Transformasi nilai 

Memberikan anjuran-anjuran agama bahwa ketika 

hendak memulai kegiatan hendaknya menghadirkan Allah 

SWT terlebih dahulu, apa yang dimiliki seseorang ini 

merupakan nikmat dari Allah SWT. Pada kegiatan ini terutama 

pada saat pemberian anjuran-anjuran agama dilakukan pada 

kegiatan yang disebut kuliah ten minutes. Pada kegiatan ten 

minutes tersebut ada sesuatu yang guru jelaskan kepada anak-

anak sebagai nasihat, terkadang anak-anak menganggap 

melakukan sesuatu itu dianggap benar ternyata itu salah 

(meluruskan sikap-sikap yang awal mula dianggap benar) 

kemudian kegiatan pra-KBM ini dilanjutkan pembacaan-

pembacaan dzikir/ayat al-Qur’an dan diakhiri dengan shalat 

dhuha agar anak-anak memiliki ketenangan jiwa.     

(b) Transaksi nilai 

Pada kegiatan ini tentunya dengan keteladanan guru 

mengawal terlaksananya peraturan sekolah termasuk pada 

pelaksanaan kegiatan pra-KBM sehingga peserta didik 

termotivasi dan merasa jika kegiatan ini bermanfaat tidak 
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hanya bagi peserta didik yang masih berusia muda bahkan 

sampai dewasa pun kegiatan ini bermanfaat. 

(c) Transinternalisasi nilai 

Dengan senantiasa didampingi guru, peserta didik 

terbiasa melakukan shalat dhuha tidak hanya di sekolah di 

rumah pun melaksanakan karena di sekolah sudah dibimbing 

(walaupun tidak semua peserta didik melaksanakan shalat 

dhuha di rumah) 

Terkait Terkait budaya religius shalat dhuha yang 

dilaksanakan di SMP Islamic Garden School Mumbulsari selaras 

dengan salah satu aurad amaliyah keseharian KH. Achmad Siddiq. 

Beliau membiasakan diri melakukan ibadah shalat dhuha yang 

dilakukan di kamar khusus  yang berada di sebelah utara tempat 

imam di mushalla. Begitu pula dengan budaya pembacaan ratibul 

haddad menjadi ciri khas amaliyah yang senantiasa dilanggengkan 

KH. Achmad Siddiq membaca ratibul haddad pada malam jum’at 

setelah shalat maghrib tepatnya setelah pembacaan albarzanji.   

3) Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran 

(a) Transformasi nilai 

Dilakukan dengan pemberian penjelasan kepada 

peserta didik pentingnya memohon pertolongan Allah SWT 

pada setiap akan melakukan pekerjaan yang baik agar 

pekerjaan tersebut bernilai ibadah dan membawa barokah ilmu. 
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(b) Transaksi nilai 

Dengan tertanamnya suatu keyakinan bahwa dengan 

berdoa semua hal termasuk belajar akan mendapat kemudahan 

dan kemanfaatan ilmu sehingga ada niatan pada diri peserta 

didik bersungguh-sungguh saat berdoa. 

(c) Transinternalisasi nilai 

Dengan dibiasakannya berdoa ketika hendak memulai 

suatu pekerjaan yang terbiasa dibimbing guru di sekolah 

sehingga pembiasaan tersebut menjadi sesuatu yang terbiasa 

bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari untuk selalu 

berdoa saat akan melakukan suatu aktifitas. 

4) Kegiatan setelah pembelajaran (sebelum pulang)  

Kegiatan setelah pembelajaran sebelum peserta didik 

pulang diadakan budaya religius tahlil dan shalat dhuhur 

berjamaah.  

(a) Transformasi nilai 

Guru memberikan pemahaman dalam hal ini salah satu 

berbakti kepada orang-orang tua yang telah wafat adalah 

mendoakan termasuk masuk pula menyampaikan tentang 

kewajiban-kewajiban bagi seorang muslim berupa ibadah 

mahdhah seperti shalat dhuhur berjamaah dan keutamaannya.  
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(b) Transaksi nilai 

Peserta didik muncul pertanyaan atau pendapat 

mengapa harus tetap mendoakan dan apakah doa yang 

dipanjatkan juga akan sampai pada mereka yang telah 

meninggal sehingga pada tahap ini anak-anak mau memahami 

dan mengajukan suatu pendapat mengapa harus seperti ini dan 

sebagainya. 

(c) Transinternalisasi nilai 

Peserta didik secara spontanitas saat kegiatan setelah 

pembelajaran (tahlil dan shalat dhuhur berjamaah) segera 

menuju tempat wudhu dan bergegas ke gazebo mengikuti 

kegiatan tersebut. Bertindak sebagai pemimpin tahlil dan 

shalat dhuhur berjamaah adalah guru secara bergantian. 

5) Kegiatan anjangsana 

Kegiatan anjangsana di SMP Islamic Garden School 

Mumbulsari mencakup kegiatan anjangsana seminggu sekali dan 

dua minggu sekali. Internalisasi nilai utama karakter religius 

kegiatan anjangsana dilakukan sebagai berikut: 

(a) Transformasi nilai 

Pada kegiatan ini guru menyampaikan dalam hal 

keilmuan dalam bentuk pembelajaran kitab yang dibungkus 

dalam madrasah diniyah. Di sini diajarkan tidak hanya adab 

kepada Allah SWT tetapi juga adab kepada sesama manusia. 
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Bentuk kegiatannya untuk anjangsana seminggu sekali 

dilaksanakan secara terpisah antara peserta didik laki-laki dan 

perempuan. Bagi laki-laki setiap malam senin setelah isya’ 

sedangkan bagi peserta didik perempuan pada kamis siang 

setelah pulang sekolah dengan cara berkunjung ke rumah 

peserta didik secara bergiliran. sedangkan anjangsana dua 

minggu sekali dilaksanakan secara berkunjung silaturrahim ke 

rumah peserta didik dengan diawali shalat dhuhur berjamaah 

di masjid sekitar rumah yang ditempati kegiatan anjangsana. 

Materi anjangsana meliputi pembacaan ratibul haddad. 

(b) Transaksi nilai 

Karena adanya saling berkunjung dari rumah ke rumah 

maka ada suatu ikatan antar peserta didik dan tertanam 

perasaan dan niat pada dirinya untuk senantiasa melakukan 

kunjungan silaturrahim. 

Pada tahap ini pula peserta didik muncul pertanyaan 

atau pendapat mengapa harus belajar seperti ini (sehingga pada 

tahap ini anak-anak mau memahami dan mengajukan suatu 

pendapat mengapa harus seperti ini dan sebagainya) dengan 

demikian peserta didik memahami sistematika kehidupan 

sosial bermasyarakat yang baik.  
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(c) Transinternalisasi nilai 

Bapak/ibu guru ikut andil mendampingi dalam kegiatan 

ini karena pada agenda anjangsana ada mengaji. Bagi peserta 

didik perempuan kajiannya difokuskan pada masalah-masalah 

kewanitaan begitu pula bagi peserta didik laki-laki. Dengan 

demikian peserta didik secara spontanitas melaksanakan 

anjangsana sebagai bentuk sistematika sosial bermasyarakat 

dengan dengan nyaman. 

Budaya religius dalam wujud anjangsana yang 

dilaksanakan di SMP Islamic Garden School dalam 

menginternalisasikan nilai-nilai utama karakter religius selaras 

dengan sikap, kesenangan, dan perilaku KH. Achmad Siddiq 

yang memiliki ciri khas senang bersilaturrahim khususnya 

pada para sayyid/habib, auliya’ dan ulama. 

6) Kegiatan khatmil Qur’an 

(a) Transformasi nilai 

Guru mengajak dan memotivasi peserta didik 

membiasakan diri membaca al-Qur’an agar anak-anak 

mendapatkan ketenangan jiwa agar tidak terbebani dalam 

belajar. Kegiatan khatmil Qur’an dilakukan setiap tiga bulan 

sekali saat peserta didik libur namun saat ini mulai 

dikembangkan one day one juz yang dilaksanakan pagi hari 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

185 

 

sebelum pembelajaran dengan dibagi perkelas. Kelas VII hari 

senin, kelas VIII hari selasa, dan kelas IX hari rabu. 

(b) Transaksi nilai 

Dari pembiasaan yang ada disertai keteladanan guru 

dalam mengimplementasikan peraturan sekolah yang telah 

ditetapkan, peserta didik mulai menyadari dalam dirinya jika 

kegiatan khatmil Qur’an tersebut bermanfaat tidak hanya bagi 

guru tetapi juga bagi peserta didik.  

(c) Transinternalisasi nilai 

Peserta didik dengan adanya kebiasaan tersebut maka 

saat datang ke sekolah tidak terbebani, datang bersama kakak 

kelas dan adik-adik mereka komunikasi dengan senang 

gembira selayaknya sebagai orang Islam yang baik mereka 

membangun sistem kekeluargaan yang baik juga. 

Budaya religius dalam wujud khatmil Qur’an yang 

dilaksanakan di SMP Islamic Garden School dalam 

menginternalisasikan nilai-nilai utama karakter religius sesuai 

dengan ciri khas aurad amaliyah KH. Achmad Siddiq yang 

terkenal sangat istiqamah mengkhatamkan al-Qur’an setiap 

minggu selain beliau juga seorang hafidz Qur’an. 
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7) Kegiatan jum’at berkah 

(a) Transformasi nilai 

Dari kuliah ten minutes guru juga memberikan motivasi 

dan keutamaan bersedekah untuk membangkitkan jiwa 

individualisme peserta didik disebabkan kesibukan mereka 

dengan gadget sehingga kurang memperhatikan dan empati 

kepada orang-orang sekitar yang membutuhkan. 

(b) Transaksi nilai 

Setelah ditetapkannya budaya jum’at berkah maka 

dalam mengawal terlaksananya budaya tersebut, guru 

memberikan keteladanan sehingga tertanam pada diri peserta 

didik niat yang bulat untuk senantiasa berbagi rezeki kepada 

orang-orang sekitar yang membutuhkan. 

(c) Transinternalisasi nilai 

Guru melakukan pendampingan kepada peserta didik 

dengan cara mengajak peserta didik secara terjadwal memasak 

bersama-sama dan mereka terjun langsung saat membagikan 

sendiri. Dari kegiatan tersebut mereka mengambil ilmu atau 

manfaat dari bersedekah sehingga peserta didik tidak banyak 

menuntut kepada orang tuanya yang kurang mampu namun 

sebaliknya mereka lebih banyak bersyukur bahwa masih 

banyak orang-orang yang berada di bawahnya dari segi 

ekonomi.  
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Ketika peserta melihat ada orang yang sedang 

membutuhkan maka secara otomatis peserta didik langsung 

memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan 

tersebut dengan cara iuran. 

8) Kegiatan peringatan hari-hari besar keagamaan 

(a) Transformasi nilai 

Guru memberikan tausiyah dengan memberikan contoh 

sosok teladan pada setiap peringatan hari-hari besar 

keagamaan misalnya peringatan maulid nabi maka diberi 

penjelasan contoh keteladanan nabi Muhammad SAW yang 

memiliki akhlak mulia, berempati kepada orang-orang sekitar, 

toleransi kepada penganut agama yang berbeda. 

(b) Transaksi nilai 

Tertanamnya kesadaran diri peserta didik sehingga 

mereka mengambil hikmah atau pelajaran dari setiap 

peringatan hari besar keagamaan 

(c) Transinternalisasi nilai 

Dengan dilakukannya pendampingan guru pada saat 

peringatan maulid nabi SAW seperti mengajak peserta didik 

setelah acara selesai agar sebagian makanan yang dibawa 

peserta didik dari rumah tidak langsung dimakan sendiri tetapi 

dibawa bersama dengan guru-guru dibagikan kepada orang-

orang yang tidak mampu dan lansia. Dari kegiatan tersebut 
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masuk ke lubuk hatinya bahwa dalam hidup ini hendaknya 

senantiasa berbagi dengan orang lain yang lebih membutuhkan 

9) Kegiatan pesantren ramadhan 

Kegiatan pesantren ramadhan meliputi shalat tarawih dan 

tadarus al-Qur’an. Internalisasi nilai utama karakter religius 

peserta didik pada kegiatan shalat tarawih dan tadarus al-Qur’an 

dilakukan sebagai berikut 

(a) Transformasi nilai 

Guru menyampaikan fadhilah-fadhilah shalat tarawih 

per malam pada tiap-tiap malam ramadhan.  

(b) Transaksi nilai 

Melalui keteladanan guru mengawal terlaksananya 

budaya sekolah termasuk kegiatan shalat tarawih dan tadarus 

al-Qur’an sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan peserta 

didik mengapa shalat tarawih dan tadarus dan sebagainya. 

Setelah dijelaskan oleh guru manfaat atau fadhilah shalat 

tarawih per malam, maka mereka menyadari sehingga muncul 

niat dan komitmen melaksanakan shalat tarawih dan tadarus 

al-Qur’an. 

(c) Transinternalisasi nilai 

Setelah mengetahui fadhilah-fadhilah shalat tarawih 

dan tadarus yang dibiasakan di sekolah saat pesantren 

ramadhan, maka secara spontanitas peserta didik 
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melaksanakan shalat tarawih dengan penuh riang gembira. 

Bahkan setelah shalat idul fitri banyak peserta didik yang 

bersilaturrahim ke rumah guru. 

10) Kegiatan zakat fitrah 

(a) Transformasi nilai 

Selama ini banyak pemahaman peserta didik yang 

kurang tepat yang menganggap zakat fitrah sebagai shadaqah, 

oleh sebab itu guru memberikan penjelasan jika zakat fitrah 

wajib dikeluarkan bagi seorang muslim yang mampu di bulan 

ramadhan.  

(b) Transaksi nilai 

Adanya kesadaran peserta didik untuk mengumpulkan 

zakat fitrah di sekolah untuk selanjutnya diberikan kepada 

mustahik zakat. 

(c) Transinternalisasi nilai 

Secara kesadaran penuh dan spontanitas, peserta didik 

mengajak keluarganya mengeluarkan zakat fitrah pada bulan 

ramadhan. 

b) Internalisasi nilai utama karakter nasionalis berbasis budaya 

religius 

Internalisasi nilai utama karakter nasionalis di SMP Islamic 

Garden School Mumbulsari diadakan melalui kegiatan bersih-bersih 
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lingkungan sekitar yaitu taman makam pahlawan dan area umum 

dengan tahapan sebagai berikut: 

1) Transformasi nilai 

Guru memberikan tausiyah, nasihat seperti sikap empati 

bahwa hidup itu bukan hanya untuk diri sendiri tetapi bisa 

bermanfaat bagi orang lain. Contohnya para pahlawan yang rela 

mengorbankan jiwa dan raga demi bangsa dan negara khususnya 

desa Mumbulsari. Dengan semampunya bisa membantu orang 

lain walaupun tidak secara materi, minimal secara tenaga. Hal ini 

juga mengetuk para pedagang dan penduduk yang masih belum 

sadar lingkungan agar tidak terjadi banjir dan sebagainya 

2) Transaksi nilai 

Adanya kesadaran pada diri peserta didik menempatkan 

sesuatu pada tempatnya. Interaksi peserta didik dengan 

lingkungan saat mereka bersih-bersih, misalnya waktu bersih-

bersih masjid peserta didik bertemu dengan orang-orang yang ahli 

ibadah, peserta didik dibantu, ketika membersihkan makam 

pahlawan, peserta didik dibantu oleh pihak koramil dan polsek 

baik secara tenaga maupun makanan/minuman 

3) Transinternalisasi nilai  

Guru membiasakan diri melakukan pendampingan 

melaksanakan budaya religius seperti bersih-bersih taman makam 

pahlawan di awal bulan agustus. Ikut andil membersihkan 
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lingkungan seperti pembersihan sampah yang terdapat di sungai. 

Pengaruhnya pada lingkungan saat berada di rumah, peserta didik 

memiliki komitmen membiasakan diri membantu orang tua 

mencari rumput, membantu orang tua di sawah dan sebagainya. 

c) Internalisasi nilai utama karakter mandiri (disiplin) berbasis 

budaya religius 

1) Transformasi nilai 

Kebanyakan dari peserta didik yang masih ketergantungan 

kepada orang tua, belum bisa melakukan sendiri. Oleh karena itu 

guru memberikan nasihat pada saat pra-KBM, sela-sela 

pembelajaran secara bertahap kepada peserta didik kalau saat ini 

beranjak dewasa yang berarti harus mulai belajar mandiri 

termasuk sikap disiplin. 

2) Transaksi nilai 

Adanya kesadaran secara bertahap pada diri peserta didik 

untuk mengubah pola sikap mandiri dalam bentuk karakter 

disiplin. Pada tahap ini guru membuat tugas piket kelas. hal ini 

dalam rangka terlaksananya karakter mandiri dalam bentuk sikap 

disiplin. 

3) Transinternalisasi nilai 

Melalui pendampingan guru kepada peserta didik dalam 

membiasakan diri melaksanakan tugas yang diberikan guru secara 

mandiri, tidak ketergantungan kepada orang tua dan orang lain 
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sehingga yang demikian menjadikan peserta didik bertindak 

secara spontanitas bersikap kemandirian berupa kedisiplinan 

dalam kehidupan seari-hari. 

d) Internalisasi nilai utama karakter integritas berbasis budaya 

religius 

Internalisasi nilai utama karakter integritas di SMP Islamic 

Garden School Mumbulsari mencakup budaya bersikap jujur dan 

tanggungjawab dengan tahapan sebagai berikut: 

1) Transformasi nilai 

Jujur dan tanggungjawab ditanamkan pada peserta diidk 

pada waktu kegiatan ten minutes pada agenda pra-KBM. Peserta 

didik diberi nasihat agar senantiasa berperilaku jujur dan 

tanggungjawab terutama sebagai pelajar. 

Peserta didik diberikan pemahaman dan nasihat bahwa 

setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, namun yang 

terpenting dari kesalahan itu hendaknya diperbaiki bersama 

sehingga menjadi orang yang bermanfaat. Peserta didik 

sebelumnya jarang untuk jujur sehingga transformasi nilai nya 

guru memberikan masukan kepada anak-anak sejelek apapun 

seseorang, ia tetap harus menjaga dirinya dengan berkata jujur dan 

bertingkahlaku apa adanya, jika tidak tahu bilang tidak tahu, kalau 

memang salah bilang salah tidak perlu menutupi kesalahan dan 

kekurangan. Setiap kesalahan pasti ada solusi, setiap kesalahan 
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pasti ada maaf. Kalau menyadari kesalahan maka peserta didik 

diacungi jempol. jadi kesadaran terhadap kesalahan itu sesuatu 

yang bagus. Guru menasihati peserta didik dengan mengatakan 

jika peserta didik lebih baik dimarahi gurunya karena jujur dari 

pada menutupi kesalahan, jika mengakui kesalahan justru itu lebih 

baik. Kesalahan tetap dihukum tetapi kejujuran itu yang 

diapresiasi. Orang beradab (jujur) jauh lebih baik dari orang pintar 

tapi tidak jujur. 

2) Transaksi nilai 

Dibuatkannya aturan sekolah untuk menerapkan perilaku 

jujur dan tanggungjawab. Guru memberikan keteladanan 

mengawal terlaksananya perturan sekolah tersebut sehingga 

tertanam pada diri peserta didik komitmen melaksanakan aturan 

yang telah ditetapkan. 

konsekuensinya seringkali peserta didik curhat kepada 

guru atas permasalahan yang dialami. Alhamdulillah dari 

kebiasaan tersebut terbangun bagi anak didik bahwa jujur bukan 

hal yang menakutkan, karena dengan jujur tidak ada sesuatu yang 

menganjal dalam hatinya, itulah yang terbangun. oleh karena itu 

mereka melaksanakan  jujur dan tanggungjawab baik di sekolah 

maupun di luar sekolah, menjadikan mereka terbiasa dan 

mengajak adik-adiknya terbiasa jujur dan tanggungjawab. 
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3) Transinternalisasi nilai 

Melalui pendampingan, guru membiasakan peserta didik 

mengubah kebiasaan sikap tidak jujur menjadi jujur dalam 

kehidupan sehari-hari. Hal ini sangat sulit walaupun jujurnya 

menyakitkan misalnya kenapa tidak masuk tadi amalam tidurnya 

terlalu malam, karena keterlabatan mereka tetap dihukum namun 

kami memberi reward bagus besok jangan diulangi lagi. guru 

memberikan solusi atas kesalahan mereka. Itu manfaat kejujuran 

anak-anak, mereka tidak  bisa menyelesaikan semua karena batas 

usia dan pengalaman, jadi adalah guru memberikan  bimbingan.  

Jika kejujuran dipupuk mulai kecil maka kekujuran akan 

membentuk pribadi yang luar biasa. Orang pintar kalah dengan 

orang beradab, orang pintar bisa saja menjadi perampok, pencuri, 

penipu tidak pintar maka ketahuan, orang pintar yang beradab 

bahkan bodoh sekalipun tapi beradab jauh lebih baik daripada 

orang pintar tapi tidak beradab akan  guru. Orang yang beradab 

maka akan berempati pada orang lain salah satunya yaitu jujur. 

e) Internalisasi nilai utama karakter gotong royong berbasis budaya 

religius 

1) Transformasi nilai 

Guru memberikan motivasi dan arahan-arahan kepada 

peserta didik bahwa sistem gotomg royong merupakan budaya 

ketimuran jika tidak gotong royong maka akan tersisihkan dari 
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kehidupan masyarakat. Seseorang hendaknya dalam kehidupan di 

masyarakat  saling gotong royong bahu membahu dan sebagainya, 

sehingga apa yang dibangun di sekolah berupa budaya religius 

gotong royong dapat terwujud dengan tepat.  

2) Transaksi nilai 

Saat sekolah membangun jiwa gotong royong dengan 

diawali motivasi dan nasihat-nasihat agama membuat peserta didik 

merasa empati. Termotivasi melakukan sesuatu secara kompak, 

patuh dan mereka melaksanakan itu tidak ada maksud lain-lain 

sehingga merasa bersama-sama melaksanakan dengan penuh 

tanggungjawab. Ditambah lagi guru membuat list 

penanggungjawab tugas berkelompok selama 10 menit agar 

semangat bekerjasama menyelesaikan tugas, seberat apapun maka 

akan selesai karena saling mengingatkan dan bekerjasama 

3) Transinternalisasi nilai 

Melalui pendampingan yang dilakukan guru dalam 

membiasakan karakter gotong royong menjadikan peserta didik 

secara spontanitas berperilaku yang menunjukkan kegotong 

royongan di sekolah. Contoh konkritnya di sekolah diterapkan 

sistem tidak ada pak kebun. Sekolah dijadikan sebagai rumah 

kedua peserta didik, mulai kantor, halaman, ruang kelas tempat 

wudhu dan sebagainya. Peserta didik merasa memiliki sehingga 
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terbiasa memiliki tanggungjawab menjaga sekolah dengan cara 

bergotong royong.  

Pembiasaan tersebut terbawa dalam kehidupan sehari-hari. 

Peserta didik setiap malam minggu terbiasa datang ke sekolah 

bersih bersih hingga menginap dan itu tidak dipaksanakan kepada 

anak-anak. Mereka lebih mengajak teman-temannya misalnya 

pernah ada orang tua yang naik sepeda bawa rumput lalu jatuh lalu 

ditolong dan diantar pulang.  

Sementara dari pihak guru, sekolah mengadakan rapat 

mengevaluasi semua kegiatan setiap minggu, termasuk jika ada 

guru yang tidak masuk maka secara otomatis diganti yang lain. 

Oleh sebab itu transinternalisasi nilainya terwujud dalam tindakan 

sehari-hari seperti tanpa dimintai tolong langsung dibantu, makan 

bersama menimbulkan rasa empati dan gotong royong.  

3. Penanaman nilai ahlus sunnah wal jama’ah melalui internalisasi nilai 

utama karakter peserta didik berbasis budaya religius 

a. SMP Negeri 3 Jember 

Nilai-nilai ahlus sunnah wal jama’ah yang diinternalisasikan melalui 

budaya religius tampak pada budaya-budaya religius sebagai berikut: 

1) Budaya 5S (senyum, salam, sapa, salim, sopan santun) 

Budaya budaya 5S (senyum, salam, sapa, salim, sopan 

santun) dalam ahlus sunnah wal jama’ah termasuk dalam 

penanaman nilai pendidikan akhlak (at-tarbiyyah al-akhlaqiyyah) 
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yaitu pendidikan yang memberikan penekanan pada akhlak atau 

tingkah laku peserta didik 

2) Pembacaan surah yasin 

Budaya pembacaan surah yasin dalam ahlus sunnah wal 

jama’ah an-nahdliyah termasuk dalam penanaman nilai pendidikan 

akhlak (at-tarbiyyah al-amaliyyah) yaitu pendidikan yang 

memberikan penekanan pada amal perbuatan peserta didik 

(hablumminallah). 

3) Shalat Dhuha 

Budaya shalat dhuha dalam ahlus sunnah wal jama’ah an-

nahdliyah termasuk dalam penanaman nilai pendidikan amaliyah 

(at-tarbiyyah al-amaliyyah) yaitu pendidikan yang memberikan 

penekanan pada amal perbuatan manusia secara vertikal (hablum 

minallah). Selain itu shalat dhuha juga menjadi aurad amaliyah 

KH. Achmad Siddiq. 

4) Shalat Dhuhur berjamaah 

Budaya shalat Dhuhur berjamaah menjadi salah satu aurad 

amaliyah KH. Achmad Siddiq 

5) Istighatsah akbar/keliling 

Budaya istighatsah akbar/keliling termasuk salah satu 

penanaman nilai amaliyyah ahlus sunnah wal jama’ah an-

nahdliyah. Budaya tersebut juga termasuk penanaman nilai 
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pendidikan kejiwaan (at-tarbiyyah an-nafsiyyah) yaitu pendidikan 

yang memberikan penekanan pada kejiwaan peserta didik. 

6) Memperingati hari-hari besar keagamaan 

Budaya memperingati hari-hari besar keagamaan termasuk 

salah satu penanaman nilai amaliyyah ahlus sunnah wal jama’ah 

an-nahdliyah. Budaya tersebut juga termasuk ukhuwah basyariyah 

yaitu persaudaraan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan karena di 

dalamnya mencakup sikap toleransi beragama. 

7) Kegiatan peduli lingkungan 

Budaya kegiatan peduli lingkungan termasuk salah satu 

penanaman nilai amaliyyah ahlus sunnah wal jama’ah an-

nahdliyah. Budaya tersebut juga termasuk penanaman nilai 

ukhuwah wathaniyyah yaitu persaudaraan berdasarkan nilai-nilai 

kebangsaan sebagai manifestasi cinta tanah air. 

8) Jujur 

Budaya sikap jujur termasuk salah satu prinsip penanaman 

nilai terwujudnya tatanan masyarakat yang berintegritas 

(istiqamah) dan sebagai ciri khas karakter bangsa yang berasaskan 

ahlus sunnah wal jama’ah.  

9) Gotong royong 

Budaya gotong royong (at-ta’awun) termasuk salah satu 

penanaman nilai amaliyyah ahlus sunnah wal jama’ah. Budaya 

tersebut juga termasuk penanaman nilai ukhuwah basyariyah yaitu 
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persaudaraan berdasarkan pada aspek kemanusiaan guna 

mewujudkan masyarakat yang senantiasa menjaga nilai-nilai 

kebersamaan. 

b. SMP Islamic Garden School Mumbulsari  

1) Budaya bersalaman kepada guru 

Budaya bersalaman kepada guru termasuk salah satu 

konsep penanaman nilai ahlus sunnah wal jama’ah terutama 

pendidikan akhlak (at-tarbiyyah al-akhlaqiyyah) yaitu pendidikan 

yang titik tekannya pada tingkah laku, karakter (akhlak) peserta 

didik. 

2) Pembacaan ratibul haddad 

Budaya pembacaan ratibul haddad termasuk salah satu 

penanaman nilai amaliyah ahlus sunnah wal jama’ah an-nahdliyah 

terutama aurad amaliyah KH. Achmad Siddiq. Di dalam 

pembacaan ratibul haddad mengandung penanaman nilai 

pendidikan kejiwaan (at-tarbiyyah an-nafsiyyah) yaitu pendidikan 

yang memberikan penekanan pada aspek kejiwaan peserta didik.   

3) Shalat dhuha 

Budaya shalat dhuha termasuk salah satu penanaman nilai 

fikrah ahlus sunnah wal jama’ah terutama aurad amaliyah KH. 

Achmad Siddiq. Pembiasaan shalat dhuha termasuk dalam kategori 

penanaman nilai pendidikan amaliyyah (at-tarbiyyah al-amaliyyah) 
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yaitu pendidikan yang titik tekannya pada aspek perbuatan manusia 

terhadap Allah SWT (hablum minallah).  

4) Pembacaan surah yasin, al-mulk, al-waqi’ah, dibaiyyah, dan tahlil 

Budaya pembacaan surah yasin, al-mulk, al-waqi’ah, 

dibaiyyah, dan tahlil termasuk salah satu penanaman nilai amaliyah 

ahlus sunnah wal jama’ah an-nahdliyah terutama aurad amaliyah 

KH. Achmad Siddiq. Di dalamnya mengandung penanaman nilai 

pendidikan amaliyah (at-tarbiyyah al-amaliyyah) yaitu pendidikan 

yang memberikan penekanan pada aspek amal perbuatan manusia.   

5) Shalat dhuhur berjamaah 

Budaya shalat dhuhur berjamaah termasuk salah satu 

penanaman nilai amaliyah ahlus sunnah wal jama’ah terutama 

aurad amaliyah KH. Achmad Siddiq. Di dalamnya mengandung 

pendidikan amaliyah (at-tarbiyyah al-amaliyyah) yaitu pendidikan 

yang memberikan penekanan pada aspek amal perbuatan manusia 

khususnya aspek ubudiyyah.  

6) Anjangsana 

Budaya anjangsana termasuk salah satu penanaman nilai 

amaliyah ahlus sunnah wal jama’ah an-nahdliyah terutama aurad 

amaliyah KH. Achmad Siddiq yang senantiasa gemar 

bersilaturrahim. Di dalamnya mengandung penanaman nilai 

ukhuwah islamiyyah yaitu persaudaraan yang berasaskan sesama 

penganut agama Islam. 
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7) Khatmil Qur’an 

Budaya khatmil Qur’an termasuk salah satu penanaman 

nilai amaliyah ahlus sunnah wal jama’ah an-nahdliyah terutama 

aurad amaliyah KH. Achmad Siddiq yang senantiasa 

mengkhatamkan al-Qur’an dalam seminggu. 

8) Kegiatan jum’at berkah 

Budaya kegiatan jum’at berkah yang di dalamnya terdapat 

budaya gotong royong (at-ta’awun) termasuk salah satu amaliyyah 

ahlus sunnah wal jama’ah. Budaya tersebut juga termasuk kategori 

penanaman nilai ukhuwah basyariyah yaitu persaudaraan 

berdasarkan pada aspek kemanusiaan guna mewujudkan 

kebersamaan dalam bermasyarakat. 

9) Memperingati hari-hari besar keagamaan 

Budaya memperingati hari-hari besar keagamaan menjadi 

salah satu amaliyyah ahlus sunnah wal jama’ah an-nahdliyah. 

Budaya tersebut juga mengandung nilai ukhuwah basyariyah yaitu 

persaudaraan berasaskan kesamaan dari aspek kemanusiaan. Selain 

kegiatan memperingati hari-hari besar keagamaan di SMP Islamic 

Garden School Mumbulsari setiap tahun diselenggarakan haul 

akbar di mana salah satu rangkaian acaranya adalah pembacaan 

hubbul wathon minal iman yang dikenal dengan lagu ya lal 

wathon. 
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10) Bersih-bersih lingkungan sekitar (lingkungan sekolah, taman 

makam pahlawan, area umum) 

Budaya kegiatan bersih-bersih lingkungan sekitar 

(lingkungan sekolah, taman makam pahlawan, area umum) 

termasuk salah satu penanaman nilai amaliyyah ahlus sunnah wal 

jama’ah. Budaya tersebut juga termasuk penanaman nilai ukhuwah 

wathaniyyah yaitu persaudaraan berdasarkan nilai-nilai cinta tanah 

air dan bangsa. 

11) Jujur 

Budaya sikap jujur (integritas) dalam istilah agama disebut 

istiqamah yaitu terwujudnya tatanan masyarakat (peserta didik) 

yang berintegritas sebagai ciri khas karakteristik bangsa yang 

agamis. 

Dari sekian budaya-budaya religius yang terdapat di SMP 

Negeri 3 Jember dan SMP Islamic Garden School Mumbulsari 

ditemukan beberapa kasus. Berikut ini ditampilkan temuan kasus 

dan multi kasus yang ditemukan peneliti sebagai berikut: 

TEMUAN KASUS DI SMP NEGERI 3 JEMBER 

No. Deskripsi Kasus Karakter/positif/

negatif 

Tindaklanjut 

1. Terdapat salah satu 

peserta didik kelas IX 

bernama Muhammad 

Rafi kelas IXb ketika 

kegiatan iuran kurban 

di sekolah, ia 

menyumbang dengan 

uangnya sendiri 

Karakter religius 

dan termasuk 

sikap positif 

Diberikan 

pujian dan 

bimbingan 

agar lebih giat 

lagi 

bershadaqah 

termasuk 

berkurban 
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berupa pembelian 

seekor kambing untuk 

dijadikan sembelihan 

hewan kurban  

dalam rangka 

mendekatkan 

diri kepada 

Allah SWT 

2. Terdapat salah satu 

peserta didik bernama 

Adam. Semula ia 

memiliki karakter 

tidak baik suka 

membajak teman-

temannya, merusak 

sebagian fasilitas 

sekolah. Pada suatu 

ketika diberikan 

penanaman 

(internalisasi) karakter 

baik oleh guru 

Pendidikan Agama 

Islam. Pada akhirnya 

ia berubah menjadi 

pribadi yang baik, 

ramah, suka 

membantu dan patuh 

kepada orang tua 

(membangunkan 

orang tua shalat 

malam) serta hormat 

kepada guru 

Karakter religius 

dan termasuk 

sikap positif 

Diberikan 

bimbingan 

secara 

berkesinambun

gan sehingga 

menjadi 

pribadi yang 

lebih baik lagi 

3. Pada kegiatan shalat 

jum’at ada sebagian 

peserta didik yang  

nakal. Ia berada di 

sekolah namun tidak 

ikut shalat jum’at di 

sekolah, beralasan 

shalat jum’at di luar 

namun sebenarnya 

tidak shalat jum’at 

Karakter religius 

dan termasuk 

sikap negatif 

Diberikan 

pembinaan 

agar tidak 

mengulangi 

lagi dengan 

cara membuat 

karya tulis 

tentang 

manfaat shalat 

jum’at selain 

itu diminta 

tanda tangan 

pelanggaran 

4. Suatu ketika ada tiga 

orang peserta didik 

putera merokok saat 

jam istirahat 

Karakter 

mandiri 

(disiplin) dan 

termasuk sikap 

negatif 

Diberikan 

pembinaan 

agar tidak 

mengulangi 

lagi dengan 
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cara diminta 

tanda tangan 

pelanggaran 

dan orang tua 

dipanggil ke 

sekolah  

TEMUAN KASUS DI SMP ISLAMIC GARDEN SCHOOL 

MUMBULSARI 

 

No. Deskripsi Kasus Karakter/positif/

negatif 

Tindaklanjut 

1. Suatu hari peserta 

didik melihat ada 

pengendara sepeda 

ontel yang sudah 

berusia tua membawa 

rumput terjatuh, 

peserta didik yang 

melihat kejadian 

tersebut mengajak  

teman-temannya 

menolongnya dan 

mengantarkannya 

pulang. 

 

Karakter gotong 

royong dan 

termasuk sikap 

positif 

Diberikan 

pujian dan 

bimbingan 

agar senantiasa 

peduli pada 

orang lain 

yang 

membutuhkan 

pertolongan 

2. Suatu hari ada tiga 

peserta didik datang 

terlambat ke sekolah 

kemudian duduk di 

tempat punishment 

place lalu ditanya 

guru mengenai 

keterlambatannya 

kemudian ia diberi 

sanksi hukuman 

bersih-bersih halaman 

Karakter 

mandiri 

(disiplin) dan 

termasuk sikap 

negatif 

Diberikan 

pembinaan 

agar tidak 

mengulangi 

lagi dengan 

cara diberi 

sanksi 

hukuman 

bersih-bersih 

halaman 

sekolah 

TEMUAN MULTI KASUS DI SMP NEGERI 3 JEMBER DAN 

SMP ISLAMIC GARDEN SCHOOL MUMBULSARI 

 

No. Deskripsi Kasus 

Karakter/positif/negatif 

Tindaklanjut 

1. Dari sekian kasus 

yang ditemukan pada 

masing-masing 

lembaga terdapat 

kasus yang bernilai 

Kasus yang bernilai positif perlu 

adanya pujian atau reward 

termasuk pula bimbingan agar 

lebih baik lagi kedepannya. 

Sementara kausus-kasus yang 
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positif ada pula kasus 

yang bernilai negatif  

bernilai negatif perlu adanya 

pembinaan dan sinergisitas antara 

sekolah dan orang tua sehingga 

sama-sama memiliki 

tanggungjawab dalam 

menginternalisasikan nilai-nilai 

utama karakter peserta didik   

Tabel. 4.1. Temuan kasus dan multi kasus 

Selanjutnya dari temuan penelitian pada budaya-budaya religius 

dalam menginternalisasikan nilai utama karakter peserta didik di SMP 

Negeri 3 Jember dan SMP Islamic Garden School Mumbulsari terdapat 

persamaan dan perbedaan sebagai berikut: 

1) Tahap transformasi nilai 

(a) Persamaan 

Transformasi nilai utama karakter melalui pemberian 

motivasi, nasihat, pengarahan dan informasi secara lisan kepada 

peserta didik mengenai karakter-karakter sikap yang baik dan 

buruk. Penyampaian karakter sebagai transformasi nilai dilakukan 

selama proses pendidikan di sekolah diawali pada saat pengenalan 

lingkungan sekolah bagi peserta didik baru. 

(b) Perbedaan 

Transformasi nilai utama karakter di SMP Negeri 3 

Jember lebih banyak dilakukan di sekolah dibandingkan di luar 

sekolah disebabkan budaya religiusnya lebih banyak di sekolah 

kecuali pada saat kegiatan istighatsah akbar bagi peserta didik 

kelas IX yang dilakukan secara berkeliling di rumah peserta didik 

dan pada kegiatan ziarah makam pahlawan pada peringatan hari 
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besar nasional. Sementara transformasi nilai utama karakter di 

SMP Islamic Garden School tampak berimbang dikarenakan 

pelaksanaan budaya religius tidak hanya dilakukan di sekolah 

namun juga di luar sekolah. 

2) Tahap transaksi nilai 

(a) Persamaan 

Transaksi nilai utama karakter peserta didik berbasis 

budaya religius dilakukan dengan cara adanya ruang diskusi 

ataupun pemberian kesempatan tanya jawab (umpan balik) 

kepada peserta didik setelah diawali dengan transformasi nilai, 

untuk selanjutnya terwujudnya komitmen bersama antara guru 

dan peserta didik membiasakan diri mengamalkan nilai-nilai 

karakter yang baik secara sungguh-sungguh dengan kata lain 

bahwa transaksi nilai utama karakter melalui pendekatan 

pembiasaan. 

Dibuatkannya buku-1 SMP Negeri 3 Jember dan SMP 

Islamic Garden School Mumbulsari guna mendukung transaksi 

nilai utama karakter 

(b) Perbedaan 

Transaksi nilai utama karakter di SMP Negeri 3 Jember 

dilakukannya ruang tanya jawab atau adanya respon peserta didik 

(komunikasi dua arah) selanjutnya terwujudnya komitmen 

bersama mengamalkan nilai-nilai karakter tersebut sebagai suatu 
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pembiasaan. Sedangkan di SMP Islamic Garden School selain 

dibukanya ruang tanya jawab atau adanya respon peserta didik 

(komunikasi dua arah) kemudian terwujudnya komitmen bersama 

mengamalkan nilai-nilai karakter tersebut sebagai suatu 

pembiasaan juga dilakukan pendekatan-pendekatan yang dipakai 

agar terjadi komunikasi dua arah dengan cara adakalanya guru 

berperan sebagai guru, orang tua, teman-teman bahkan sebagai 

sahabat bagi peserta didik.  

Pendekatannya tidak hanya terbatas pada peserta didik 

namun juga kepada orang tua dengan harapan agar terjadi 

sinergisitas yaitu kesepahaman sehingga orang tua juga 

melakukan hal sama kepada putera-puterinya di rumah. 

(c) Tahap transinternalisasi nilai 

(a) Persamaan 

Transinternalisasi nilai utama karakter terhadap peserta 

didik melalui budaya religius dilakukan dengan cara pemberian 

contoh keteladanan dengan disertai sikap menjadi sosok pribadi 

yang patut ditiru oleh peserta didik sehingga guru berperan 

langsung turut andil serta berpartisipasi di garda terdepan menjadi 

teladan pada kegiatan budaya religius dengan kata lain 

pendekatannya melalui keteladanan. 
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(b) Perbedaan 

Transinternalisasi nilai utama karakter di SMP Negeri 3 

Jember terhadap peserta didik melalui budaya religius dilakukan 

dengan cara pemberian contoh keteladanan pada nilai utama 

karakter (religius, nasionalis, mandiri, integritas, gotong royong) 

secara proporsional walaupun secara faktanya lebih dominan pada 

karakter religius, nasionalis, mandiri (disiplin). Sedangkan 

transinternalisasi nilai utama karakter di SMP Islamic Garden 

School terhadap peserta didik melalui budaya religius dilakukan 

dengan cara pemberian contoh keteladanan pada nilai utama 

karakter (religius, nasionalis, mandiri, integritas, gotong royong) 

secara proporsional walaupun secara faktanya lebih dominan pada 

karakter religius, nasionalis, gotong royong.  

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Internalisasi Nilai Utama 

Karakter Peserta Didik Berbasis Budaya Religius 

a. SMP Negeri 3 Jember 

1) Faktor Pendukung 

a) Adanya buku-1 kurikulum SMP Negeri 3 Jember sebagai 

penegakan aturan yang di dalamnya berisi visi-misi sekolah, tata 

tertib seluruh elemen sekolah (kepala sekolah, dewan guru, staf, 

dan peserta didik) sehingga membantu masing-masing personal 

bertindak sesuai dengan tata tertib di buku-1 tersebut. 
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b) Adanya elemen pimpinan sekolah (kepala sekolah, guru, staf) 

yang berkompeten serta memiliki dedikasi tinggi terhadap 

pengembangan nilai-nilai karakter peserta didik melalui budaya 

religius. 

c) Adanya dukungan orang tua dan komite sekolah yang senantiasa 

mendukung segala budaya religius di sekolah guna membentuk 

nilai-nilai utama karakter peserta didik. 

2) Faktor Penghambat 

Sebenarnya tidak ada kendala atau penghambat yang terlalu 

sigifikan, karena bapak/ibu guru maupun anak-anak selalu 

mendukung program-program dalam pelaksanaan budaya religious. 

b. SMP Islamic Garden School Mumbulsari 

1) Faktor Pendukung 

Seluruh dewan guru dapat melaksanakan budaya religius di 

sekolah secara istiqamah sehingga membawa anak-anak mulai sadar 

tentang pentingnya pelaksanaan nilai-nilai di sekolah dan akhirnya 

sampai saat anak-anak tetap istiqamah melaksanakan budaya 

tersebut serta berusaha memperbaiki setiap pelaksanaan budaya 

religius.    

2) Faktor Penghambat 

a) Kesadaran orang tua peserta didik yang begitu kental sehigga 

butuh proses untuk menyadarkan orang tua mengenai budaya 

religius yang masih belum memahaminya 
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Lingkungan sekitar yang juga akhirnya membawa anak-anak 

untuk berubah ketika sudah diproses dan dilaksanakan di sekolah 

sehingga ketika kembali ke rumah karena lingkungan yang kurang 

mendukung maka sebagian anak-anak kembali ke pembiasaan 

sebelumnya   
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini akan didialogkan antara hasil temuan penelitian dan landasan 

teori yang sesuai dengan fokus penelitian yaitu: Bagaimana internalisasi nilai 

utama karakter religius peserta didik berbasis budaya religius di SMP Negeri 3 

Jember dan SMP Islamic Garden School Mumbulsari; Bagaimana internalisasi 

nilai utama karakter nasionalis peserta didik berbasis budaya religius di SMP 

Negeri 3 Jember dan SMP Islamic Garden School Mumbulsari; Bagaimana 

internalisasi nilai utama karakter mandiri peserta didik berbasis budaya religius di 

SMP Negeri 3 Jember dan SMP Islamic Garden School Mumbulsari; Bagaimana 

internalisasi nilai utama karakter integritas peserta didik berbasis budaya religius 

di SMP Negeri 3 Jember dan SMP Islamic Garden School Mumbulsari; 

Bagaimana internalisasi nilai utama karakter gotong royong peserta didik berbasis 

budaya religius di SMP Negeri 3 Jember dan SMP Islamic Garden School 

Mumbulsari. 

1. Internalisasi nilai utama karakter peserta didik berbasis budaya religius 

di SMP Negeri 3 Jember  

a. Internalisasi nilai utama karakter religius peserta didik berbasis 

budaya religius  

 

 

 

211 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

212 

 

1) Budaya 5S (senyum, salam, sapa, salim, sopan santun) 

1. Transformasi nilai 

Internalisasi budaya 5S (senyum, salam, sapa, salim, 

sopan santun)di SMP Negeri 3 Jember dilakukan dengan 

memberikan penyadaran tentang pentingnya budaya salam, 

senyum, sapa, salim, sopan santun merupakan pondasi ajaran 

Islam yaitu akhlak mulia sebagaimana akhlak Rasulullah. Hal 

ini didasari keinginan sekolah adanya peserta didik memiliki 

akhlak mulia. 

Penyadaran kepada peserta didik dalam bentuk nasihat 

merupakan internalisasi pada tahap transformasi. Nasihat yang 

dilakukan dengan uacapan yang baik dan sopan serta tidak 

menggunakan bahasa yang kasar maka akan lebih mudah 

diterima oleh peserta didik karena nasihat itu pada dasarnya 

alat komunikasi secara lisan atau komunikasi verbal dalam 

istilah Muhaimin
234

.  

Nasihat yang baik (mauidhah hasanah) sehingga  

membuat peserta didik tahu atau dalam istilah Thomas Lickona 

yang disebut dengan moral knowing
235

yaitu mengetahui bahwa 

ajaran Islam mengajarkan salam yang berarti suka damai tidak 

suka permusuhan. Berdasarkan observasi yang dilakukan 

                                                 
234

Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan pendidikan Agama Islam di 

Sekolah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 176. 
235

Thomas Lickona, Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and 

Responsibility, (New York: Bantam Books, 1991), 51. 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

213 

 

peneliti bahwa internalisasi pada tahap transformasi nilai 

dalam istilah Muhaimin yang didefinisikan dengan komunikasi 

verbal maka perlu dikolaborasi dengan teori al-Ghazali yang 

memberikan pandangan bahwa dalam pemberian nasihat yang 

baik tidak hanya hubungan peserta didik terhadap sesama 

manusia namun juga hubungannya dengan sang Maha Pencipta 

Allah SWT yaitu untuk lebih dekat dengan Allah SWT baik 

ucapan maupun perbuatan.
236

. 

Tidak kalah pentingnya juga bahwa dalam memberikan 

penyadaran diri kepada peserta didik guru perlu pula memiliki 

keyakinan diri yang kuat bahwa setiap manusia memiliki 

potensi alamiah beretika yang dalam istilah Ki Hajar 

Dewantara disebut potensi olah hati (etika). Seburuk apapun 

manusia dari segi tingkahlakunya namun ketika diberi nasihat 

pastinya akan tertanam pada akal pikirannya tergantung hati 

nuraninya mau melaksanakan atau tidak. Nasihat yang baik 

mempengaruhi etika peserta didik dalam kehidupan 

bermasyarakat dalam hal ini peserta didik akan muncul 

komitmen mengamalkan budaya 5S (senyum, salam, sapa, 

salim, sopan santun). 

Guru perlu juga menyampaikan adab bersalaman 

kepada orang lain sesuai syariat Islam. Jika sesama sejenis 

                                                 
236

al-Ghazali, Fatihatul Ulum (Mesir, al-Husainiyah, 1233 H), 61. 
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misalnya laki-laki dengan laki-laki atau sebaliknya perempuan 

dengan perempuan maka hukumnya boleh berjabat tangan 

namun jika berlainan jenis maka dalam hukum Islam tidak 

diperkenankan saling berjabat tangan cukup dengan 

memberikan isyarat permintaan maaf kccuali kepada 

mahramnya maka hukumnya diperbolehkan. 

Kembali kepada budaya 5S (senyum, salam, sapa, 

salim, sopan santun). Salam dalam Islam mengindikasikan doa 

dan sebagai sarana mengikat rasa persaudaraan (ukhuwah 

islamiyah) sikap toleransi, yang lebih tua (guru) menyayangi 

yang lebih muda (peserta didik) sebaliknya yang lebih muda 

(peserta didik) menghormati yang lebih tua (guru). Dalam 

memberikaan nasihat tersebut guru memperkuat dasar 

hukumnya tentang budaya salam seperti yang diajarkan 

Muhammad SAW
237

.  

2. Transaksi nilai 

Nasihat yang baik tentang pembiasaan 5S (senyum, 

salam, sapa, salim, sopan santun)akan mudah masuk ke hati 

sanubari peserta didik. Disinilah muncul komitmen senantiasa 

membiasakan diri menerapkannilai-nilai manfaat budaya 5S 

                                                 
237

 Muslim, Shahih Muslim juz 1, (Surabaya, Dar al-Ilmi, tt), 42. 

 أفشوا حتاببتم؟ فعلتموه إذا شيء على أدلكم الو أ حتابوا حىت تؤمنوا وال تؤمنوا حىت اجلنة تدخلون ال : وسلم عليه هلل صلى هلل رسول قال هريرة قال أيب عن
 )رواه مسلم( بينكم السالم

Artinya: “Tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Dan kalian tidakdikatakan beriman 

hingga kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan sesuatu yang jika dilakukan akan 

membuat kalian saling mencintai? Sebarkan salam diantara kalian” 
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tersebut yaitu berakhlak mulia terutama kepada bapak/ibu 

guru. Pada tahap teransaksi ini guru memberikan keteladanan 

mengawal keterlaksanaan budaya 5S baik secara ucapan 

maupun perbuatan. Dari sisi ucapan muncul doa guru kepada 

peserta didik agar selalu diberi kesehatan dan keselamatan. 

Dari sisi perbuatan terpantau pada sikap guru yang senantiasa 

ceria, penuh senyum sambil berdiri menyambut peserta didik, 

ibarat pemilik rumah menyambut datangnya tamu ke rumah.  

Pembiasaan 5S (senyum, salam, sapa, salim, sopan 

santun) yang tertanam dalam lubuk hati peserta didik akan 

menjadi suatu kebiasaan positif di sekolah yang berimplikasi 

pada perilaku peserta didik terbiasa dalam kehidupan sehari-

hari baik di sekolah maupun di rumah untuk selalu menebar 

senyum, sapa, salam, dan salim kepada orang tua dan guru 

sekaligus berperilaku sopan santun 

Pembiasaan senyum, sapa, salam, dan salimperlu 

dibudayakan karena mengandung makna komitmen bersama 

mewujudkan kebahagiaan batin yang ditunjukkan dengan 

keakraban antara pendidik dan peserta didik, komitmen 

mewujudkan rasa hormat peserta didik kepada pendidik, 

komitmen mewujudkan kelemahlembutan tutur kata sebagai 

indikasi rasa hormat kepada guru rasa kasih sayang kepada 

peserta didik.  
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3. Transinternalisasi nilai 

Dalam mengawal pelaksanaan budaya 5S tersebut guru 

berperan memberikan contoh keteladanan. Dalam rangka 

membiasakan 5S (senyum, salam, sapa, salim, sopan santun) 

maka setiap masuk kelas guru mengucapkan salam termasuk 

jika ada peserta didik masuk kelas tidak mengucapkan salam 

maka guru mengingatkan agar tidak lupa mengucapkan salam. 

Pembiasaan budaya 5S (senyum, salam, sapa, salim, sopan 

santun) yang dilakukan secara berulang-ulang sebagai ciri khas 

pembiasaan.
238

 

Pendampingan yang senantiasa dilakukan guru selama 

pembiasaan 5S (senyum, salam, sapa, salim, sopan santun)  

menjadikan salah satu faktor yang memiliki pengaruh terhadap 

peserta didik secara spontanitas berperilaku sopan santun.  

Pada dasarnya seseorang akan meniru pola dan sikap orang 

yang lebih tua sebagaimana diutarakan oleh Bandura.
239

. 

Pendampingan yang dilakukan guru disertai penjagaan 

sikap dan kepribadian guru bagi peserta didik dalam istilah Ki 

Hajar Dewantara disebut dengan Ing Ngarso Sun Tulodo yaitu 

seorang pendidik (guru) menjadi panutan bagi peserta didik
240

. 

                                                 
238

Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 

144:145. 
239

Albert Bandura and Richard H. Walters, Social Learning and Personality Development (New 

York, Holt, Rinehart and Winston, Inc, 1963), 47. 
240

Moh. Yamin, Menggugat Pendidikan Indonesia: Belajar dari Paulo Freire dan Ki Hajar 

Dewantara(Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2009), 193. 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

217 

 

Dengan demikian indikator karakter peserta didik 

melalui internalisasi nilai utama karakter religius budaya 5S 

terlihat pada meningkatnya perilaku spontanitas meniru 

perilaku guruyaitu secara spontanitas langsung tersenyum, 

mengucapkan salam, menyapa guru dengan sopan santun, 

bersalaman secara santun pula namun pada masa PTM terbatas 

ini bersalaman tidak berjabat tangan tetapi dengan 

menundukkan kepala. 

Oleh karena itu berdasarkan nilai-nilai yang terkandung 

dalam budaya 5S (senyum, salam, sapa, salim, sopan santun) 

menunjukkan jika internalisasi nilai budaya 5S (senyum, 

salam, sapa, salim, sopan santun) tersebut dapat membentuk 

karakter religius peserta didik.  

2) Berdoa sebelum dan sesudah mengerjakan sesuatu 

1. Transformasi nilai 

Internalisasi kegiatan berdoa sebelum dan sesudah 

mengerjakan sesuatudi SMP Negeri 3 Jember melalui 

pemberian anjuran, dan motivasi serta pemberian pemahaman 

bahwa berdoa sebelum dan sesudah mengerjakan sesuatu 

termasuk pula adab berdoa yang baik. Hal ini mengindikasikan 

jika sebagai manusia tidak memiliki kekuatan apapun, tidak 

lain hanya pertolongan Allah SWT begitu pula pengetahuan 

yang disampaikan guru sebatas usaha lahiriyah saja sedangkan 
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yang menjadikan tertanam sehingga menjadi pengetahuan yang 

bermanfaat semata-mata datang dari Allah SWT.  

Berdoa sebelum dan sesudah mengerjakan sesuatu 

mengandung makna adanya pembelajaran bersyukur kepada 

Allah SWT atas nikmah yang telah dianugerahkan kepada guru 

dan peserta didik sehingga jika peserta didik memperoleh ilmu 

pengetahuan (berilmu) akan menjadikannya lebih taat, 

bertambah nilai kebaikannya, bermafaat, dan rendah hati 

terhadap sesama manusia dengan kata lain tidak sombong 

karena ilmu pengetahuan yang dimilikinya semata-mata titipan 

Allah SWT. 

Oleh karena itu penanaman pemahaman dan motivasi 

agar senantiasa berdoa sebelum dan sesudah belajar 

disampaikan kepada peserta didik.Berdoa sebelum dan sesudah 

belajar atau melakukan sesuatu selaras dengan ajaran Islam. 

Sedangkan lafal doa bisa dikutip dari ayat al-Qur’an maupun 

dari hadits Nabi Muhammad SAW atau bahkan redaksi doa 

yang dirumuskan para salafusshalih ulama terdahulu
241

 

 

 

                                                 
241

Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats bin Ishaq as-Sijistany, Sunan Abi Dawud Jilid 2, 

(Indonesia: Maktabah Dahlan, tt), 76-77. 

ْعَمانِ  َعنِ  َعاءح  : قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللح  َصلَّى النَِّبى  َعنِ  َبِشرْيٍ  ْبنِ  الن ُّ وَ  اَلدُّ مح  قَالَ  اْلِعَباَدةح  هح مْ  اْدعحْوِن  رَبُّكح َلكح  )رواه ابو داود(  َاْسَتِجب ْ
Artinya: Dari Nu’man bin Basyir ra, dari Nabi SAW, beliau bersabda “do’a itu ibadah. 

Tuhanmu berfirman “berdoalah kepada-Ku, Aku akan memenuhi untukmu”. 
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2. Transaksi nilai 

Dengan keteladanan yang ditunjukkan guru dalam 

mengawal aturan sekolah yang telah ditetapkan sehingga 

tertanam pada diri peserta didik rasa senantiasa berdoa  dan 

rasa enggan tidak berdoa karena keengganan tersebut identik 

dengan sikap sombong. 

3. Transinternalisasi nilai 

Melalui pendampingan guru dalam melaksanakan 

pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah mengerjakan sesuatu 

pada akhirnya peserta didik secara spontanitas terbiasa berdoa 

dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah maupun di luar 

sekolah dalam setiap aktifitas diawali dan diakhiri dengan 

berdoa. Dengan pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah 

mengerjakan sesuatu membentuk peserta didik menjadi orang 

yang selalu optimis meraungi realitas kehidupan serta 

berpikiran positif thinking apapun yang ditakdirkan Allah 

SWT. 

Oleh sebab itu berdasarkan nilai-nilai yang terkandung 

pada budaya berdoa sebelum dan sesudah mengerjakan sesuatu 

dengan tahapan-tahapan internalisasi tersebut dapat 

membentuk karakter religius peserta didik.  
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3) Shalat dhuhur berjamaah 

1. Transformasi nilai 

Internalisasinya melalui penanaman pemahaman 

tentang wajibnya shalat dhuhur bagi umat Islam. Makna 

filosofis yang terkandung dalam kegiatan shalat dhuhur 

berjamaah adalah diibaratkan umat Islam berada dalam satu 

peraturan seperti halnya peraturan baris berbaris terdapat satu 

orang komando yang memimpin barisannya sehingga 

mengindikasikan persatuan dan kesatuan yang kokoh.  

Dengan demikian akan tergugah untuk saling 

mengenal, menyayangi, dan terjalin rasa persaudaraan sehati 

antara satu dan lainnya hingga pada akhirnya terealisasi 

kebahagiaan yang sebenarnya yang dilandasi rasa kasih sayang 

sebagaimana diungkap Ali Ahmad al-Jarjawi
242

. 

Begitu pula dalam sistematika di sekolah, maka 

diibaratkan imam shalat maka kepala sekolahlah yang menjadi 

top leader yang berpegang pada visi dan misi sekolah dan 

harus diikuti oleh seluruh komponen di bawahnya sehingga 

seirama dan sehati yang pada akhirnya membawa kemajuan 

lembaga yang dilandasi kesatuan yang kokoh. 

 

 

                                                 
242

Ali Ahmad Al Jarjawi, Indahnya Syariat Islam, Jakarta,(Gema Insani, 2006), 136. 
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2. Transaksi nilai 

Dengan adanya keteladanan dalam mengawal 

terlaksananya tata tertib (prosedur), dan koordinasi dengan 

semua pihak maka pembiasaan shalat dhuhur berjamaah dapat 

terlaksana dengan baik. Hal ini mengandung makna bahwa 

semua hal yang direncanakan dengan matang dan melibatkan 

semua pihak maka akan menghasilkan suatu kegiatan yang 

diikuti secara bersama termasuk pada pelaksanaan shalat 

dhuhur berjamaah. 

3. Transinternalisasi nilai 

Dengan keikutsertaan guru mendampingi peserta didik 

melaksanakan pembiasaan shalat dhuhur berjamaah maka 

menjadi magnet tersendiri bagi peserta didik bersemangat 

melaksanakan shalat dhuhur berjamaah. Banyak nilai 

pendidikan yang terkandung dalam pembiasaan shalat 

berjamaah di antaranya kedisiplinan waktu agar tidak berlalu 

dengan sia-sia, semangat belajar menuntut ilmu, indikasi patuh 

pada aturan dan lurus dalam bersikap sebagaimana tergambar 

pada shaf shalat 

Dengan demikian berdasarkan nilai-nilai yang 

terkandung dalam budaya shalat dhuhur berjamaah  

menunjukkan jika internalisasi nilai budaya shalat dhuhur 

dapat membentuk karakter religius peserta didik.  
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4) Jum’at religius 

1. Transformasi nilai 

Pemotivasian agar gemar shalat dhuha, pembacaan 

surah yasin, dan berinfak tertanam pada diri peserta didik. 

Shalat dhuha, pembacaan surah yasin, dan berinfak 

mengandung makna wujud bersyukur dalam bentuk ingat 

(dzikir) kepada Allah dalam segala keadaan baik ketika senang 

maupun ketika diuji berupa kesedihan. Dengan selalu berdzikir 

kepada Allah maka akan mempengaruhi sikap dan perilaku 

seorang hamba untuk selalu berbuat baik karena merasa 

diawasi oleh Allah sehingga membuat hati tumbuh sifat baik.  

Selanjutnya adalah sebagai bentuk penyerahan diri 

kepada Allah dzat yang mengatur rezeki hamban-Nya. Sebesar 

dan sebanyak apapun rezeki pada hari ini sudah ditentukan 

oleh Allah SWT. Dengan demikian maka seorang hamba 

hanya meminta rezeki yang terbaik menurut Allah SWT, 

tersucikannya hati, dengan hati yang suci (bersih) maka akan 

mudah menerima pelajaran maupun nasihat-nasihat pendidik. 

Sedangkan pada pembacaan surah yasin adala penanaman 

karakter agar sebagai pelajar senantiasa gemarliterasi 

2. Transaksi nilai  

Dengan penyampaian anjuran membaca surah yasin, 

shalat dhuha dan berinfakditambah pula adanya aturan sekolah 
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sebagai pedoman berperilaku sehingga memberi semangat dan 

motivasi membaca yasin, shalat dhuha dan berinfak karena 

sudah mengetahui dan memahami nilai-nilai manfaatnya 

seperti nilai-nilai ubudiyah, dan muamalah sosial 

kemasyarakatan.  

3. Transinternalisasi nilai 

Pembiasaan peserta didik yang diiringi pendampingan 

yang dilakukan guu dalam melaksanakanshalat dhuha dan 

pembacaan surah yasin serta berinfak secara spontanitas 

seolah-olah sudah melekat pada dirinya ibarat panggilan jiwa 

atau dalam istilah Noeng Muhadjir disebut karakterisasi nilai 

yang senantiasa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari
243

. 

Termasuk pula pembiasaan berinfak membiasakan 

peserta didik memiliki kepedulain terhadap sesama manusia 

yang membutuhkan uluran tangan kita apapun agamanya 

sebagaimana diungkap Abdullah Nashih Ulwan
244

. Sebagai 

seorang pembelajar, peserta didik yang membiasakan diri 

berinfak maka akan dijauhkan dari segala marabahaya dan 

musibah sehingga akan berdampak dimudahkan segala ikhtiar 

dan urusannnya dalam menuntut ilmu. 

Pembiasaan shalat dhuha berdasarkan pengamatan 

bahwa setiap hari pelaksanaannya tidak secara langsung 

                                                 
243Noeng Muhadjir, Ilmu pendidikan dan perubahan sosial: Teori pendidikan pelaku sosial 

kreatif (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2003), 135. 
244

Abdullah Nashih Ulwan, Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam, Jilid. I, (Beirut: Dar al-Salam, 1983), 182. 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

224 

 

dikoordinir oleh guru dalam artinya tergantung masing-masing 

individu peserta didik mau melaksanakan shalat dhuha atau 

tidak walaupun pada prakteknya banyak peserta didik saat jam 

istirahat pertama tidak langsung menuju kantin namun menuju 

mushalla terlebih dahulu baru kemudian setelah selesai shalat 

dhuha mereka ada yang ke kantin kecuali hari ju’mat memang 

dilaksanakan secara berjamaah di halaman sekolah (sebelum 

covid). 

5) Shalat Jum’at 

1. Transformasi nilai 

Internalisasi nilai utama karakter religius budaya shalat 

jum’at dengan diberikannya pemahaman dan penyadaran 

kepada peserta didik kewajiban mendirikan shalat jum’at 

sebagaimana diterangkan pada hadits Nabi SAW.  

Nilai-nilai yang terkandung dalam kegiatan shalat 

jum’at adalah adanya sikap khusyu’ saat seorang hamba 

menghadap Dzat Yang Maha Besar terutama saat takbiratul 

ihram dimana seorang hamba adalah begitu kecil posisinya di 

hadapan Allah SWT, terkarakterisasi sikap disiplin tepat 

waktu, serta adanya penanaman doktrinasi bahwa seseorang 

dalam menjalani kehidupan dunia hendaknya bekerja dengan 

sungguh-sungguh untuk mendapatkan karunia Allah SWT 

namun saat waktu shalat telah tiba maka apapun pekerjaannya 
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hendaknya distop terlebih dahulu untuk memenuhi panggilan 

Allah SWT, memenuhi kewajiban mendirikan shalat jum’at 

sebagaimana tertera pada hadits Nabi SAW
245 

Makna lain yang terkandung pada shalat jum’at adalah 

tatakramaantara orang yang berbicara dan yang mendengarkan. 

Hal ini tergambar pada seorang khatib saat berkhutbah dimana 

para jamaah shalatdianjurkan mendengarkan khutbahnya 

dengan seksama.  

2. Transaksi nilai 

Dengan adanya keteladanan guru sebagai bentuk 

tindaklanjut dari  tata tertib (prosedur) dan kurikulum yang 

telah ditetapkan untuk diimplementasikan dalam budaya 

sekolah yaitu shalat jum’at sehingga terbesit dalam diri peserta 

didik keinginan melaksanakan shalat jum’at di sekolah. Oleh 

karena itu makna yang terkandung dari pembiasaan shalat 

jum’at adalah tebentuknya karakter bersatu padu, patuh pada 

pimpinan. 

3. Transinternalisasi nilai 

Peserta didik melalui pendampingan dari guru secara 

spontanitas terbiasa dengan penuh kesadaran melaksanakan shalat 

                                                 
245

Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, hadits no. 1067, Bab al-Jumu‘ah, jilid. 1, tt), 280. 

)رواه اجلمعة حق واجب على كل مسلم يف مجاعة اال اربعة عبد مملوك او امرأة او صيب او مريضعن طارق بن شهاب عن النب صلى اهلل عليه وسلم قال: 
 ابو داود(

Shalat Jum’at adalah haq yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim dengan berjama’ah, 

kecuali empat golongan: hamba sahaya atau perempuan atau anak kecil atau orang-orang sakit 
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jum’at di sekolah. Hal ini disebabkan karena selama pembiasaan 

shalat jum’at di sekolah senantiasa didampingi guru. 

Oleh karena itu berdasarkan nilai-nilai filosofis yang 

terkandung dalam budaya shalat jum’at dapat membentuk karakter 

religius peserta didik.  

6) Kegiatan zakat fitrah dan iuran kurban 

1. Transformasi nilai 

Proses internalisasinya diawali dengan penanaman 

pemahaman bahwa kurban yang biasa dilakukan di lembaga-

lembaga pendidikan formal seperti di sekolah tergolong iuran 

kurban sehingga secara syariat bukan dihukumi kurban namun 

dihukumi shadaqah biasa, namun langkah tersebut perlu 

dilestarikan sebagai bentuk membelajarkan peserta didik untuk 

berlatih berkurban dan peduli pada fakir miskin.  

Makna filosofis yang terkandung dibalik kegiatan zakat 

fitrah dan iuran kurban yaitu wujud bersyukur diberi panjang 

umur dan bersyukur dilebihkannya rezeki sehingga bisa 

berbagi dengan orang lain yang membutuhkan. Orang yang 

senantiasa berzakat baik zakat mal maupun zakat fitrah adalah 

salah satu tertanamnya kesucian  hati dan jiwa peserta didik 

sehingga mudah memperoleh pancaran ilmu, bersikap empati 

atau solidaritas sosial bagi yang memiliki kelebihan harta 

benda agar berbagi kepada saudaranya yang memerlukan 
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sehingga tidak ada lagi saudara sesama muslim pada saat 

menjelang hari Idul fitri yang kelaparan.  

2. Transaksi nilai 

Tertanamnya pemahaman yang benar dari nilai-nilai 

manfaat dari zakat fitrah maka peserta didik yang muslim 

memiliki keyakinan yang kuat untuk senantiasa mengeluarkan 

zakat fitrah dan iuran kurban. Makna filosofis dari hal ini 

adalah jika hati sudah suci maka dengan mudah menolak dan 

mengeluarkan kotoran-kotoran penyakit hati sehingga hatinya 

bersih serta kerelaan bergotong royong dalam hal kebaikan 

sebagai wujud bersyukur dalam bentuk iuran kurban. 

3. Transinternalisasi nilai  

Peserta didik yang sudah kuat penanaman dan 

keyakinan pada dirinya tentang suatu hal maka ia secara penuh 

kesadaran tanpa ragu-ragu membersihkan jiwa raganya seperti 

membersihkan jiwanya dari sifat malas, siap mendukung iuran 

sukarela dalam bentuk apapun yang dinilai tidak bertentangan 

dengan ajaran agama dan peraturan sekolah. 

Pembiasaan zakat fitrah dan iuran kurban 

mengindikasikan bahwa iman seorang mukmin dikategorikan 

belum sempurna jika tidak peduli dan mengasihi saudara 

sesama mukmin lainnya yang membutuhkan. Budaya 

pembiasaan zakat fitrah selaras dengan sabda Nabi 
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Muhammad SAW
246

.Tindakan nyata berupa pembayaran zakat 

fitrah dan iuran (shadaqah) kurban dalam istilah Thomas 

Lickona disebut dengan (moral behavior/action) yaitu perilaku 

nyata dari sikap peserta didk
247

.  

Oleh karena itu untuk membangun jiwa seperti di atas 

maka para pendidik memiliki tanggungjawab untuk melakukan 

pendampingan sehingga peserta didik terbiasa tersentuh 

hatinya dengan realitas kehidupan saudara-saudara lainnya 

yang secara ekonomi berada dibawahnya untuk senantiasa 

memberikan bantuan baik materi maupun non materi 

sebagaimana telah diungkapkan oleh Abdullah Nashih 

Ulwan
248

 

Dengan demikian berdasarkan nilai-nilai filosofis yang 

terkandung dalam kegiatan zakat fitrah dan iuran (shadaqah) 

kurbanmenunjukkan jika internalisasi nilai kegiatan zakat 

fitrah dan iuran (shadaqah) kurbandapat membentuk karakter 

religius peserta didik.  

 

                                                 
246

 al-Bukhariy, t.t., Shahih Bukhariy juz I, (Indonesia, al-Haramain Singapura-Jeddah, tt), 263. 

صاعا من متر او صاعا من شعري على كل حر او عبد ذكر او انثى من زَكاَة اْلِفْطِر  فرض اهلِل صلى اهلل عليه وسلمعن ابن عمر رضى اهلل عنهما ان رسول 
 املسلمني )رواه البخارى(

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah dari Ramadhan 

atas manusia, satu sha’ dari kurma atau gandum, atas setiap orang merdeka, hamba sahaya, 

laki-laki atau perempuan dari orang-orang Islam.” 
247

Thomas Lickona, Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and 

Responsibility (New York: Bantam Books, 1991), 51. 
248

Abdullah Nashih Ulwan, Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam, Jilid. I, (Beirut: Dar al-Salam, 1983), 182. 
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7) ShalatTarawih dan tadarusal-Qur’an 

1. Transformasi nilai 

Pemberian motivasi dalam kehidupan jika masih ada 

diskonatau promo maka dengan segera mengambil promo yang 

ditawarkan karena promo itu tidak selamanya hanya bersifat 

sementara. Begitu juga dengan shalat tarawih dan tadarus al-

Qur’an yang memiliki banyak keistimewaan atau fadhilah-

fadhilah yang hanya terdapat selama bulan ramadhan sehingga 

rugi jika tidak dimaksimalkan karena selain ramadhan tidak 

adalagi istilah shalat tarawih sebagaimana yang telah 

dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad SAW
249

. 

2. Transaksi nilai 

 

Dengan adanya keteladanan guru mensukseskan 

agenda aturan yang telah ditetapkan sekolah sehingga hal 

tersebut memberikan pengaruh pada diri peserta didik tertanam 

perasaan dan komitmen untuk mempergunakan waktu di bulan 

ramadhan salah satunya dengan menghidupkan malam-malam 

ramadhan dengan ibadah seperti shalat tarawih dan tadarus al-

Qur’an. Jadi dalam hal ini keteladananlah sebagai tindaklanjut 

dari aturan yang telah ditetapkan sekolah.   

 

                                                 
249

 Muslim, Shahih Muslim juz 1 (Surabaya: Dar al-Ilmi, tt), 305. 
َم ِمْن َذنِْبهِ عن ايب هريرة ان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:   )رواه مسلم(َمْن َقاَم َرَمَضاَن ِإميَانًا َواْحِتَسابًا غحِفَر َلهح َما تَ َقدَّ

“Barangsiapa melakukan qiyam Ramadhan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya 

yang telah lalu akan diampuni.” (HR. Muslim) 
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3. Transinternalisasi nilai 

 

Pendampingan pendidik terhadap peserta didik 

khususnya pada waktu pelaksanaan kegiatan pesantren 

ramadhan seperti shalat tarawih dan tadarus al-Qur’an 

mengandung makna filosofis, memberikan dampak bagi 

peserta didik terbiasa dan membiasakan diri dalam kehidupan 

sehari-hari menjadi pribadi yang bersabar, fokus, ikhas dalam 

menjalan perintah agama, terwujudnya literasi bersama ketika 

tadarus al-Qur’an serta adanya kebersamaan sebagai bentuk 

rasa kasih sayang ukhuwah islamiyah. Nilai literasi yang 

terkandung dalam kegiatan tadarus al-Qur’an memiliki makna 

belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu dan belajar 

di waktu tua ibarat mengukir di air. 

Oleh karena itu berdasarkan nilai-nilai yang terkandung 

dalam budaya pesantren ramadhan seperti shalat tarawih dan 

tadarus al-Qur’an menunjukkan jika internalisasi nilai budaya 

pesantren ramadhan seperti shalat tarawih dan tadarus al-

Qur’an tersebut dapat membentuk karakter religius peserta 

didik.  

8) Istighatsah Akbar/keliling 

1. Transformasi nilai 

Pemberian motivasi, dan anjuran untuk menggalakkan 

kegiatan istighatsah karena mengandung nilai-nilai filosofis di 
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antaranya adalah rasa ketergantungan kita kepada Allah SWT 

serta mempererat silaturahim antara guru dan peserta didik 

serta orang tua/wali murid. Hal ini memberikan makna 

pemahaman bahwa jika seseorang suka bersilaturrahim, suka 

membangun relasi maka pintu-pintu rezeki terbuka lebar. 

Begitu pula jika seseorang selalu memohon perlindungan dan 

pertolongan Allah SWT dengan senantiasa tawakkal berserah 

diri menerima keputusan Allah SWT maka hidupnya akan 

tentram, damai jauh dari istilah kegaduhan hati sebagaimana 

telah digariskan dalam ajaran al-Qur’an
250

. 

Pada kegiatan istighatsah akbar tersebut dihadiri pula 

oleh orang tua sehingga guru juga menyampaikan anjuran dan 

nasihat untuk melakukan permintaan maaf anak kepada orang 

tua. Hal ini mengandung makna bahwa orang tua adalah faktor 

penentua keridhaan dan kemurkaan Allah SWT. Jika orang tua 

ridha dengan memaafkan anak maka tabir penghalang yang 

menghalangi hatinya akan hilang dan sebaliknya sehingga 

dalam hadits Nabi SAW dijelaskan bahwa ridha Allah SWT 

tergantung pada ridha kedua orang tua dan murka Allah SWT 

tergantung murka kedua orang tua.Tindakan nyata berupa 

                                                 
250

Mundofir Sanusi, Al-Majid al-Qur’an Terjemah dan Tajwid Warna, Beras, Jakarta Pusat, tt), 

178. 

 لكم اين ممدكم بالف من املالئكة مردفنياذ تستغيثون ربكم فاستجاب 
(ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan-Nya 

bagimu: "Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan seribu 

malaikat yang datang berturut-turut". 
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saling memaafkan ini menurut teori Thomas Lickona wujud 

dari moral behavior/action yaitu perwujudan sikap dan 

perilaku seserorang
251

.  

2. Transaksi nilai 

Timbulnya rasa percaya diri dan tawakkal kepada Allah 

jika Allah SWT akan senantiasa menolong hamba-Nya yang 

memohon pertolongan hanya kepada-Nya. Maka dalam 

kehidupan bermasyarakat khususnya di sekolah, peserta didik 

yang memiliki sikap tawakkal yang kuat maka tidak ada 

keraguan sedikitpun dalam jiwanya terkait pembelajaran 

ataupun ilmu pengetahuan yang diajarkan guru. Tugas pelajar 

hanyalah belajar dengan rajin, hasilnya diserahkan kepada 

Allah SWT. 

3. Transinternalisasi nilai 

Pendampingan yang dilakukan guru terhadap peserta 

didik agar membiasakan diri dan terbiasa melakukan 

istighatsah mengandung makna filosofis bahwa dalam hidup 

dan kehidupan ini manusia hendaknya jangan pernah 

bosanmemohon perlindungan hanya kepada Allah SWT karena 

tidak jarang realitas kehidupan sejalan dengan yang diarapkan.  

Dengan keyakinan dan kepasrahan yang kuat maka 

membentuk peserta didik yang tangguh, tidak mudah 

                                                 
251

Thomas Lickona, Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and 

Responsibility (New York: Bantam Books, 1991), 51. 
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tergoyahkan dalam persoalan hidup karena mereka 

memandang persoalan hidup itu hanyalah ujian dari Allah 

SWT. Perlu diingat bahwa Allah SWT tidak akan memberikan 

ujian melebihi batas kemampuan seseorang. Istighatsah 

keliling yang dikemas dengan anjangsana ke rumah peserta 

didik secara bergantian dilakukan khusus peserta didik kelas 

IX dan di saat-saat akan menghadapi ujian akhir. 

Oleh karena itu kegiatan istighatsah keliling yang di 

dalamnya mengandung nilai-nilai silaturrahim selaras dengan 

amaliyah KH. Achmad Siddiq. Beliau orang yang terkenal ahli 

silaturrahim kepada ulama’, sayyid/habaib, dan aulia’. Dengan 

demikian maka berdasarkan nilai-nilai filosofis yang 

terkandung dalam budaya istighatsah keliling menunjukkan 

jika internalisasi nilai budaya istighatsah keliling tersebut 

dapat membentuk karakter religius peserta didik.  

9) Memperingati hari-hari besar keagamaan 

1. Transformasi nilai 

Guru menyampaikan nasihat-nasihat, ajaran agama 

bahwa dalam memperingati hari-hari besar keagamaan 

mengandung nilai-nilai pendidikan di antaranya toleransi 

adanya saling menghargai dan menghormati hari-hari besar 

keagamaan masing masing agama peserta didik. 
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Di samping itumemperingati hari-hari besar keagamaan 

mengandung makna filosofis bahwa seseorang hendaknya 

membuka diri menghargai karya dan pengorbanan orang lain 

seperti halnya peringatan maulid Nabi SAW. Beliau sosokyang 

telah rela mengorbankan jiwa raganya demi mensyiarkan Islam 

sewaktu mendapatkan penolakan dan penyiksaan dari kaum 

kafir quraisy. Bagi pelajar yang beragama Islam tugasnya 

hanyalah menjalankan sunah-sunah Nabi SAW dalam 

kehidupan sehari-hari. 

2. Transaksi nilai 

Keteladanan guru dalam mengawal budaya 

memperingati hari-hari besar keagamaan memberikan impact 

atau pengaruh kepada peserta didik bahwa sebagai umat Islam 

hendaknya tertanam kesadaran dan keyakinan pada diri sendiri 

bahwa sosok yang layak dijadikan panutan adalah Nabi 

Muhammad SAW. Salah satu pokok ajarannya adalah sikap 

toleransi terhadap antar pemeluk agama dan internal pemeluk 

agama. Keteladanan guru dalam mengawal kegiatan 

memperingati hari-hari besar Islam akan mendapat perhatian 

dan pengamatan terus menerus oleh peserta didik yang dalam 

istilah Berger disebut dengan externalization
252

 

  

                                                 
252

Robert Wuthnow, CULTURAL ANALYSIS The Work of Peter L. Berger, Mary Douglas, Michel 

Foucault, and Jürgen Habermas270 Madison Avenue, New York, NY 10016, first published by 

Routledge, in 2010), 39. 
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3. Transinternalisasi nilai 

Pendampingan yang dilakukan guru saat peringatan 

hari-hari besar keagamaan di sekolah misalnya peringatan 

maulid Nabi SAW maka guru dan peserta didik membiasakan 

diri sehingga terbiasa melaksanakan ajaran-ajarannya dengan 

sepenuh hati dalam kehidupan sehari-hari. Di antara ajarannya 

tentang toleransi beragama terutama di negara Indonesia. 

Dimana kemajemukan agama terdapat di Indonesia. Saat ini 

pemerintah khususnya kementerian agama menggaungkan 

moderasi beragama sebagai implementasi dari toleransi 

beragama. Moderasi beragama dijadikan salah satu program 

prioritas kementerian agama. 

Kembali pada keberagamaan guru dan peserta didik di 

SMP Negeri 3 Jember di mana setiap ada kegiatan keislaman, 

peserta didik non muslim juga ikut serta walaupun tidak 

dipaksa dari pihak sekolah misalnya saat peringatan Maulid 

Nabi SAW, peserta didik non muslim juga ikut hadir.Ini 

menunjukkan keberhasilan pihak sekolah dalam 

transinternalisasi nilai utama karakter religius dalam bentuk 

toleransi beragama. 

Toleransi beragama yang terdapat di SMP Negeri 3 

Jember berkesesuaian dengan konsep ukhuwah basyariyah 

(insaniyah) yang digagas oleh KH. Achmad Siddiq. Ukhuwah 
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basyariyah memiliki makna bahwa sesama manusia adanya 

saling bersaudara tanpa memandang perbedaan agama karena 

semua umat manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT. 

Dengan demikian berdasarkan nilai-nilai yang 

terkandung dalam peringatan hari-hari besar keagamaan bahwa 

budaya tersebut dapat membentuk karakter religius peserta 

didik.  

10) Setoran hafalan bagi peserta didik jalur tahfidz 

1. Transformasi nilai 

Motivasi yang disampaikan guru agama mengenai 

manfaatnya bagi para penghafal al-Qur’an memberikan makna 

filosofis bahwa jika seseorang lebih mendahulukan urusan 

agama seperti mendahulukan membaca al-Qur’an atau 

menghafalnya dibanding membaca buku-buku bacaan lainnya 

maka Allah SWT senantiasa mendahulukan dirinya atau lebih 

memuliakan dirinya dibanding orang lain. 

2. Transaksi nilai 

Tertanamnya perasaan dan komitmen pada diri peserta 

didik yang senantiasa selalu berinteraksi dengan al-Qur’an 

sebagai kalam ilahi. Allah SWT sendiri yang akan menjaga 

dan melindunginya sehingga dalam kehidupannya senantiasa 

terhindar dari hal-hal yang merusak agama dan harga dirinya. 
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Penghafal al-Qur’an adalah diklasifikannya sebagai 

bentuk zikir kepada Allah SWT yang memberikan pengaruh 

pada jiwa seseorang meraih ketenangan hati dikarenakan ayat 

yang dibaca dan dihafal merupakan kalam ilahi sehingga orang 

yang menghafal al-Qur’an memiliki keyakinan kuat akan 

kehadiran Allah SWT bagi orang yang membaca dan 

menghafal al-Qur’an.  

3. Transinternalisasi nilai 

Peserta didik pada tahap ini dengan pendampingan dan 

bimbingan guru maka dalam segala bentuk perilakunya secara 

spontanitas menampilkan perilaku qur’ani baik tutur kata 

maupun perbuatannya baik kepada bapak/ibu guru maupun 

kepada sesama teman ataupun masyarakat di sekitar tempat 

tinggalnya.  

Dengan demikian maka implikasi karakter yang 

terbentuk terhadap peserta didik melalui jalur tahfidz adalah 

semakin meningkatnya pengetahuan tentang karakter beriman 

dan bertakwa, terlatih lancar bacaan dan hafalan al-Qur’an, 

tekun, dan sabar. Setoran hafalan bagi peserta didik jalur 

prestasi tahfidz sejalan dengan hadits Nabi SAW tentang 

keutamaan menghafal al-Qur’an
253

. Di antara cara menjadi ahli 

                                                 
253

Abu Abdillah Ibn Yazid Ibnu Majah al-Quzwaini, Sunan Ibnu Majah (Indonesia: Mahtabah 

Dahlan, juz 1, tt), 78. 

 )رواه ابن ماجه( ىف الزوائد: اسناده صحيحان هلل اهلني من الناس، قالوا يارسول اهلل! من هم؟ قال: هم اهل القران، اهل اهلل وخاصته. 
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al-Qur’an adalah dengan terus menerus membacanya melalui 

hafalan sehingga al-Qur’an tidak hilang dari ingatan.  

Sampai saat ini di SMP Negeri 3 Jember peserta didik 

yang diterima melalui jalur prestasi tahfidz perilaku dan 

sikapnya sehari-hari di sekolah menunjukkan hal positif belum 

pernah dari mereka yang melanggar peraturan yang krusial 

seperti membolos, penyimpangan perilaku dan sebagainya. Ini 

menunjukkan keberhasilan pihak sekolah dalam 

menginternalisasi nilai utama karakter religius. 

b. Internalisasi nilai utama karakter nasionalis peserta didik berbasis 

budaya religius 

1) Bersih-bersih halaman sekolah 

(a) Transformasi nilai 

Penanaman karakter cinta lingkunganyang disampaikan 

guru salah satunya adalah kebersihan karena kebersihan dalam 

konteks Islam termasuk bagian dari iman, jika lingkungan bersih 

maka identik dengan sehat. Ada peribahasa di dalam badan yang 

sehat ada jiwa yang sehat. Ini mengandung makna filosofis 

bahwa jika jasmani tampak bersih, rapi maka identik jika 

jiwanya juga bersih. Kebersihan jasmani tidak jauh berbeda 

dengan kebersihan rohani. Dalam rangka mensukseskan 

                                                                                                                                      
Artinya: Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Para sahabat bertanya, Ya 

Rasulullah siapa mereka? Beliau menjawab, ahli al-Qur’an. Mereka adalah keluarga Allah dan 

orang-orang dekat-Nya. 
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kebersihan lingkungan maka di SMP Negeri 3 Jember 

diselenggarakan ekskul jawara yang bertugas mengelola 

lingkungan di SMP Negeri 3 Jember.   

(b) Transaksi nilai 

Keteladanan guru dalam mengawal penegakan aturan 

sekolah terkait kegiatan bersih-bersih lingkungan sekolah 

tertanam pada diri peserta didik sehingga muncul niat untuk 

senantiasa hidup bersih dengan lingkungan sekolah yang bersih.  

Pola dan sikap tersebut mengandung makna bahwa jika 

hidup diawali dengan kebersihan baik jasmani maupun rohani 

akan membawa dampak positif bagi yang bersangkutan. Peserta 

didik yang bersih rohaninya ia akan bersikap hormat kepada 

bapak ibu guru, patuh pada peraturan sekolah, berbuat baik 

kepada sesama teman, tidak sombong dan sebagainya. 

(c) Transinternalisasi nilai 

Guru memberikan pendampingan, ikut andil menjaga 

dan melestarikan kebersihan lingkungan sekolah seperti 

memotong rumput, membuang sampah pada tempatnya, ikut 

acara kerja bhakti, menjaga kebersihan jasmani dan rohani 

sebagaimana dikemukakan M. Athiyah Al-Abrasyi254.  

Keikutsertaan guru bersih-bersih lingkungan sekolah 

dalam bentuk kerja bhakti memberikan pengaruh kepada peserta 

                                                 
254

 Abrasyi, M. Athiyah, Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam. (Jakarta:Bulan Bintang, 1993), 137. 
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didik. Mereka terbiasa sehingga membiasakan diri secara 

spontanitas memiliki kepemilikian nilai karakter bersih dalam 

segala situasi dan kondisi. Pikirannya selalu menunjukkan hal 

positif (positif thinking) artinya memandang dan memaknai 

sesuatu selalu dari sisi positifnya sehingga bertindakpun diawali 

dengan hal-hal positif mulai bangun tidur di pagi hari hingga 

beranjak tidur di malam hari. 

Peserta didik menjadi pembelajar yang sadar akan hak, 

kewajiban, dan tugas sebagai pelajar. Menjaga diri agar tidak 

mengganggu lingkungan sekitar, tidak mengambil barang yang 

bukan miliknya, serta menjaga dan membersihkan lingkungan 

sekitar yang tampak kumuh dan kotor, tidak mencoret-coret 

bangku dan dinding kelas, mengambil sampah yang tercecer di 

luar tempat sampah, berseragam dengan rapi, menegur teman 

yang membuang sampah bukan pada tempatnya, gemar 

melaksanakan piket kelas dan sebagainya. 

Dengan demikian berdasarkan nilai-nilai yang 

terkandung dalam budaya bersih-bersih halaman sekolah melalui 

tahapan internalisasi dapat membentuk karakter nasionalis 

peserta didik.  
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2) Morning info 

(a) Transformasi nilai 

Dilakukan dengan pemberian motivasi dan pemahaman 

kepada peserta didik pada budaya ini bahwa apapun aktifitas 

kegiatan walaupun secara dhahir tampak tidak terdapat nilai-nilai 

religius namun jika diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa 

pula maka aktifitas tersebut bernilai ibadah seperti halnya 

morning infoyang memiliki nilai nasionalis agamis (religius). 

Makna filosofis yang terkandung pada budaya morning 

info sebagai bentuk implikasinya adalah semakin meningkatnya 

pengetahuan peserta didik tentang karakter religius, kedisiplinan, 

cinta tanah air, bersikap dan berperilaku tertib dan 

tanggungjawab, percaya diri, bergotong royong dan sadar diri 

sebagai generasi muda penerus cita-cita bangsa.    

(b) Transaksi nilai 

Pada tahap ini ada niat dalam hati peserta didik sebagai 

generasi penerus bangsa memiliki sikap nasionalisme dan 

religiusitas dalam berbangsa dan bernegara serta beragama. 

Setiap aktifitas apapun akan terbesit dalam jiwanya agar nilai-

nilai keagamaan tercakup di dalamnya 

(c) Transinternalisasi nilai 

Dengan pembimbingan guru yang ikut mendampingi 

peserta didik pada kegiatan morning infomenjadikan mereka 
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terbiasa sehingga menjadi suatu kebiasaan dalam segala perilaku 

peserta didik baik di sekolah, di lingkungan keluarga maupun di 

lingkungan masyarakat senantiasa menampilkan kebiasaan berdoa 

dalam segala tugas yang diberikan bapak/ibu guru agar tugas 

yang dilakukannya bernilai ibadah.  

Dengan demikian berdasarkan nilai-nilai yang terkandung 

dalam budaya morning info tersebut melalui tahapan internalisasi 

dapat membentuk karakter nasionalis peserta didik. 

c. Internalisasi nilai utama karakter mandiri peserta didik berbasis 

budaya religius 

1) Transformasi nilai 

Dilakukan dengan pemberian motivasi yang disampaikan 

guru SMP Negeri 3 Jember agar peserta didik memiliki pemahaman 

yang benar tentang disiplin. Hal ini mengandung makna filosofis 

bahwa sesuatu akan berjalan tepat waktu, tidak berbenturan, adanya 

keteraturan, kenyamanan dalam hidup dan kehidupan. Lembaga 

yang menerapkan kedisiplinan maka bisa dipastikan dengan cepat 

lembaga tersebut akan cepat maju. Oleh karena itu penanaman sikap 

disiplin senantiasa disampaikan oleh lembaga. 

2) Transaksi nilai 

Dengan adanya keteladanan guru mengawal penegakan 

aturan sekolah terkait kedisiplinan. Saat ini untuk mengatur 

kedisiplinan guru pihak sekolah menggunakan alat technology 
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seperti finger spot (aplikasi absensi) secara online. Hal ini dilakukan 

agar guru tidak telat datang ke sekolah atau dalam kata lainnya 

mengurangi keterlambatan. Oleh karena itu keteladanan dalam 

penegakan aturan kedisiplinan memberikan pengaruh pada diri 

peserta didik. Muncul perasaan dan niat serta komitmen agar 

senantiasa datang ke sekolah tepat waktu.  

Konsekuensi bagi peserta didik yang terlambat diberi sanksi 

social punishment berupa punishment yang mendidik yaitu seperti 

membersihkan depan kelas, ruangan dan sebagainya, terkadang 

diarahkan untuk shalat dhuha, baca surah-surah pendek dan istighfar. 

Kaitannya dengan pemberian hukuman bagi yang melanggar 

aturan maka peran hukuman yang diberikan oleh pihak lembaga 

adalah pemberian efek jera yaitu kesalahan yang sama tidak diulangi 

kembali sebagaimana diungkapkan Hurlock
255

. Sementara dalam 

konteks keindonesiaan, konsep yang ditawarkan Hurlock tersebut 

perlu dikolaborasi dengan teori filofosis pendidikan Ki Hajar 

Dewantara dengan diterapkannya cara opvoeding atau paedagogik 

(momong, among, dan ngemong)
256

. Dimana penerapannya 

dilakukan dengan cara orde en vrede” yaitu tertib dan damai, tentram 

                                                 
255

 Hurlock, Elizabeth B.,Child Development (New York : McGrawHill, Inc, 1978), 87. 

hukuman mempunyai tiga peran penting dalam perkembangan moral anak, yaitu menghalangi 

pengulangan tindakan yang tidak diinginkan oleh masyarakat; mendidik anak membedakan besar 

kecilnya kesalahan yang diperbuat mereka; memberi motivasi untuk menghindari perilaku yang 

tidak diterima oleh masyarakat 
256

Moch.Tauchid, , Soeratman, Sajoga, Ratih S. Lahade, Soendoro, AbdurrachmanSurjoamihardjo. 

, Karya K.H. Dewantara, Bagian Pertama:Pendidikan. Jogjakarta: Madjelis Luhur Persatuan 

Taman Siswa, 1962), 13. 

Cara yang dipakainya adalah “orde en vrede”(tertib dan damai, tata-tentrem), tetapi tidak 

melakukan pembiaran 
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dengan prinsip pelanggaran yang dilakukan peserta didik tetap 

diproses tidak dibiarkan begitu saja. 

Terkait pemberian sanksi pelanggaran aturan sekolah oleh 

peserta didik menurut Ormond sebagaimana yang dikutip Nurbaiti
257 

menyatakan bahwa diperbolehkannya pemberian sanksi dalam 

kegiatan pembelajaran disebabkan dalam kegiatan pembelajaran 

diharapkan adanya perubahan sikap dan perilaku peserta didik 

sehingga sanksi tersebut lebih bersifat merangsang adanya 

perubahan perilaku peserta didik dari perilaku buruk berubah 

menjadi perilaku baik sesuai tujuan pembelajaran yang diinginkan. 

3) Transinternalisasi nilai 

Pendampingan bersama anak-anak didik dalam waktu yang 

lama membiasakan diri berdisiplin sehingga menimbulkan perilaku 

disiplin peserta didik dan guru itu sendiri. Hal ini terjadi salah 

satunya ketatnya penegakan peraturan sekolah, kehadiran guru ke 

sekolah menggunakan alat teknologi tersebut. 

Dengan dibiasakannya disiplin maka peserta didik sudah 

terbiasa berdisiplin sehingga akan terbawa di manapun dan 

kapanpun akan disiplin sehingga malu jika tidak berdisiplin 

termasuk disiplin belajar, datang ke sekolah, bahkan disiplin 

beribadah seperti shalat.  

                                                 
257 Nurbaiti, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (DPK Sekolah Tinggi Agama 

Islam ALHIKMAH Jakarta, Jurnal HIKMAH, Vol. XV, No. 1, 2019), 26. 
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Dengan demikian implikasi dari adanya pembiasaan kegiatan 

budaya disiplin tercermin pada peningkatan perilaku peserta didik 

membiasakan diri menampilkan ketaatan, patuh, setia, teratur dan 

tertib. Oleh karena itu berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam 

budaya disiplin menunjukkan jika internalisasi nilai budaya disiplin 

tersebut dapat membentuk karakter mandiri peserta didik.  

d. Internalisasi nilai utama karakter integritas peserta didik berbasis 

budaya religius 

(a) Transformasi nilai 

Penyampaian anjuran kepada peserta didik agar bersikap 

integritas (sikap jujur dan tanggungjawab) disisipkan pada jam 

pelajaran ataupun pada budaya-budaya religius lainnya. Jujur sangat 

penting dan kejujuran salah satu akhlak Rasulullah SAW sebagainya 

terungkap dalam haditsnya tentang karakter jujur
258

sehingga dengan 

kejujuran akan membawa kedamaian seperti yang dicontohkan oleh 

nabi Muhammmad sikap jujur dalam perkataan, perbuatan maupun 

kegiatan di sekolah.  

Setelah disampaikannya anjuran bersikap integritas (jujur dan 

tanggungjawab) sehingga peserta didik mengetahui pentingnya sikap 

                                                 
258

Muslim, Shahih Muslim juz 2, (Surabaya: Dar al-Ilmi, tt), 438. 

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ان الصدق يهدى اىل الرب وان الرب يهدى اىل اجلنة وان الرجل ليصدق حىت يكتب عن ايب وائل عن عبد اهلل قال 
 صديقا وان الكذب يهدى اىل الفجور وان الفجور يهدى اىل النار وان الرجل ليكذب حىت يكتب كذابا

Sesungguhnya kejujuran akan membimbing menuju kebaikan, dan kebaikan akan membimbing 

menuju surga. Sesungguhnya seseorang akan bersungguh-sungguh berusaha untuk jujur, sampai 

akhirnya ia menjadi orang yang benar-benar jujur. Dan sesungguhnya kedustaan akan 

membimbing menuju kejahatan, dan kejahatan akan membimbing menuju neraka. Sesungguhnya 

seseorang akan bersungguh-sungguh berusaha untuk dusta, sampai akhirnya ia benar-benar 

tertetapkan di sisi Allâh sebagai pendusta 
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jujur dan tanggungjawab dalam istilah Thomas Lickona yang disebut 

dengan moral knowing, namun berdasarkan observasi yang 

dilakukan bahwa konsep moral knowing perlu dikolaborasi dengan 

konsep M. Athiyah al-Abrasy yang menyatakan bahwa dengan 

memberikan pengetahuan pentingnya sikap jujur dan tanggungjawab 

pendidik mengetahui karakter dan tabiat masing-masing peserta 

didik
259

. Hal ini menjadi modal awal untuk melangkap pada tahap 

selanjutnya baik transaksi nilai maupun transinternalisasi nilai.   

Lebih lanjut terkait penyampaian anjuran sikap jujur dan 

tanggungjawab tersebut selaras dengan yang disampaikan Abdullah 

Nashih Ulwan bahwa tugas orang tua mendidik putera-puterinya 

berperilaku jujur dan tanggungjawab
260

.  

Dengan demikian makna yang terkandung dalam karakter 

jujur adalah keteguhan hati. Orang yang jujur berarti memiliki hati 

yang kuat untuk selalu konsisten antara ucapan dan perbuatan 

sehingga menimbulkan rasa saling percaya dan mendatangkan 

kebahagiaan bagi seseorang yang jujur. Sedangkan makna yang 

terkandung dalam karakter tanggungjawab adalah adanya 

keseimbangan antara hak dan kewajiban secara proporsional. Orang 

yang bertanggungjawab berarti melaksanakan kewajiban dan siap 

menanggung sanksi jika lalai dari tanggungjawab. 

  

                                                 
259

M. Athiyah al-Abrasy, Dasar-Dasar Pokok Pendidik Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 139. 
260

Abdullah Nashih Ulwan, Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam, Jilid. I, (Beirut: Dar al-Salam, 

1983),182. 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

247 

 

(b) Transaksi nilai 

Keteladanan dalam mengawal penegakan aturan yang telah 

ditetapkan sekolah untuk bersikap integritas akan menjadikan peserta 

didik memiliki kesadaran dan komitmen untuk bersikap integritas 

jujur dan tanggungjawab. Integritas dalam istilah al-Ghazali yaitu 

adanya keselarasan antara ucapan dan perbuatan
261

. 

(c) Transinternalisasi nilai 

Pendampingan guru menerapkan sikap jujur dan 

tanggungjawab terhadap peserta didik di sekolah sehingga 

menjadikannya karakterisasi dimana peserta didik secara sadar 

menerapkan sikap jujur dan tanggungjawab dalam kehidupan sehari-

hari
262

. Hal ini mengandung makna filosofis bahwa jika seseorang 

ingin sukses dalam kehidupannya baik sebagai pelajar, pendidik, 

pengusaha, pejabat dan sebagainya jika ingin langgeng aktifitas, 

tugas, dan jabatannya maka harus senantiasa menempatkan kejujuran 

kemudian tanggungjawab terhadap resiko yang telah diperbuat. 

Oleh sebab itu berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam 

integritas (jujur dan tanggungjawab) melalui tahapan internalisasi 

dapat membentuk karakter integritas peserta didik.  

  

                                                 
261

al-Ghazali, Ihya’ Ulumuddin Juz 1, (Dar Ihya’ al-Kutub al-Arabiyah, tt), 58. 

 ان يكون املعلم عامال بعلمه فاليكذب قوله فعله ... 
262

Noeng Muhadjir, Ilmu pendidikan dan perubahan sosial: Teori pendidikan pelaku sosial kreatif 

(Yogyakarta: Rake Sarasin, 2003), 135. 
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e. Internalisasi nilai utama karakter gotong royong peserta didik 

berbasis budaya religius 

(a) Transformasi nilai 

Internalisasi nilai utama karakter gotong royong peserta didik 

dilakukan dengan penyampaian kesadaran diri pentingnya karakter 

gotong royong. Manusia sebagai makhluk sosial selayaknya 

membuka diri memiliki sikap kebersamaan dengan manusia lainnya 

kepada keluarga, warga sekolah, teman, maupun tetangganya karena 

dia menjadi bagian dari kehidupan sosial itu sendiri.  

Nilai-nilai karakter gotong royong selaras dengan konsep 

belajar abad-21. Pembelajarannya difokuskan pada empat pilar 

belajar di antaranya adalah learning to live together
263

 yaitu suatu 

konsep belajar dengan penekanan pada terbekalinya peserta didik 

memiliki kompetensi atau kemampuan bisa berkomunikasi, 

berinteraksi ataupun berkolaborasi dengan teman-teman lainnya 

yang memiliki perbedaan dalam beberapa sisi seperti berbedanya 

latar belakang keluarga, kemampuan intelektual, karakter, sosial 

maupun agama dan kepercayaan 

Makna filosofis yang terkandung dalam karakter gotong 

royong adalah adanya sikap kepekaan diri akan penderitaan orang 

lain, kepekaan terhadap perubahan kehidupan bermasyarakat yang 

                                                 
263

 Budimansyah, Perancangan Pembelajaran Berbasis Karakter: Seri Pembinaan 

Profesionalisme Guru, (Bandung: Widya Aksara Press, 2012), 8. 
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cenderung dinamis, munculnya sikap bahu membahu menyelesaikan 

persoalan secara bersama-sama. 

(b) Transaksi nilai 

Dengan adanya keteladanan guru mengawal terlaksananya 

penegakan aturan sekolah tentang sikap gotong royong peserta didik 

sehingga terbesit dalam hatinya jika pekerjaan apapun baik yang 

ringan, sedang, maupun berat apabila dilakukan secara bersama-sama 

maka akan terasa ringan. Contohnya seperti membersihkan kelas, 

halaman sekolah dilakukan secara gotong royong. Namun perlu 

diingat gotong royong yang diperbolehkan adalah yang dianjurkan 

oleh agama bukan sesuatu yang dilarang seperti tolong menolong 

memberikan contoh jawaban kepada teman lainnya saat mengerjakan 

ujian dan sebagainya. 

(c) Transinternalisasi nilai 

Dengan dilakukannya pendampingan oleh guru dalam 

membiasakan peserta didik bersikap gotong royong dalam waktu 

yang berjalan lama sehingga tanpa diumumkan tanpa diminta peserta 

didik akan tergabung tanpa disuruh peserta didik bergotong royong. 

Contoh konkrit beberapa waktu lalu ada teman (peserta didik) akan 

dioperasi kebetulan anak yatim maka tatkala guru mengumumkan 

tanpa meminta bantuan otomatis secara spontanitas peserta didik 

bergotong royong mengumpulkan uang membantu temannya yang 

hendak dioperasi dan setiap jum’at dilakukan istighatsah atau doa 
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bersama agar yang bersangkutan diberikan kelancaran proses 

operasinya. 

Dengan demikian implikasi dari adanya pembiasaan kegiatan 

gotong royong tercermin pada peningkatan kebiasaan peserta didik 

dapat berperilaku menampilkan sikap menghargai semangat 

kerjasama seperti kerja bhakti membersihkan halaman sekolah dan 

selalu memberi bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. 

Oleh karena itu berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam 

budaya membersihkan halaman sekolah melalui tahapan internalisasi 

dapat membentuk karakter gotong royong peserta didik.  

2. Internalisasi nilai utama karakter peserta didik berbasis budaya religius 

di SMP Islamic Garden School Mumbulsari  

a. Internalisasi nilai utama karakter religius peserta didik berbasis 

budaya religius  

1) Budaya bersalaman kepada guru 

(a) Transformasi nilai 

Dilakukan dengan cara menyampaikan pentingnya 

budaya bersalaman kepada guru. Budaya tersebut mengandung 

makna filosofis nilai-nilai berkomunikasi dan bersosialisasi 

dengan warga sekolah. Budaya bersalaman saat bertemu guru 

termasuk satu di antara ajaran Islam. Ketika salam diucapkan 

maka keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan akan tersebar. 

Etika peserta didik saat bertemu guru maka hendaklah peserta 
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didik terlebih dahulu menyapa guru dengan memberi hormat dan 

salam yang dalam kajian al-Ghazali masuk dalam kategori adab 

murid (peserta didik)
264

. Saat bersalaman mengandung makna 

pemberian rasa hormat dari yang lebih muda kepada yang lebih 

tua. 

Apabila bertemu dengan gurunya maka hendaklah ia 

Mendahuluinya dalam memberi hormat dan salam 

Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang beretika 

dalam istilah Ki Hajar Dewantara makhluk yang cenderung 

memiliki kecenderungan mengelola dirinya (olah hati). Dengan 

demikian lebih mudah diterima oleh peserta didik nilai-nilai 

kemanfaatan dari budayabersalaman saat bertemu guru. Adanya 

budaya bersalaman selaras dengan ajaran Islam.
265

Bahkan salah 

satu etika bagi pribadi guru adalah berbudi pekerti yang luhur 

senantiasa menebar senyum kepada sesama, salam, enggan 

menyakiti saudaranya sebagaimana telah diungkapkan oleh KH. 

Hasyim Asya’ri
266

. 

  

                                                 
264

 Abu Hamid Al-Ghazali, Bidayatul Hidayah, (Bairut: Darul Minhaj, 2004), 239. 
265

Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, Sunan al-Tirmidzi, Jilid 4, (Indonesia: Maktabah 

Dahlan, tt), 173. 

 )رواه الرتمذى( يفرتقا ان قبلاهلل هلما  االغفر فيتصافحان يلتقيان مسلمني مامنلى اهلل عليه وسلم:ص هلل رسول قال :قال بن عازب الرباء عن
“Tidaklah dua orang muslim yang bertemu lalu berjabat tangan, melainkan Allah mengampuni 

dosa keduanya sebelum mereka berpisah" 
266

Hasyim Asy’ari, Adab al-Alim wa al-Muta‟alim, (Jombang: Maktabah Turats al-Islami, tt), 63-

64. 
 االخالق كارممب الناس يعامل ان
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(b) Transaksi nilai 

Keteladanan yang dilakukan guru dalam mengawal 

penegakan aturan yang telah ditetapkan sekolah mengenai 

budaya bersalaman kepada guru sehingga tertanam dalam diri 

peserta didik suatu kesadaran dan komitmen menjalankan budaya 

bersalaman kepada guru. Hal ini mengandung makna bahwa 

peserta didik termotivasi menjadi manusia yang dapat 

menebarkan perdamaian, menjauhi permusuhan, menambah 

persaudaraan, keharmonisan, kerukunan, adanya rasa 

menghargai dan menghormati orang lain sebagaimana yang 

terdapat pada pesan-pesan moral budaya bersalaman.  

(c) Transinternalisasi nilai 

Dengan pendampingan yang diberikan guru kepada 

peserta didik pada budaya bersalaman menjadikan peserta didik 

membiasakan diri dan akhirnya terbiasa melakukan dan 

melestarikan budaya bersalaman baik di sekolah maupun di 

rumah ketika hendak berangkat dan pulang sekolah. Hal ini 

memberikan makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam 

budaya bersalaman mempengaruhi pola pikir dan perilaku 

peserta didik. 

Mereka sopan tidak hanya kepada guru bahkan saat ada 

tamu ke sekolah mereka menganggukkan kepala dan tidak 

sedikit dari mereka langsung bersalaman. Termasuk pula ketika 
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salah satu peserta didik disuruh membawakan teh untuk 

disuguhkan kepada tamu ia berjalan dengan menjadikan lutut dan 

kaki sebagai tumpuan, tidak berani berjalan sambil berdiri. Hal 

ini menunjukkan keberhasilan sekolah dalam 

menginternalisasikan nilai-nilai budaya bersalaman lebih pada 

pendampingan yang ditunjukkan guru dibanding peraturan yang 

telah dibuat. 

Oleh karena itu berdasarkan nilai-nilai yang terkandung 

dalam budaya bersalaman kepada guru melalui tahapan 

internalisasi dapat membentuk karakter religius peserta didik.  

2) Kegiatan pra-KBM 

Dilakukan dengan cara penyampaian pesan moral segala 

terkait tugas dan kewajiban peserta didik termasuk pula perilaku 

(karakter) sikap baik ketika berada di sekolah, di rumah maupun di 

masyarakat. 

Adapun budaya religius yang terbungkus dalam kegiatan pra-KBM 

yaitu: 

a) Kuliah ten minutes 

Berisi pesan-pesan moral baik berkaitan dengan etika, 

spiritual, maupun olah pikir (literasi). Setelah dilakukannya 

penyampaian berupa masukan-masukan, nasihat dan sebagainya 

sehingga tertanam pada diri peserta didik bahkan muncul 

pertanyaan disinilah peran guru memberikan jawaban serta 
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meluruskan sikap peserta didik yang barangkali ada kurang tepat. 

Langkah terakhir dari kuliah ten minutes tersebut adalah 

komitmen bersama mengamalkan nilai-nilai moral yang telah 

disampaikan serta diiringi pendampingan yang dilakukan guru 

dalam mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 

b) Pembacaan ratibul haddad, surah al-mulk, al-waqiah, yasin, dan 

dibaiyah 

1. Transformasi nilai 

Penyampaian pesan-pesan moral sehingga peserta 

didik termotivasi pada kegiatan pembacaan ratibul haddad, 

surah al-mulk, al-waqiah, yasin, dan dibaiyah. Suatu contoh 

ratibul haddad mengandung makna filosofis bahwa dalam 

dalam hidup di dunia ini ketergantungan manusia hanyalah 

kepada Allah SWT. Jika seseorang mendahulukan urusan 

Allah SWT maka urusan-urusan lainnya pasti mengikuti. 

Termasuk pula pesan-pesan yang terdapat pada pembacaan 

surah al-mulk, al-waqiah, yasin, dan dibaiyah 

mengindikasikan penanaman literasi, gemar membaca. 

Seorang pelajar yang gemar membaca maka akan 

mendapatkan banyak informasi ilmu pengetahuan, luasnya 

cakrawala berpikir dan sebagainya. 
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2. Transaksi nilai 

Dengan keteladanan guru mengawal terlaksananya 

budaya pra-KBM maka akan tertanam nilai-nilai atau 

pesan-pesan moral yang terkandung tersebut sehingga 

terbesit niat pada diri peserta didik untuk mengamalkan 

penanaman moral untuk diaplikasikan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

3. Transinternalisasi nilai 

Dengan adanya pendampingan guru pada kegiatan 

kuliah ten minutes memberikan pembiasaan kepada peserta 

didik melatih diri membuka wawasan peduli pada 

lingkungan keluarga, sekolah peduli pada sesama teman 

bahkan peduli kepada sesama manusia dan lingkungan alam 

sekitar ikut andil menjaga dan memelihara penghijauan 

alam. 

Oleh sebab itu berdasarkan nilai-nilai yang 

terkandung dalam budaya pra-KBM (pembacaan ratibul 

haddad, surah al-mulk, al-waqiah, yasin, dan 

dibaiyah)melalui tahapan internalisasi dapat membentuk 

karakter religius peserta didik. 
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c) Shalat Dhuha 

(1) Transformasi nilai  

Dilakukan dengan cara penyampaian pemahaman 

kepada peserta didik jika dalam rangka proses pendidikan 

dan pembiasaan diperbolehkan shalat dhuha dilaksanakan 

secara berjamaah walaupun pada dasarnya sunnahnya 

dilaksanakan secara munfarid (sendiri-sendiri) sebagaimana 

tertera pada kitab Bughyatul Mustarsyidin
267

.  

Pada kegiatan shalat dhuha mengandung makna 

filosofis yaitu pemasrahan diri dengan disertai dzikir kepada 

Allah Dzat pemberi rezeki. Peserta didik SMP Islamic 

Garden School Mumbulsari saat ditanamkannya nilai-nilai 

yang terkandung pada shalat dhuha akan terpatri dalam sikap 

dan perilaku yang merasa diawasi oleh Allah sehingga 

berimplikasi pada tumbuhnya sifat baik. 

(2) Transaksi nilai 

Keteladanan yang dilakukan guru sebagai wujud 

penegakan aturan yang telah ditetapkan sekolah sehingga 

memberikan kesan yang terbesit dalam jiwa peserta didik. 

Perasaan untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang 

dianugerahkan Allah SWT khususnya dipagi hari sehingga 

                                                 
267

Abdurrahman bin Muhammad Ba‘alawi, BughyatulMustarsyidin, juz I (Beirut: Darul Fikr, tt),136 

ثواب ، وأي ثواب بالنية احلسنة، فكما  وحتريضهم كان له كراهة يف ذلك وال ثواب، نعم إن قصد تعليم املصلني   والتسبيح فال تباح اجلماعة يف َنو الوتر
ألكل على الطاعة،هذا يباح اجلهر يف موضع اإلسرار الذي هو مكروه للتعليم فأوىل ما أصله اإلباحة ، وكما يثاب يف املباحات إذا قصد هبا القربة كالتقّوي با

 وإال فال ثواب بل حيرم ومينع منها اعتقاد العامة مشروعية اجلماعة ن بذلك ذحذور ، كنحو إيذاء أوإذا مل يقرت 
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dibiasakan shalat dhuha. Pembiasaan shalat dhuha shalat 

dhuha selaras dengan sabda Nabi SAW:
268

 

(3) Transinternalisasi nilai 

Pendampingan guru selama kegiatan shalat dhuha 

berjamaah memberikan pelajaran kepada peserta didik 

membiasakan diri pandai bersyukur atas nikmat Allah SWT. 

Mulailah awal pagi dengan dzikir sehingga jika selalu ingat 

kepada Allah SWT, Allah SWT pun akan ingat kepada kita.  

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa shalat dhuha di 

SMP Islamic Garden School Mumbulsari secara rutin 

dilaksanakan secara berjamaah diikuti oleh seluruh peserta 

didik. Pembiasaan tersebut secara spontanitas berpengaruh 

pada pembiasaan peserta didik terbiasa melaksanakan shalat 

dhuha baik di sekolah maupun di rumah. 

Oleh karena itu berdasarkan nilai-nilai yang terkandung 

dalam budaya shalat dhuha melalui tahapan internalisasi dapat 

membentuk karakter religius peserta didik.  

  

                                                 
268

Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, hadits no. 1285, Bab shalat Dhuha, jilid 2, (Indonesia: 

Maktabah Dahlan, tt), 26-27. 

ل َعَلى يحْصِبحح عن ايب ذر عن النب صلى اهلل عليه وسلم قال:  الَمى كح  َعنْ  هَونَ ْهي َصَدَقٌة، بِاْلَمْعرحوفِ  هَوأَْمر تسليمه على من لقى صدقة  َصَدَقٌة،ابن آدم  ِمنْ  سح
ْنَكرِ  َحى ِمنْ  رَْكَعَتانِ  كله  َذِلكَ  ِمنْ  َوجيحْزِئح  واماطته االذى عن الطريق صدقة، وبضعة اهله صدقة، َصَدَقٌة، اْلمح  )رواه ابو داود( الضُّ

“Setiap pagi setiap ruas anggota badan anak cucu adam harus dikeluarkan sedekahnya; 

Salamnya untuk setiap orang yang ditemui adalah sedekah, amar bil ma'ruf adalah sedekah, 

nahi ‘anil munkar adalah sedekah. Menghilangkan bahaya dari jalan adalah sedekah, 

menggauli isterinya adalah sedekah. Semua itu dapat dicukupkan dengan dua rakaat shalat 

Dhuha." 
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3) Budaya berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran 

(a) Transformasi nilai 

Dilakukan dengan penyampaian motivasi dan nasihat-

nasihat agar senantiasa berdoa ketika hendak melakukan 

perbuatan yang baik termasuk sebelum pembelajaran agar 

mendapatkan berkah dari Allah SWT dan bermanfaat sesuai 

keinginan sebagaimana telah digariskan oleh KH. Hasyim 

Asya’ari
269

. 

Berdoa sebelum pembelajaran mengandung makna 

filosofis ketidakberdayaan manusia sehingga perlu pertolongan 

Allah SWT yang senantiasa memberikan petunjuk hidup di dunia 

maupun di akhirat kelak, mengandung pula kepasrahan diri 

secara totalitas kepada Allah SWT agar dibukakan hati, akal, 

jiwa dan raga agar mudah menerima ilmu serta dijadikan ilmu 

yang didapat menjadi ilmu yang bermanfaat. 

(b) Transaksi nilai 

Keteladanan guru dalam mengawal penegakan aturan 

sekolah memberikan dampak kesadaran peserta didik sehingga 

terbesit dalam hatinya untuk senantiasa berdoa setiap akan 

melakukan perbuatan baik. 

  

                                                 
269

Hasyim Asy’ari, Adab al-Alim wa al-Muta’alim..., (Jombang: Maktabah Turats al-Islami, tt), 73. 

 وتيمنا تربكا تعاىل اهلل كتاب من شئ قراءة التدريس ىف الشروع على ويقدم
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(c) Transinternalisasi nilai 

Dengan pendampingan guru ketika kegiatan doa sebelum 

dan sesudah pembelajaran mengandung makna bahwa dalam 

kehidupan ini adakalanya seseorang diminta mendoakan orang 

lain atau sebaliknya dia nya sendiri yang meminta orang lain 

mendoakannya. Dengan demikian saat berdoasesuai ajaran Islam 

yaitu duduk dengan tenang, khusyu’ dan mengangkat tangan 

menengadah menandakan ketidakmampuan hamba sehingga 

memohon pertolongan kepada Allah SWT agar permohonan atau 

doanya terkabul.  

Menengadahkan tangan saat berdoa memiliki makna 

bahwa ketika seseorang tidak mampu melakukan sesuatu dengan 

sendiri maka janganlah malu meminta bantuan kepada teman 

lainnya ataupun saat kita ditanya tentang sesuatu hal sementara 

belum bisa menjawab maka jawablah dengan jujur jika masih 

belum bisa menjawab. 

Sikap dan perilaku guru dalam bentuk pendampingan 

kepada peserta didik membiasakan mereka terbiasa berdoa setiap 

akan melakukan sesuatu agar bernilai ibadah. Oleh karena itu 

berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Budaya berdoa 

sebelum dan sesudah pembelajaranmelalui tahapan internalisasi 

dapat membentuk karakter religius peserta didik.  
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4) Kegiatan setelah pembelajaran berakhir (sebelum pulang) 

a) Pembacaan tahlil 

(1) Transformasi nilai 

Penyampaian pesan-pesan moral sehingga peserta 

didik termotivasi pada kegiatan pembacaan tahlil yang 

mengandung bacaan kalimat-kalimat thayyibah. Makna 

filosofis yang terkandung pada pembacaan tahlil 

mengindikasikan seseorang agar ramah, dan sopan ketika 

berbicara. Ucapan-ucapan yang dilontarkan menyejukkan 

hati orang lain dan sebagainya.  

(2) Transaksi nilai 

Dengan keteladanan yang diberikan guru sebagai 

upaya penegakan aturan sehingga tertanam nilai-nilai atau 

pesan-pesan moral pada diri peserta didik. Terdapat 

perasaan untuk senantiasa melaksanakan budaya tahlil.  

(3) Transinternalisasi nilai 

Dengan adanya pendampingan guru pada kegiatan 

pembacaan tahlil memberikan pembiasaan kepada peserta 

didik melatih diri berucap dengan ucapan yang lemah 

lembut, baik, dan sopan, serta terbiasa bersyukur kepada 

Allah SWT masih diberi kesempatan mendoakan orang tua 

yang telah meninggal sebagai bentuk berbakti kepada kedua 

orang tua ketika sudah meninggal dunia. 
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Dengan demikian berdasarkan nilai-nilai yang 

terkandung dalam kegiatan setelah pembelajaran berakhir 

(sebelum pulang) melalui tahapan internalisasi dapat 

membentuk karakter religius peserta didik.  

b) Shalat Dhuhur berjamaah 

(1) Transformasi nilai 

Dilakukan dengan cara guru menyampaikan anjuran, 

motivasi agamis nilai-nilai kemanfaatan jika melaksanakan 

shalat lima waktu dengan berjamaah. Pada dasarnya 

manusia terlahir membawa potensi salah satunya adalah 

potensi spiritual sebagaimana diungkapkan Ki Hajar 

Dewantara. Dengan ditambahkannya pemahaman terkait 

potensi spiritual sehingga pemahaman peserta didik betul-

betul melekat dalam hati sanubari tentang pentingnya shalat 

berjamaah.  

Makna filosofis yang terkandung dalam shalat 

dhuhur berjamaah di antaranya adalah saat takbiratul ihram 

dilakukan maka memiliki makna bahwa hanya Allah-lah 

yang Maha Besar sedangkan manusia semuanya kecil yang 

tidak memiliki daya dan upaya selain pertolongan dari Allah 

SWT. Demikian pula saat ruku’ dan sujud maka 

mengandung makna bahwa manusia hendaknya bersikap 

rendah hati tidak sombong. Sedangkan berjamaah 
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mengandung maksud bahwa umat Islam hendaknya bersatu 

padu tunduk patuh pada pemimpin (imam) baik dalam 

lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, bahkan 

berbangsa dan bernegara. 

Pada tataran perilaku peserta didik di sekolah 

tampak mereka tawadhu saat ketemu guru, berbicara dengan 

bahasa yang halus termasuk juga saat ada tamu datang ke 

sekolah. Inilah di antara nilai-nilai pendidikan yang tersirat 

pada shalat dhuhur berjamaah. 

(2) Transaksi nilai 

Dengan adanya keteladanan guru dalam 

merealisasikan visi misi sekolah dalam bentuk peraturan 

sekolah sehingga tertanam niat dan kesadaran serta 

komitmen peserta didik untuk melaksanakan shalat dhuhur 

berjamaah. Segala sesuatu yang dikoordinasikan dengan 

baik akan berhasil karena didukung oleh semua warga 

sekolah termasuk pada pembiasaan shalat dhuhur 

berjamaah. 

(3) Transinternalisasi nilai 

Dengan keikutsertaan guru mendampingi peserta 

didik melaksanakan pembiasaan shalat dhuhur berjamaah 

sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi peserta didik. 

Peserta didik merasa ada sosok yang melindungi dan 
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menemani sehingga  bersemangat melaksanakan shalat 

dhuhur berjamaah yang pada akhirnya mereka terbiasa 

melaksanakan shalat berjamaah di manapun berada. Banyak 

nilai pendidikan yang terkandung dalam pembiasaan shalat 

berjamaah di antaranya kedisiplinan waktu agar 

mempergunakan waktu dengan sebaik mungkin, indikasi 

patuh pada aturan dan rendah hati terhadap sesama manusia 

sebagaimana tergambar pada saat ruku’ dan sujud. 

Oleh sebab itu berdasarkan nilai-nilai yang terkandung 

dalam budaya shalat dhuhur berjamaah melalui tahapan 

internalisasi dapat membentuk peserta didik berkarakter 

religius.  

5) Anjangsana  

Anjangsana dibagi menjadi dua yaitu anjangsana seminggu 

sekali (ekstrakurikuler ngaji) dan anjangsana dua minggu sekali. 

(a) Transformasi nilai  

Dengan cara penyampaian nasihat-nasihat agamis 

tentang anjuran bersilaturrahim melalui media anjangsana. 

Makna filosofis yang tersirat dalam anjangsana tercerminnya 

keberimanan terhadap Allah SWT yang diwujudkan dengan 

menjalankan perintah agama dengan bersilaturrahim, eratnya 
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rasa kasih sayang antar warga sekolah dan orang tua peserta 

didik sebagaimana telah diajarkan dalam Islam
270

.  

(b) Transaksi nilai 

Melalui keteladanan guru dalam mengawal aturan 

sekolah tentang anjangsana sehingga tertanam pada diri peserta 

didik rasa tawakkal kepada Allah, lebih dekat dengan-Nya. 

Allah SWT senantiasa menolong hamba-Nya yang memohon 

pertolongan kepada-Nya dengan penuh kesungguhan sehingga 

dalam kehidupan bersama terutama di sekolah, peserta didik 

yang memiliki sikap tawakkal yang kuat maka tidak ada 

keraguan sedikitpun dalam jiwanya terkait pembelajaran 

ataupun pembiasaan-pembiasaan religisu yang diajarkan guru. 

Mereka belajar sebagai ikhtiar lahiriyah sedangkan hasilnya 

dipasrahkan kepada Allah SWT. 

(c) Transinternalisasi nilai 

Pendampingan yang dilakukan guru terhadap peserta 

didik agar membiasakan diri dan terbiasa melakukan 

anjangsana mengandung makna bahwa dalam hidup ini 

manusia hendaknya jangan berputus asa senantiasa memohon 

pelindungan hanya kepada Allah SWT agar memberikan yang 

                                                 
270

Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, Sunan al-Tirmidzi, Jilid 3, (Indonesia: Maktabah 

Dahlan, tt), 210. 

وقال: هذا ليس الواصل باملكاىف ولكن الواصل الذي اذا انقطعت رمحه وصلها )رواه الرتمذى( : قال صلى اهلل عليه وسلمعبد اهلل بن عمرو عن النب عن 
 حديث حسن صحيح

Dari Anas berkata: “RasullullahShallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: Barangsiapa yang ingin    

dilapangkan rezekinya dan dikenang baik hidupnya, maka hendaklahbersilaturrahmi” 
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terbaik bagi hamba yang memohon pertolongan-Nya. Dengan 

keyakinan yang kuat akan membentuk peserta didik yang 

tangguh, tidak mudah tergoyahkan dalam persoalan hidup 

karena semua atas kehendak Allah SWT adakalanya sebagai 

ujian dan adakalanya juga sebagai teguran. Intinya tetap 

bersikap positif (husnudzan) kepada Allah SWT. 

Pada kegiatan anjangsana ini guru juga ikut andil 

mendampingi peserta didik. Keikutsertaan guru mendapat 

perhatian dan pengamatan terus menerus oleh peserta didik 

yang dalam istilah Berger disebut dengan externalization
271

.  

Makna filosofis yang terkandung dalam budaya ini 

adalah terwujudnya ketaatan terhadap Allah SWT, kepatuhan 

pada aturan sekolah, terwujudnya tali silaturrahim, sehingga 

mempererat rasa kasih sayang antar warga sekolah dan orang 

tua.  

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan bahwa 

pelaksanaan budaya anjangsana baik seminggu sekali maupun 

dua minggu sekali merupakan kegiatan rutinitas tidak hanya 

hendak menghadapi ujian namun dalam kondisi normalpun 

anjangsana tetap dilaksanakan. 

                                                 
271

Robert Wuthnow, CULTURAL ANALYSIS The Work of Peter L. Berger, Mary Douglas, Michel 

Foucault, and Jürgen Habermas270 Madison Avenue, New York, NY 10016, first published by 

Routledge, in 2010), 39. 
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Oleh sebab itu berdasarkan nilai-nilai yang terkandung 

dalam budaya anjangsana melalui tahapan internalisasi dapat 

membentuk peserta didik berkarakter religius.  

6) Khatmil Qur’an 

(a) Transformasi nilai 

Dilakukan dengan penyampaian pesan-pesan moral 

sehingga peserta didik termotivasi pada kegiatan khatmil 

Qur’an. Makna filosofis pada kegiatan khatmil Qur’an 

memberikan pesan moral bahwa Allah SWT melihat apa yang 

dilakukan hamba-Nya, memandang hidup ini sebagai 

manifestasi ayat-ayat kauniyah yang tak tertulis kebalikan dari 

ayat-ayat qauliah seperti ayat-ayat yang terdapay pada mushaf 

al-Qur’an. Jika seseorang menjadikan urusan Allah SWT 

sebagai sesuatu yang prioritas maka urusan-urusan lainnya 

pasti mengikuti. Termasuk pula pesan-pesan yang terdapat 

pada khatmil Qur’an mengindikasikan penanaman literasi, 

gemar membaca. Seorang pelajar yang gemar membaca maka 

akan mendapatkan banyak pengetahuan, memiliki wawasan 

yang luas.  

(b) Transaksi nilai 

Dengan keteladanan yang diberikan guru dalam 

mengawal penegakan aturan sekolah terkait budaya khatmil 

Qur’an maka akan tertanam nilai-nilai atau pesan-pesan moral 
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yang terkandung pada kegiatan khatmil Qur’an sehingga 

tertancap dalam diri peserta didik niat dan komitmen 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

(c) Transinternalisasi nilai 

Dengan adanya pendampingan guru pada kegiatan 

khatmil Qur’an memberikan pembiasaan kepada peserta didik 

melatih diri membuka wawasan hak dan kewajibannya sebagai 

hamba Allah SWT, baik hubungannya dengan Allah SWT 

(vertikal) maupun hubungannya sesama manusia (horisontal) 

serta hubungannya dengan alam sekitar. 

Dengan demikian berdasarkan nilai-nilai yang 

terkandung dalam budaya khatmil Qur’an melalui tahapan 

internalisasi dapat membentuk karakter religius peserta didik.  

7) Jum’at berkah 

(a) Transformasi nilai 

Dilakukan dengan penyampaian motivasi biasanya 

ketika kuliah ten minutes di antaranya keutamaan bersedekah 

untuk membangkitkan jiwa individualisme peserta didik 

disebabkan kesibukan mereka dengan gadget sehingga kurang 

memperhatikan dan empati kepada orang-orang sekitar yang 

membutuhkan termasuk pula karena kurangnya pengetahuan 

tentang manfaat bersedekah.  



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

268 

 

Makna filosofis yang terkandung dalam bersedekah di 

antaranya dalam kehidupan harus ada saling tolong menolong, 

yang kuat memberi tolong kepada yang lemah, yang kaya 

memberikan pertolongan kepada yang lebih miskin dan 

sebagainya. Di samping itu makna lainnya adalah wujud 

bersyukur seseorang telah dikarunia rezeki yang lebih 

dibandingkan orang lain sehingga mau berbagi karena dalam 

hartanya ada hak-hak fakir miskin.   

(b) Transaksi nilai 

Dengan keteladanan yang ditunjukkan guru dalam 

mensukseskan aturan sekolah tentang bersedekah, peserta 

didik terketuk hatinya, terbuka indra penglihatannya melihat 

langsung kondisi orang-orang yang hidupnya secara ekonomi 

berada di bawahnya sehingga tertanam niat dan komitmen 

yang kuat untuk selalu berusaha berderma kepada orang lain.  

(c) Transinternalisasi nilai 

Dengan didampingi guru ketika pelaksanaan 

bersedekah khususnya saat proses pembungkusan 120 bungkus 

nasi, maka membiasakan diri peserta didik terbiasa menolong 

orang lain yang membutuhkan tanpa disuruh terlebih dahulu. 

Contohnya nyata pernah suatu hari peserta didik ketika mereka 

melihat ada orang yang sedang membutuhkan maka secara 

otomatis peserta didik langsung memberikan bantuan kepada 
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orang yang membutuhkan tersebut dengan cara iuran lalu 

dibelikannya makanan dan minuman diserahkan kepada orang 

yang membutuhkan tersebut.  

Oleh sebab itu berdasarkan nilai-nilai yang terkandung 

dalam budaya bersedekah melalui tahapan internalisasi dapat 

membentuk karakter religius peserta didik.  

8) Peringatan hari-hari besar keagamaan 

(a) Transformasi nilai 

Dilakukan dengan pemberian nasihat kepada peserta 

didik agar senantiasa seseorang hendaknya membuka diri 

menghargai karya dan pengorbanan orang lain seperti pada 

perayaan hari raya kurban dimana Nabi Ibrahim rela 

mengorbankan putera kesayangannya demi melaksanakan 

perintah Allah SWT. Bagi peserta didik tugasnya hanyalah 

menjalankan sunah-sunah Nabi termasuk nabi-nabi sebelum 

nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari 

(b) Transaksi nilai 

Keteladanan guru yang dilakukan dalam rangka 

penegakan aturan yang ditetapkan sekolah memberikan 

pengaruh kepada peserta didik amunculnya perasaan dan 

kesadaran sebagai umat Islam hendaknya tertanam pada diri 

sendiri bahwa sosok yang layak dijadikan panutan adalah Nabi 

Muhammad SAW. Salah satu pokok ajarannya adalah sikap 
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menghargai orang lain baik antar pemeluk agama maupun 

internal pemeluk agama. 

(c) Transinternalisasi nilai 

Pendampingan yang dilakukan guru saat peringatan 

hari-hari besar keagamaan di sekolah misalnya peringatan 

maulid Nabi SAW memberikan pengaruh kepada peserta didik 

membiasakan diri sehingga secara spontanitas terbiasa 

melaksanakan ajaran-ajarannya dengan sepenuh hati dalam hal 

menghargai dan menghormati hak-hak orang lain baik dalam 

kehidupan sekolah, keluarga, maupun masyarakat sekitar. 

Dengan demikian berdasarkan nilai-nilai yang 

terkandung dalam budaya memperingati hari-hari besar 

keagamaan melalui tahapan internalisasi dapat membentuk 

karakter religius peserta didik.  

9) Pesantren Ramadhan 

(a) Transformasi nilai 

Dengan pemberian motivasi bahwa bulan ramadhan 

adalah bulan di dalamnya banyak keutamaan-keutamaan yang 

tidak dimiliki oleh bulan lainnya. Atau kalau dalam istilah 

bisnis disebut dengan diskon sehingga selama diskon masih 

berlaku maka dengan segera mengambil diskon tersebut sebaik 

mungkin begitu juga dengan shalat tarawih dan tadarus al-

Qur’an yang memiliki banyak keistimewaan atau fadhilah-
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fadhilah yang hanya terdapat selama bulan ramadhan sehingga 

merugilah jika seseorang yang masih hidup di bulan ramadhan 

tidak memaksimalkan keutamaannya. 

(b) Transaksi nilai 

Dengan adanya keteladanan guru menegakkan aturan 

sekolah sehingga memberikan pengaruh kepada peserta didik 

timbul perasaan dan niat serta komitmen menghidupkan 

malam-malam di bulan ramadhan salah satunya dengan shalat 

tarawih dan tadarus al-Qur’an. Jadi dalam hal ini keteladanan 

guru lebih yang berperan dibanding aturan yang telah 

ditetapkan. 

(c) Transinternalisasi nilai  

Pendampingan pendidik terhadap peserta didik 

khususnya pada waktu pelaksanaan kegiatan shalat tarawih dan 

tadarus al-Qur’an memberikan dampak bagi peserta didik 

terbiasa dan membiasakan diri dalam kehidupan sehari-hari 

menjadi pribadi ikhlas dalam menjalankan perintah agama, 

sabar, taat, dan terbangunnya kebersamaan sebagai bentuk rasa 

kasih sayang (ukhuwah islamiyah). Nilai literasi yang 

terkandung dalam kegiatan tadarus al-Qur’an memiliki makna 

belajar di waktu kecil kecil sangat ditekankan karena ingatan 

masih fresh berbeda dengan masa tua yang butuh pengulangan-

pengulangan. 
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Dengan demikian berdasarkan nilai-nilai yang 

terkandung dalam budaya pesantren ramadhan melalui tahapan 

internalisasi dapat membentuk karakter religius peserta didik.  

10) Zakat fitrah 

2. Transformasi nilai 

Pelaksanaannya diawali dengan penanaman 

pemahaman bahwa makna dibalik kegiatan zakat fitrah yaitu 

wujud bersyukur diberi panjang umur dan bersyukur 

dilebihkannya rezeki sehingga bisa berbagi dengan orang lain 

yang membutuhkan. Orang yang senantiasa berzakat zakat 

fitrah adalah salah satu tertanamnya kesucian  hati dan jiwa 

peserta didik sehingga mudah memperoleh pancaran ilmu, 

bersikap empati atau solidaritas sosial berbagi kepada 

saudaranya yang memerlukan sehingga tidak ada lagi saudara 

sesama muslim pada saat menjelang hari Idul fitri yang 

kelaparan. Tindakan nyata berupa pembayaran zakat fitrah  

3. Transaksi nilai 

Dengan keteladanan yang dilakukan guru guna 

mengawal terlaksananya aturan sekolah memberikan pengaruh 

kepada peserta adanya perasaan, niat, dan komitmen 

menunaikan zakat fitrah sebagai penyucian jiwa. Makna hakiki 

dari hal ini adalah jika hati sudah suci maka dengan mudah 
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memperoleh nur ilahi sehingga badah puasa ramadhan akan 

diterima, hatinya bersih.  

Pembiasaan zakat fitrah mengindikasikan bahwa iman 

seorang mukmin dikategorikan belum sempurna jika tidak 

peduli dan mengasihi saudara sesama mukmin lainnya yang 

memerlukan. 

4. Transinternalisasi nilai 

Melalui pendampingan guru pada akhirnya menjadikan 

peserta didik secara spontanitas mengeluarkan zakat fitrah 

secara penuh kesadaran tanpa ragu-ragu membersihkan jiwa 

raganya seperti membersihkan jiwanya dari sifat kotor,. 

Oleh karena itu untuk membangun jiwa seperti di atas 

maka para pendidik memiliki tanggungjawab untuk melatih 

pembiasaan diri peserta didiknya tersentuh hatinya dengan 

realitas kehidupan saudara-saudara lainnya yang memerlukan 

pertolongan baik materiil maupun non materiil. 

Dengan demikian berdasarkan nilai-nilai yang 

terkandung dalam budaya zakat fitrah melalui tahapan 

internalisasi dapat membentuk karakter religius peserta didik.  

a. Internalisasi nilai utama karakter nasionalis peserta didik berbasis 

budaya religius  

Bersih-bersih taman makam pahlawan, area umum, dan 

lingkungan sekitar 
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1) Transformasi nilai 

Dilakukan dengan penanaman pemahaman pentingnya 

karakter cinta lingkungan, menjadikan lingkungan bersih karena 

kebersihan dalam konteks Islam termasuk bagian dari iman, jika 

lingkungan bersih maka identik dengan sehat. Ada peribahasa di 

dalam badan yang sehat ada jiwa yang sehat. Ini mengandung makna 

bahwa jika jasmani seseorang tampak bersih, rapi maka identik jika 

jiwanya sehat pula. Kebersihan jasmani tidak jauh berbeda dengan 

kebersihan rohani. Sesuai teori Muhaimin bahwa pada tahap ini guru 

menyampaikan karakter-karakter budaya bersih-bersih sekolah. 

Berdasarkan hasil observasi mengenai budaya bersih-bersih sekolah, 

maka teori Muhaimin tersebut perlu dikolaborasi penjelasannya 

dengan teori filosofis Ki Hajar Dewantara tentang olah rasa dan 

karsa (nilai keindahan) yang menyatakan bahwa manusia pada 

dasarnya cinta keindahan.  

2) Transaksi nilai 

Keteladanan guru dalam mengawal sebagai penegakan aturan 

sekolah berpengaruh terhadap pola dan sikap peserta didik. Timbul 

perasaan dan motiasi pada diri peserta didik akan nilai-nilai 

kemanfaatan dari lingkungan yang bersih.  

Pola dan sikap tersebut mengandung makna bahwa jika hidup 

diawali dengan kebersihan baik jasmani maupun rohani akan 

membawa dampak positif bagi yang bersangkutan. Peserta didik 
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yang bersih rohaninya ia akan bersikap hormat kepada bapak ibu 

guru, patuh pada peraturan sekolah, berbuat baik kepada sesama 

teman, tidak sombong dan sebagainya. 

3) Transinternalisasi nilai 

Keikutsertaan guru bersih-bersih lingkungan sekolah dalam 

bentuk kerja bhakti membiasakan diri peserta didik secara 

spontanitas memiliki kepemilikian nilai karakter bersih dalam segala 

situasi dan kondisi. Pikirannya selalu menunjukkan hal positif 

(positif thinking) artinya memandang dan memaknai sesuatu selalu 

dari sisi positifnya sehingga bertindakpun diawali dengan hal-hal 

positif mulai bangun tidur di pagi hari hingga beranjak tidur di 

malam hari. 

Peserta didik menjadi pembelajar yang sadar akan hak, 

kewajiban, dan tugas sebagai pelajar. Menjaga diri agar tidak 

mengganggu lingkungan sekitar, tidak mengambil barang yang 

bukan miliknya, serta membersihkan lingkungan sekitar yang 

tampak kumuh dan kotor termasuk lingkungan sekolah, taman 

makam pahlawan, lingkungan sekitar dan area umum seperti pasar, 

tidak mencoret-coret bangku dan dinding kelas, mengambil sampah 

yang tercecer di luar tempat sampah, berseragam dengan rapi, 

menegur teman yang membuang sampah sembarangan dan 

sebagainya gemar melaksanakan piket kelas dan sebagainya.  
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Guru memberikan contoh keteladanan seperti ikut andil 

menjaga dan melestarikan kebersihan lingkungan sekolah, karena di 

SMP Islamic Garden School Mumbulsari tidak ada istilah tukang 

kebun jadi semua warga sekolah memiliki kewajiban bersama 

menjaga kebersihan sekolah, taman makam pahlawan, dan area 

umum serta lingkungan sekitar. 

Dengan demikian berdasarkan nilai-nilai yang terkandung 

dalam budaya bersih-bersih taman makam pahlawan, area umum, 

dan lingkungan sekitar melalui tahapan internalisasi dapat 

membentuk karakter nasionalis peserta didik. 

b. Internalisasi nilai utama karakter mandiri peserta didik berbasis 

budaya religius  

1) Transformasi nilai 

Motivasi yang disampaikan guru SMP Islamic Garden 

School Mumbulsari agar peserta didik memiliki pemahaman yang 

benar tentang disiplin. Hal ini mengandung makna bahwa sesuatu 

akan berjalan tepat waktu, tidak berbenturan, adanya keteraturan, 

kenyamanan dalam hidup dan kehidupan. Lembaga yang 

menerapkan kedisiplinan maka bisa dipastikan dengan cepat 

lembaga tersebut akan cepat maju. Oleh karena itu penanaman sikap 

disiplin senantiasa disampaikan oleh lembaga. 
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2) Transaksi nilai 

Dilakukan dengan keteladanan guru dalam mengawal 

penegakan aturan sekolah tentang kedisiplinan. Guru SMP Islamic 

Garden School Mumbulsari bisa dibilang disiplin walaupun tidak 

menggunakan alat technology seperti finger spot (aplikasi absensi) 

secara online namun keteladanan guru terutama yang piket ataupun 

yang memiliki jam mengajar pada jam pertama.  

Dengan dibiasakannya disiplin maka berpengaruh pada 

peserta didik memiliki niat dan komitmen untuk berdisiplin di 

manapun dan kapanpun akan disiplin sehingga malu jika tidak 

berdisiplin termasuk disiplin belajar, datang ke sekolah, bahkan 

disiplin beribadah seperti shalat. Konsekuensi bagi peserta didik 

yang terlambat diberi hukuman seperti bersih-bersih halaman 

ataupun mengaji di punishment place. 

3) Transinternalisasi nilai 

Pendampingan bersama anak-anak didik dalam waktu yang 

lama membiasakan diri berdisiplin sehingga menimbulkan perilaku 

disiplin peserta didik dan guru itu sendiri. Dengan demikian 

implikasi dari adanya pembiasaan kegiatan budaya disiplin tercermin 

pada peningkatan perilaku peserta didik membiasakan diri 

menampilkan ketaatan, patuh, setia, teratur dan tertib. 
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Oleh karena itu berdasarkan nilai-nilai yang terkandung 

dalam budaya disiplin melalui tahapan internalisasi dapat 

membentuk karakter mandiri peserta didik. 

c. Internalisasi nilai utama karakter integritas peserta didik berbasis 

budaya religius  

1) Transformasi nilai 

Penyampaian anjuran bersikap integritas (sikap jujur dan 

tanggungjawab) disisipkan pada jam pelajaran ataupun pada budaya-

budaya religius lainnya kepada peserta didik bahwa jujur sangat 

penting dan kejujuran salah satu akhlak Rasulullah SAWsehingga 

dengan kejujuran akan membawa kedamaian seperti yang 

dicontohkan oleh nabi Muhammmad SAW sikap jujur dalam 

perkataan, maupun perbuatan di sekolah, keluarga, maupun 

masyarakat.  

Penyampaian anjuran sikap jujur tersebut selaras dengan 

yang sampaikan Abdullah Nashih Ulwan bahwa tugas orang tua 

mendidik putera-puterinya berperilaku jujur dan tanggungjawab
272

.  

Dengan demikian makna yang terkandung dalam karakter 

jujur adalah keteguhan hati. Orang yang jujur berarti memiliki hati 

yang kuat untuk mewujudkan konsistensi antara ucapan dan 

perbuatan sebagaimana dalam istilah al-Ghazali karakter disebut 

                                                 
272

Abdullah Nashih Ulwan, Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam, Jilid. I, (Beirut: Dar al-Salam, 

1983),182. 
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dengan keselarasan antara ucapan dan perbuatan
273

 sehingga 

menimbulkan rasa saling percaya dan mendatangkan kebahagiaan 

bagi seseorang yang jujur. Sedangkan makna filosofis yang 

terkandung dalam karakter tanggungjawab adalah adanya 

keseimbangan antara hak dan kewajiban secara proporsional. Orang 

yang bertanggungjawab berarti melaksanakan kewajiban dan siap 

menanggung sanksi jika lalai dari tanggungjawab. 

Namun perlu bagi guru menyampaikan pula kepada peserta 

didik bahwa ada pengecualian dari sikap jujur. Artinya 

diperbolehkan tidak jujur bahkan wajib berdusta dalam hal menolak 

bahaya yang akan datang misalnya jika melihat orang yang dijaga 

darahnya takut kepada orang dhalim yang hendak membunuhnya
274

 

maka wajib berdusta (tidak jujur). 

2) Transaksi nilai 

Keteladanan guru dalam mengawal penegakan aturan terkait 

budaya integritas sikap jujur dan tanggungjawab memberikan 

pengaruh kepada peserta didik tertanamnya perasaan, niat dan 

komitmen menerapkan sikap jujur dan tanggungjawab sejalan. 

3) Transinternalisasi nilai 

Pendampingan guru menerapkan sikap jujur dan 

tanggungjawab terhadap peserta didik sehingga menjadikannya 

                                                 
273

al-Ghazali, Ihya’ Ulumuddin Juz 1, (Dar Ihya’ al-Kutub al-Arabiyah, tt), 58. 

 ان يكون املعلم عامال بعلمه فاليكذب قوله فعله ... 
274 Zainuddin bin Abdul Azīz, Fatḥ al-Mu’in (Surabaya: al-Hidayah, t.t), 97. 

 ...هقتل يريد ظالد من اختفى معصوما رأى لو وكذا ...جيب وقد حرام، الكذب ) فائدة)
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karakterisasi dimana peserta didik secara sadar menerapkan sikap 

jujur dan tanggungjawab dalam kehidupan sehari-hari
275

. Hal ini 

memiliki makna bahwa jika seseorang ingin sukses dalam 

kehidupannya maka harus senantiasa menempatkan kejujuran 

kemudian tanggungjawab terhadap resiko yang telah diperbuat. Bagi 

peserta didik yang terlambat datang ke sekolah langsung manuju 

punishment place untuk menjalani hukuman karena keterlambatan. 

 Dengan demikian berdasarkan nilai-nilai yang terkandung 

dalam budaya jujur dan tanggungjawab melalui tahapan internalisasi 

dapat membentuk karakter integritas peserta didik. 

d. Internalisasi nilai utama karakter gotong royong peserta didik 

berbasis budaya religius  

1) Transformasi nilai 

Internalisasi nilai utama karakter gotong royong peserta didik 

dilakukan dengan penyampaian kesadaran diri pentingnya karakter 

gotong royong. Manusia sebagai makhluk sosial selayaknya 

membuka diri memiliki sikap kebersamaan dengan manusia lainnya 

kepada keluarga, warga sekolah, teman, maupun tetangganya karena 

dia menjadi bagian dari kehidupan sosial itu sendiri.  

2) Transaksi nilai 

Dengan adanya keteladanan guru mengawal penegakan aturan 

sekolah tentang budaya gotong royong sehingga ada niat, perasaan 

                                                 
275

Noeng Muhadjir, Ilmu pendidikan dan perubahan sosial: Teori pendidikan pelaku sosial kreatif 

(Yogyakarta: Rake Sarasin, 2003), 135. 
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dan komitmen peserta didik keinginan melakukan sesuatu baik 

ringan, sedang, maupun berat. Segala sesuatu jika dilakukan secara 

bersama-sama maka akan terasa ringan seperti membersihkan kelas, 

halaman sekolah dilakukan secara gotong royong. Namun perlu 

diingat gotong royong yang diperbolehkan adalah yang dianjurkan 

oleh agama bukan sesuatu yang dilarang seperti tolong menolong 

memberikan contoh jawaban kepada teman lainnya saat ujian dan 

sebagainya. 

3) Transinternalisasi nilai 

Dengan adanya pendampingan yang dilakukan guru, maka 

peserta didik terbiasa secara spontanitas melakukan sesuatu dengan 

bergotong royong. Contoh konkrit guru membuatkan list kelompok 

gotong royong dengan dibagi pada beberapa bagian ada yang bagian 

halaman depan, halaman belakang, samping, dan toilet secara 

bergotong royong sesuai list yang ditentukan. 

Oleh sebab itu berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam 

budaya bersih-bersih halaman sekolah melalui tahapan internalisasi 

dapat membentuk karakter gotong royong peserta didik. 

3. Penanaman nilai ahlus sunnah wal jama’ah melalui internalisasi nilai 

utama karakter peserta didik berbasis budaya religius 

c. SMP Negeri 3 Jember 

Nilai-nilai ahlus sunnah wal jama’ah yang diinternalisasikan 

melalui budaya religius tampak pada budaya-budaya religius sebagai 

berikut: 
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10) Budaya 5S (senyum, salam, sapa, salim, sopan santun) 

Budaya 5S (senyum, salam, sapa, salim, sopan santun) 

dalam ahlus sunnah wal jama’ah termasuk dalam penanaman nilai 

pendidikan akhlak (at-tarbiyyah al-akhlaqiyyah)
276

 yaitu 

pendidikan yang memberikan penekanan pada akhlak atau tingkah 

laku peserta didik. Pendidikan akhlak merupakan salah satu pokok 

ajaran Islam. Diutusnya Nabi Muhammad SAW semata-mata 

menyempurnakan akhlak manusia.  

Dengan budaya 5S (senyum, salam, sapa, salim, sopan 

santun) akan membentuk akhlak mulia sebagai pondasi pendidikan 

karakter sehingga menjadikan peserta didik SMP Negeri 3 Jember 

memiliki ilmu pengetahuan tentang akhlak yang baik, sehingga 

terdapat perasaan pada diri peserta didik nikmatnya memiliki nilai-

nilai akhlak yang baik, pada akhirnya ia mencintai kebaikan dan 

kenbenaran bahkan gemar mengimplementasikan perilaku mulia 

berupa amal shaleh.  

11) Pembacaan surah yasin 

Budaya pembacaan surah yasin dalam ahlus sunnah wal 

jama’ah an-nahdliyah termasuk dalam penanaman nilai pendidikan 

akhlak (at-tarbiyyah al-amaliyyah)
277

 yaitu pendidikan yang 

memberikan penekanan pada amal perbuatan peserta didik 

(hablumminallah). Dengan pembiasaan pembacaan surah yasin 

                                                 
276

 Mudzakkir, Pokok-Pokok Ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, (Semarang: Wahid Hasyim 

University Press, 2014), 306. 
277 Mudzakkir, Pokok-Pokok Ajaran Ahlussunnah wal Jamaah...., 305. 
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membekali peserta didik memiliki karakter religius peserta didik 

yang diimplementasikan dalam bentuk cinta dan gemar membaca 

al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari. 

12) Shalat Dhuha 

Budaya shalat dhuha dalam ahlus sunnah wal jama’ah an-

nahdliyah termasuk dalam penanaman nilai pendidikan amaliyah 

(at-tarbiyyah al-amaliyyah)
278

 yaitu pendidikan yang memberikan 

penekanan pada amal perbuatan manusia secara vertikal (hablum 

minallah). Selain itu shalat dhuha juga menjadi aurad amaliyah 

KH. Achmad Siddiq. Dengan pembiasaan shalat dhuha membentuk 

karakter religius peserta didik. Terbiasa memulai aktifitas pagi 

dengan shalat dhuha sebagai implementasi gemar bersyukur atas 

limpahan nikmat dan karunia Allah SWT. 

13) Shalat Dhuhur berjamaah 

Budaya shalat Dhuhur berjamaah menjadi salah satu aurad 

amaliyah KH. Achmad Siddiq. 

14) Istighatsah akbar/keliling 

Budaya istighatsah akbar/keliling termasuk salah satu 

penanaman nilai amaliyyah ahlus sunnah wal jama’ah an-

nahdliyah. Budaya tersebut juga termasuk penanaman nilai 

pendidikan kejiwaan (at-tarbiyyah an-nafsiyyah)
279

 yaitu 

pendidikan yang memberikan penekanan pada kejiwaan peserta 

                                                 
278 Mudzakkir, Pokok-Pokok Ajaran Ahlussunnah wal Jamaah...., 305. 
279 

Mudzakkir, Pokok-Pokok Ajaran Ahlussunnah wal Jamaah...., 304. 
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didik. Dengan beristighatsah membentuk karakter peserta didik 

menjadi pribadi yang senantiasa hanya menggantungkan 

permohonannya kepada Allah SWT, Dzat Yang Maha Pemberi 

Pertolongan. 

15) Memperingati hari-hari besar keagamaan 

Budaya memperingati hari-hari besar keagamaan termasuk 

salah satu penanaman nilai amaliyyah ahlus sunnah wal jama’ah 

an-nahdliyah. Budaya tersebut menurut konsep KH. Achmad 

Siddiq termasuk ukhuwah basyariyah
280

 yaitu persaudaraan 

berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan karena di dalamnya mencakup 

sikap toleransi beragama. Melalui budaya memperingati hari-hari 

besar keagamaan membentuk peserta didik memiliki karakter 

religius yang diimplementasikan dalam bentuk menghargai 

pengorbanan para tokoh agama yang memiliki keteladanan dalam 

perjuangannya mensyiarkan agama Islam serta memiliki rasa 

toleransi terhadap teman yang berbeda agama dan keyakinan.  

16) Kegiatan peduli lingkungan 

Budaya kegiatan peduli lingkungan termasuk salah satu 

penanaman nilai amaliyyah ahlus sunnah wal jama’ah an-

nahdliyah. Dalam konsep ukhuwah yang digagas KH. Achmad 

Siddiq bahwa budaya tersebut juga termasuk penanaman nilai 

                                                 
280 Mudzakkir, Pokok-Pokok Ajaran Ahlussunnah wal Jamaah...., 298. 
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ukhuwah wathaniyyah
281

 yaitu persaudaraan berdasarkan nilai-nilai 

kebangsaan sebagai manifestasi cinta tanah air. Melalui budaya 

kegiatan peduli lingkungan membentuk peserta didik memiliki 

prinsip hidup rasa persaudaraan yang dipupuk berdasarkan 

sebangsa dan setanah air yang berada dalam kedaulatan negara 

republik Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, adat 

istiadat dan agama serta kepercayaan yang berbeda-beda namun 

semuanya sesaudara, sebangsa dan setanah air. 

17) Jujur 

Budaya sikap jujur termasuk salah satu prinsip penanaman 

nilai terwujudnya tatanan masyarakat yang berintegritas 

(istiqamah) dan sebagai ciri khas karakter bangsa yang berasaskan 

ahlus sunnah wal jama’ah. Melalui budaya sikap jujur terbentuk 

karakter peserta didik yang gemar memelihara tatanan kehidupan 

yang terpelihara kebaikannya. 

18) Gotong royong 

Budaya gotong royong (at-ta’awun) termasuk salah satu 

penanaman nilai amaliyyah pokok-pokok ajaran ahlus sunnah wal 

jama’ah
282

. Budaya tersebut juga termasuk penanaman nilai 

ukhuwah basyariyah yaitu persaudaraan berdasarkan pada aspek 

                                                 
281 

Muammar Bakry dan Afifuddin Harisah, Akhlak Aswaja (Ahlussunnah Wal Jamaah) (UIM al-

Gazali University Press, 2018), 137. 
282 Mudzakkir, Pokok-pokok Ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, (Semarang: Wahid Hasyim 

University Press, 2014), 298. 

Konsep ta’awun merupakan salah satu konsep dari hasil munas alim ulama NU di Lampung 

tahun 1992 
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kemanusiaan guna mewujudkan masyarakat yang senantiasa 

menjaga nilai-nilai kebersamaan. 

d. SMP Islamic Garden School Mumbulsari  

12) Budaya bersalaman kepada guru 

Budaya bersalaman kepada guru termasuk salah satu 

konsep penanaman nilai ahlus sunnah wal jama’ah terutama 

pendidikan akhlak (at-tarbiyyah al-akhlaqiyyah)
283 

yaitu 

pendidikan yang titik tekannya pada tingkah laku, karakter (akhlak) 

peserta didik. Pendidikan yang dijiwai dengan karakter mulia maka 

akan berimplikasi pada terwujudnya keshalihan peserta didik baik 

dari sisi ilmu pengetahuan, sikap, maupun perilaku kesehariannya. 

13) Pembacaan ratibul haddad 

Budaya pembacaan ratibul haddad termasuk salah satu penanaman 

nilai amaliyah ahlus sunnah wal jama’ah an-nahdliyah terutama 

aurad amaliyah KH. Achmad Siddiq. Di dalam pembacaan ratibul 

haddad mengandung penanaman nilai pendidikan kejiwaan (at-

tarbiyyah an-nafsiyyah)
284

 yaitu pendidikan yang memberikan 

penekanan pada aspek kejiwaan peserta didik. Pembacaan ratibul 

haddad mempengaruhi jiwa peserta didik dalam perbuatan baik 

karena timbul rasa ketergantungan terhadap perlindungan Allah 

SWT. 

  

                                                 
283 Mudzakkir, Pokok-pokok Ajaran Ahlussunnah wal Jamaah...., 306. 
284 Mudzakkir, Pokok-pokok Ajaran Ahlussunnah wal Jamaah...., 304. 
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14) Shalat dhuha 

Budaya shalat dhuha termasuk salah satu penanaman nilai 

fikrah ahlus sunnah wal jama’ah terutama aurad amaliyah KH. 

Achmad Siddiq. Pembiasaan shalat dhuha termasuk dalam kategori 

penanaman nilai pendidikan amaliyyah (at-tarbiyyah al-amaliyyah) 

yaitu pendidikan yang titik tekannya pada aspek perbuatan manusia 

terhadap Allah SWT (hablum minallah). Shalat dhuha 

mengajarkan etika seorang hamba bagaimana ia bersikap bersyukur 

kepada Tuhannya yaitu Allah SWT yang telah memberikan nikmat 

yang takterhitung jumlahnya sejak pagi hingga malam hari.  

15) Pembacaan surah yasin, al-mulk, al-waqi’ah, dibaiyyah, dan tahlil 

Budaya pembacaan surah yasin, al-mulk, al-waqi’ah, 

dibaiyyah, dan tahlil termasuk salah satu penanaman nilai amaliyah 

ahlus sunnah wal jama’ah an-nahdliyah terutama aurad amaliyah 

KH. Achmad Siddiq. Di dalamnya mengandung penanaman nilai 

pendidikan amaliyah (at-tarbiyyah al-amaliyyah) yaitu pendidikan 

yang memberikan penekanan pada aspek amal perbuatan manusia 

baik aspek spiritual yang ditautkan dengan pembacaan surah yasin, 

al-mulk, dan al-waqi’ah maupun aspek akhlak dan sejarah Islam 

yang ditautkan dengan pembacaan dibaiyah ataupun aspek akhlak 

terhadap orang yang sudah meninggal dunia yang ditautkan dengan 

pembacaan tahlil.     
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16) Shalat dhuhur berjamaah 

Budaya shalat dhuhur berjamaah termasuk salah satu 

penanaman nilai amaliyah ahlus sunnah wal jama’ah terutama 

aurad amaliyah KH. Achmad Siddiq. Di dalamnya mengandung 

pendidikan amaliyah (at-tarbiyyah al-amaliyyah)
285

 yaitu 

pendidikan yang memberikan penekanan pada aspek amal 

perbuatan manusia khususnya aspek ubudiyyah yaitu aspek yang 

mengajarkan peserta didik bagaimana adab berkomunikasi dengan 

Allah SWT melalui media shalat dhuhur berjamaah.  

17) Anjangsana 

Budaya anjangsana termasuk salah satu penanaman nilai 

amaliyah ahlus sunnah wal jama’ah an-nahdliyah terutama aurad 

amaliyah KH. Achmad Siddiq yang senantiasa gemar 

bersilaturrahim. Di dalamnya mengandung penanaman nilai 

ukhuwah islamiyyah
286

 yaitu persaudaraan yang berasaskan sesama 

penganut agama Islam. Dari ukhuwah islamiyyah muncul perasaan 

simpati termasuk pula empati pada orang lain karena sama-sama 

memiliki perasaan yang sama baik dalam kondisi senang maupun 

susah sehingga muncul komitmen saling membantu antara satu dan 

lainnya.  

 

                                                 
285 Mudzakkir, Pokok-pokok Ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, (Semarang: Wahid Hasyim 

University Press, 2014), 306. 
286 Muammar Bakry dan Afifuddin Harisah, Akhlak Aswaja (Ahlussunnah Wal Jamaah) (UIM al-

Gazali University Press, 2018), 149. 
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18) Khatmil Qur’an 

Budaya khatmil Qur’an termasuk salah satu penanaman 

nilai amaliyah ahlus sunnah wal jama’ah an-nahdliyah terutama 

aurad amaliyah KH. Achmad Siddiq yang senantiasa 

mengkhatamkan al-Qur’an dalam seminggu sekali. Hal ini beliau 

lakukan agar bercaka-cakap dengan Allah SWT melalui ayat-ayat 

al-Qur’an yang dibacanya. 

19) Kegiatan jum’at berkah 

Budaya kegiatan jum’at berkah yang di dalamnya terdapat 

budaya gotong royong (at-ta’awun) termasuk salah satu amaliyyah 

ahlus sunnah wal jama’ah. Budaya tersebut juga termasuk kategori 

penanaman nilai ukhuwah basyariyah yaitu persaudaraan 

berdasarkan pada aspek kemanusiaan guna mewujudkan 

kebersamaan dalam bermasyarakat tanpa memandang warna kulit, 

keturunan, maupun budaya yang berlainan.  

20) Memperingati hari-hari besar keagamaan 

Budaya memperingati hari-hari besar keagamaan menjadi 

salah satu amaliyyah ahlus sunnah wal jama’ah an-nahdliyah. 

Budaya tersebut juga mengandung nilai ukhuwah basyariyah yaitu 

persaudaraan berasaskan kesamaan dari aspek kemanusiaan. Selain 

kegiatan memperingati hari-hari besar keagamaan, setiap tahun 

diselenggarakan haul akbar di mana salah satu rangkaian acaranya 

adalah pembacaan lagu ya lal wathon di mana lagu tersebut 
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berawal dari konsep hubbul wathon minal iman yang digagas KH. 

Abdul Wahab Chasbullah pada tahun 1934.  

21) Bersih-bersih lingkungan sekitar (lingkungan sekolah, taman 

makam pahlawan, area umum) 

Budaya kegiatan bersih-bersih lingkungan sekitar 

(lingkungan sekolah, taman makam pahlawan, area umum) 

termasuk salah satu penanaman nilai amaliyyah ahlus sunnah wal 

jama’ah. Budaya tersebut juga termasuk penanaman nilai ukhuwah 

wathaniyyah
287

 yaitu persaudaraan berdasarkan nilai-nilai cinta 

tanah air dan bangsa. 

22) Jujur 

Budaya sikap jujur (integritas) dalam istilah agama disebut 

istiqamah yaitu terwujudnya tatanan masyarakat (peserta didik) 

yang berintegritas sebagai ciri khas karakteristik bangsa yang 

agamis. Kejujuran termasuk bagian dari sikap integritas yaitu suatu 

sikap yang mendorong perilakunya (peserta didik) untuk berkata 

benar (jujur) tanpa sedikitpun mengandung kedustaan288. 

Setelah dipaparkannya pembahasan-pembahasan terkait 

internalisasi nilai utama karakter peserta didik di SMP Negeri 3 

Jember dan SMP Islamic Garden School Mumbulsari maka dapat 

ditarik point-point sebagai berikut: Pertama, jika dianalisis antara 

                                                 
287 

Muammar Bakry dan Afifuddin Harisah, Akhlak Aswaja (Ahlussunnah Wal Jamaah)...., 149-

150. 
288 

Muammar Bakry dan Afifuddin Harisah, Akhlak Aswaja (Ahlussunnah Wal Jamaah)...., 116. 
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penelitian yang dilakukan peneliti dan penelitian-penelitian 

terdahulu maka terdapat perbedaan meskipun ada sebagian yang 

memiliki kesamaan dalam kajian karakter.  

Penelitian yang dilakukan peneliti titik tekannya (stressing) 

fokus pada internalisasi nilai utama karakter yang terdiri karakter 

religius, nasionalis, mandiri, integritas, dan gotong royong berbasis 

budaya religius. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti 

adalah masing-masing internalisasi nilai utama karakter melalui 

tahap transformasi nilai, transaksi nilai, dan transinternalisasi nilai.  

Kajian konsep yang dilakukan peneliti dirumuskan dari 

sumber Islam yaitu al-Qur’an dan al-Hadits serta dari perundang-

undangan yang berlaku seperti peraturan presiden, peraturan 

menteri pendidikan dan kebudayaan, undang-undang sistem 

pendidikan nasional dan regulasi lainnya; Kedua, jika dianalisis 

antara SMP Negeri 3 Jember dan SMP Islamic Garden School 

Mumbulsari dari sisi internalisasi karakter religius maka di SMP 

Negeri 3 Jember misalnya pada budaya bersalaman kepada guru, 

penyampaian karakter dilakukan pada kegiatan morning info dan di 

selal-sela pembelajaran.  

Pelaksanaan internalisasi nilai utama karakter di SMP 

Negeri 3 Jember dikategorikan sangat baik terbukti misalnya pada 

kegiatan 5S, guru-guru sudah stand by dan berbaris di depan pintu 

gerbang menyambut peserta didik sehingga terjadi interaksi 
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senyum, sapa, salam salim, sopan santun. Sementara di SMP 

Islamic Garden School Mumbulsari guru-guru tidak berbaris 

namun demikian interaksi senyum sapa salam dan salim pun terjadi 

interaksi antara keduanya, terbukti saat peserta didik masuk pintu 

gerbang sepeda motor yang ditunggangi peserta didik langsung 

dimatikan.  

Peran peraturan sekolah di SMP Negeri 3 Jember begitu 

kuat sehingga membuat budaya 5S berjalan dengan lancar dan 

nilai-nilai karakter religiusnya pun terbawa terutama ketika 

bertemu guru walaupun bukan di pagi hari pada pembiasaan 5S. 

Sementara di SMP Islamic Garden School peran peraturan sekolah 

(buku-1 kurikulum sekolah) secara langsung tidak seberapa besar 

pengaruhnya namun dari sisi keteladanan guru terutama pada saat 

pemberian kuliah ten minutes pada kegiatan pra-KBM dimana 

penanaman pemahaman karakter disampaikan pada kegiatan ini 

sehingga bukan saja ketika budaya bersalaman di pagi hari saja 

peserta didik menunjukkan sikap kesopan santunan namun hampir 

pada seluruh situasi.  

Ketiga, dari sisi internalisasi karakter mandiri (disiplin) di 

SMP Negeri 3 Jember terlaksana karena faktor keteladanan guru 

mengawal peraturan sekolah ditambah pendampingan yang 

dilakukan kepada peserta didik serta didukung dengan kelengkapan 

information and technology (IT) sehingga berimplikasi pada 
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terlaksananya budaya disipilin guru dan peserta didik. Sementara di 

SMP Islamic Garden School Mumbulsari tidak dilengkapi dengan 

sarana information and technology (IT)  namun kedisiplinan guru 

dan peserta didik juga terlaksana. Hal ini mengindikasikan bahwa 

keteladanan dan pendampingan human resources (sumber daya 

manusia) tidak begitu terpengaruh dengan kelengkapan IT.  

Keempat, dari sisi internalisasi karakter integritas (jujur dan 

tanggungjawab) jika di SMP Negeri 3 Jember ada yang peserta 

didik yang terlambat maka diberi sanksi social punishment 

terkadang digunakan pendekatan konseling agamis sementara di 

SMP Islamic Garden School Mumbulsari jika ada peserta didik 

datang terlambat secara spontanitas langsung menuju punishment 

place. Hal ini mengandung makna bahwa dalam 

menginternalisasikan nilai utama karakter integritas kedua lembaga 

memiliki komitmen yang sama hanya saja teknisnya yang berbeda.  

Selain itu untuk mensukseskan budaya religius di antaranya 

melalui pemaksaan yang diwujudkan dengan penegakan aturan 

sebagai controlling yaitu pemberian reward atau pujian kepada 

peserta didik yang patuh dan taat pada penegakan peraturan 

sekolah sebaliknya adalah dengan pemberian sanksi (punishment) 

dengan tujuan memberikan efek jera sehingga tidak terulang 

pelanggaran yang sama kedua kalinya. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

1. Internalisasi nilai utama karakter religius berbasis budaya religius di SMP 

Negeri 3 Jember dan SMP Islamic Garden School Mumbulsari melalui 

tahap transformasi nilai, transaksi nilai, dan transinternalisasi nilai 

dilakukan dengan pemberian arahan dan nasihat agamis sehingga tertanam 

pada diri peserta didik lalu muncul kesadaran, niat, dan komitmen. 

Kemudian dilanjutkan keteladanan guru mengawal tegaknya aturan 

disertai pendampingan secara terus-menerus sehingga terbentuk karakter 

peserta didik secara spontanitas terbiasa berkarakter religius dalam 

kehidupan sehari-hari.  

2. Internalisasi nilai utama karakter nasionalis berbasis budaya religius di 

SMP Negeri 3 Jember dan SMP Islamic Garden School Mumbulsari 

melalui tahap transformasi nilai, transaksi nilai, dan transinternalisasi nilai 

dilakukan dengan penyampaian nilai manfaat dilaksanakannya budaya 

religius yang berimpact pada karakter nasionalis sehingga terbesit pada 

diri peserta didik suatu kesadaran dan niat sehingga terbiasa dan selalu 

membiasakan diri berperilaku nasionalis cinta pada lingkungan alam 

sekitar.  

3. Internalisasi nilai utama karakter mandiri berbasis budaya religius di SMP 

Negeri 3 Jember dan SMP Islamic Garden School Mumbulsari melalui 

tahap transformasi nilai, transaksi nilai, dan transinternalisasi nilai 
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dilakukan denganicara meningkatkan bimbingan sehingga muncul niat dan 

komitmen peserta didik disertai keteladanan dan pendampingan guru 

sehingga secara spontanitas berpengaruh pada pola perilaku peserta didik 

terbiasa bersikap mandiri disiplin memanfaatkan waktu. 

4. Internalisasi nilai utama karakter integritas berbasis budaya religius di 

SMP Negeri 3 Jember dan SMP Islamic Garden School Mumbulsari 

melalui tahap transformasi nilai, transaksi nilai, dan transinternalisasi nilai 

dilakukan komunikasi verbal yang berisi penyadaran diri peserta didik 

berperilaku integritas dalam bentuk jujur dan tanggungjawab. Dari 

penyadaran diri akan tertanam ditambah pula keteladanan dan 

pendampingan guru sehingga seiring berjalannya waktu membentuk 

peserta didik terbiasa secara spontanitas berperilaku jujur dan 

tanggungjawab. 

5. Internalisasi nilai utama karakter gotong royong berbasis budaya religius 

di SMP Negeri 3 Jember dan SMP Islamic Garden School Mumbulsari 

melalui tahap transformasi nilai, transaksi nilai, dan transinternalisasi nilai 

dilakukan dengan pembinaan dan pelatihan dalam bentuk pemberian tugas 

melalui sistematika berkelompok sehingga memupuk sikap peduli dan 

empati pada diri sendiri dan orang lain. Pembiasaan-pembiasaan tersebut 

mampu membentuk peserta didik terbiasa berperilaku bergotong royong 

dalam kehidupan sekolah, keluarga, dan masyarakat. 
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B. Implikasi Teoritis dan Praktis 

1. Implikasi Teoritis 

a. Setelah dilakukannya pembahasan dari temuan penelitian dihasilkan 

sebuah temuan tentang internalisasi nilai utama karakter peserta didik 

berbasis budaya religius di SMP Negeri 3 Jember dan SMP Islamic 

Garden School Mumbulsari yang menguatkan teori Muhaimin dan 

Thomas Lickona berikut dengan tahapan-tahapannya yaitu 

transformasi nilai (moral knowing), transaksi nilai (moral 

feeling/loving), dan transinternalisasi nilai (moral behavior/action) 

sehingga terbentuk peserta didik berkarakter religius, nasionalis, 

mandiri, integritas, dan gotong royong. Namun demikian, dalam 

konteks keindonesiaan teori Muhaimin dan Thomas Lickona perlu 

kiranya dikolaborasikan dengan teori filosofis pendidikan karakter Ki 

Hajar Dewantara dengan terwujudnya harmonisasi olah hati (etik dan 

spiritual), olah rasa (estetik), olah pikir (literasi dan numerasi), dan 

olah raga (kinestetik) sehingga mampu mengantarkan peserta didik 

yang berkarakter baik dari sisi ilmu pengetahuan, sikap, maupun 

perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu melalui teori 

atau temuan tentang penanaman nilai utama karakter peserta didik 

berbasis budaya religius dengan tahapan internalisasi ini dapat 

diterapkan pada lembaga-lembaga lain. 

b. Temuan pada penelitian ini terkait pemberian sanksi (punishment) 

menguatkan teori Ormond yang mengatakan bahwa pentingnya 
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pemberian sanksi bagi peserta didik yang melanggar aturan-aturan 

sekolah yang telah ditetapkan termasuk dalam kegiatan pembelajaran 

guna merangsang stimulus peserta didik dalam berprilaku. Pemberian 

sanksi di sini sebagai wujud pemaksaan dalam hal-hal yang baik demi 

penegakan aturan. Contohnya perintah Nabi Muhammad SAW bagi 

orang tua ketika anak telah berusia tujuh tahun diperintah untuk 

melaksanakan shalat. Pada usia sepuluh tahun jika tetap belum 

melaksanakan shalat maka diperintah untuk dipukul walaupun tidak 

membahayakan sebagai wujud betapa pentingnya shalat. Hadits 

tersebut pada hakikatnya mengandung pemaksaan dengan cara yang 

baik agar anak berbuat baik. Contoh lainnya kegiatan masa pengenalan 

lingkungan sekolah (MPLS) bagi peserta didik baru, pihak sekolah 

mengenalkan budaya-budaya religius di sekolah beserta sanksi jika 

melanggar kebiasaan-kebiasaan yang telah ditetapkan sekolah. Sanksi 

(punishment) tersebut sebenarnya juga pemaksaan agar budaya-budaya 

religius terinternalisasi pada diri peserta didik sehingga membentuk 

pribadi yang berkarakter religius, nasionalis, mandiri, integritas, dan 

gotong royong.  

c. Pada penelitian ini pula didapatkan temuan penelitian tambahan 

sebagai kekhasan disertasi hasil penelitian ini yaitu penanaman nilai 

ahlussunnah waljamaah yang diinternalisasikan melalui budaya 

religius di SMP Negeri 3 Jember dan SMP Islamic Garden School 

Mumbulsari. Kekhasan temuan ini menguatkan teori pokok-pokok 
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ajaran ahlussunnah waljamaah khususnya konsep empat pilar yang 

diamanahkan KH. Achmad Siddiq yaitu shalat berjamaah, 

memperbanyak membaca al-Qur’an, memperbanyak membaca 

shalawat, dan tidak dhalim kepada orang lain. Di samping itu juga 

menguatkan konsep trilogi ukhuwah yang digagas KH. Achmad Siddiq 

yang meliputi ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah 

basyariyah termasuk pula aurad amaliyah KH. Achmad Siddiq, bahkan 

di SMP Islamic Garden School Mumbulsari pada acara haul akbar 

ataupun wisuda peserta didik di antara rangkaian acaranya adalah 

pembacaan lagu syubbanul wathon atau ya lal wathon yang diadopsi 

dari konsep KH. Abdul Wahab Chasbullah tentang hubbul wathon 

minal iman. Lagu ya lal wathon mengandung nilai nasionalisme tapi 

khas ahlussunnah waljamaah an-nahdliyah. 

2. Implikasi Praktis 

a. Dalam rangka mewujudkan peserta didik yang berkarakter religius, 

nasionalis, mandiri, integritas, dan gotong royong diperlukan adanya 

budaya religius yang dapat mendukung terwujudnya karakter utama 

peserta didik melalui tahapan-tahapan internalisasi yang terdiri dari 

transformasi nilai (moral knowing), transaksi nilai (moral feeling), dan 

transinternalisasi nilai (moral action). Dalam proses internalisasi 

tersebut dibutuhkan dukungan semua elemen sekolah termasuk 

stakeholder sehingga penguatan pendidikan karakter untuk 
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menginternalisasikan nilai utama karakter peserta didik yang 

diharapkan dapat terealisasi di lembaga-lembaga pendidikan.  

b. Dari hasil temuan pada kedua lembaga tersebut dalam konteks 

internalisasi nilai utama karakter peserta didik berbasis budaya religius 

dapat dipraktekkan dan diterapkan di lembaga lainnya dengan 

diberikannya rekomendasi oleh Pengawas Pendidikan Agama Islam 

kepada pihak sekolah. Berikut ini tipologi internalisasi nilai utama 

karakter peserta didik berbasis budaya religius: 

 

Gambar. 6.1. Tipologi (pola) internalisasi nilai utama karakter peserta didik 

berbasis budaya religius 

 

C. SARAN 

1.  Kepada Kepala Sekolah  

Kepala SMP Negeri 3 Jember dan SMP Islamic Garden School 

Mumbulsari hendaknya dapat mempertahankan ketercapaian program 

sekolah sebagai aktualisasi visi dan misi sekolah dalam wujud budaya 
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religius bahkan dapat lebih mengembangkannya melalui tahapan-tahapan 

internalisasi (transformasi nilai, transaksi nilai, transinternalisasi nilai) 

dalam membentuk nilai utama karakter peserta didik. Dalam rangka 

mempertahankan dan mengembangkan ketercapaian program tersebut 

dapat dilakukan dengan pemantauan (monitoring) dan memberikan 

evaluasi (evaluating) secara berkesinambungan dan berkelanjutan agar 

menjadi lebih baik lagi.  

2. Kepada Guru  

Dewan guru terutama guru Pendidikan Agama Islam hendaknya 

meningkatkan pemberian pemahaman, motivasi, nasihat, pembinaan dan 

keteladanan sebagai wujud pengawalan demi tegaknya aturan sekolah 

yang telah ditetapkan dan pendampingan secara terus-menerus sehingga 

menjadi kebiasaan peserta didik dan mereka terbiasa mencerminkan 

perilaku religius, nasionalis, mandiri, integritas, dan gotong royong 

meniru apa yang telah dicontohkan guru secara spontanitas dalam 

kehidupan sehari-hari. 

3. Kepada Peserta Didik  

Peserta didik SMP Negeri 3 Jember dan SMP Islamic Garden 

School Mumbulsari hendaknya memiliki kesadaran, komitmen dan 

tanggung jawab dalam menjalankan budaya religius yang telah 

ditetapkan pihak sekolah. Di samping itu agar peserta didik mengambil 

pelajaran (ibrah) dan hikmah dengan diadakannya budaya religius di 

sekolah sehingga pada akhirnya dapat mengamalkannya dalam kehidupan 
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sehari-hari di manapun berada dikarenakan telah membudaya pada diri 

peserta didik.  

4. Kepada peneliti yang akan datang  

Peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sejenis 

hendaknya melakukan pendalaman tentang internalisasi nilai utama karakter 

peserta didik berbasis budaya religius. 
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PEDOMAN DOKUMENTASI 

Fokus Penelitian Dokumen yang diperlukan 

Bagaimana proses transformasi nilai 

utama karakter peserta didik berbasis 

budaya religius di SMP Negeri 3 

Jember, dan SMP Islamic Garden 

School Mumbulsari? 

1. Dokumen-1 tentang kurikulum 

sekolah yang berisi di antaranya 

tentang budaya-budaya religius di 

sekolah, visi-misi sekolah, tata tertib 

2. Dokumentasi proses pelaksanaan 

internalisasi nilai utama karakter 

melalui budaya religius di sekolah 

3. Dokumentasi tentang foto-foto 

kegiatan budaya religius 

4. Dokumentasi data guru dan 

karyawan 

5. Dokumentasi sarana prasarana 

Bagaimana proses transaksi nilai utama 

karakter peserta didik berbasis budaya 

religius di SMP Negeri 3 Jember, dan 

SMP Islamic Garden School 

Mumbulsari? 

Bagaimana proses transinternalisasi 

nilai utama karakter peserta didik 

berbasis budaya religius di SMP Negeri 

3 Jember, dan SMP Islamic Garden 

School Mumbulsari? 
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PEDOMAN OBSERVASI 

Fokus Penelitian Hal-hal yang Diobservasi 

Bagaimana proses transformasi nilai 

utama karakter peserta didik berbasis 

budaya religius di SMP Negeri 3 

Jember, dan SMP Islamic Garden 

School Mumbulsari? 

Proses transformasi nilai utama 

karakter peserta didik berbasis budaya 

religius di SMP Negeri 3 Jember, dan 

SMP Islamic Garden School 

Mumbulsari. Proses transformasi nilai 

utama karakter(religius, nasionalis, 

mandiri, integritas, gotong royong) 

diawali saat pengenalan lingkungan 

sekolah  berupa motivasi dan informasi 

serta nasihat mengenai karakter-

karakter sikap yang baik dan buruk  

Bagaimana proses transaksi nilai utama 

karakter peserta didik berbasis budaya 

religius di SMP Negeri 3 Jember, dan 

SMP Islamic Garden School 

Mumbulsari? 

Proses transaksi nilai utama karakter 

peserta didik berbasis budaya religius 

di SMP Negeri 3 Jember, dan SMP 

Islamic Garden School 

Mumbulsariyang dilakukan dalam 

wujud dokumen-1 sebagai kerikulum 

sekolah, selanjutnya melalui proses 

diskusi tanya jawab (respon peserta 

didik) kemudian komitmen bersama 

antara guru dan peserta didik 

membiasakan diri mengamalkan nilai-

nilai karakter.  

Bagaimana proses transinternalisasi 

nilai utama karakter peserta didik 

berbasis budaya religius di SMP Negeri 

3 Jember, dan SMP Islamic Garden 

School Mumbulsari? 

Proses transinternalisasi nilai utama 

karakter peserta didik berbasis budaya 

religius di SMP Negeri 3 Jember, dan 

SMP Islamic Garden School 

Mumbulsariberupa pemberian contoh 

keteladanan dalam bersikap menjaga 

kepribadian pendidik yang cenderung 

akan ditiru oleh peserta didik 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Fokus 

Penelitian  

Pertanyaan 

Bagaiman

a proses 

transform

asi nilai 

utama 

karakter 

peserta 

didik 

berbasis 

budaya 

religius di 

SMP 

Negeri 3 

Jember, 

dan SMP 

Islamic 

Garden 

School 

Mumbuls

ari? 

1. Visimisisekolahsepertiapabapak? 

2. Bagaimanacarasekolahmemperkenalkanvisimisisekolahkepadawargasekolahkhu

susnyakepadapesertadidik? 

3. Apa yang melatarbelakangipenerapanbudayareligius di sini? 

4. MenurutBapakapasajabudayareligius yang unik di SMPNegeri 3 Jember dan 

SMP Islamic Garden School Mumbulsari? 

5. Bagaimana proses transformasi nilaiyang dilakukan sekolahtentang nilai 

utamakaraktermelaluibudayareligiusterhadap pesertadidik? 

6. Adakah poster-poster ajakanuntukkebaikan? 

Bagaiman

a proses 

transaksi 

nilai 

utama 

karakter 

peserta 

didik 

berbasis 

budaya 

religius di 

SMP 

Negeri 3 

Jember, 

dan SMP 

Islamic 

Garden 

School 

Mumbuls

ari? 

1. Sepertiapagambarankegiatanreligius di sekolah? 

2. Bagaimanakomitmensekolahdalampenanamanbudayareligius? 

3. Bagaimana proses transaksi nilaiyang dilakukan sekolahtentang nilai 

utamakaraktermelaluibudayareligiusterhadap pesertadidik? 

4. Sejauh mana perhatianwalikelasuntukmemantaupesertadidikkhusunya di 

bidangkeagamaan? 

5. Dalammenanamkankarakterkedisiplinan, sepertiapareward yang 

diperolehbagipesertadidik yang disiplindatangkesekolah, begitu pula 

sepertiapabentukpunishmentbagipesertadidik yang terlambat? 

6. Sepertiapahubunganatauinteraksiantarapesertadidik yang muslim dan yang non 

muslim? 

7. Setiapperingataanharibesarislam, apa di siniselalumengadakanpak? 

8. Bagaimanaharapan-

harapanbapakkedepannyaterkaitpelaksanaanbudayareligiusdalammenginternalis

asikannilaiutamakarakterterhadappesertadidik? 

Bagaiman

a proses 

transinter

nalisasi 

1. Apakahdaribapaksendiriadapengontrolantentangbudayareligiusmeningkatatautid

ak? 

2. Bagaimana proses transinternalisasi nilaiyang dilakukan sekolahtentang nilai 

utamakaraktermelaluibudayareligiusterhadap pesertadidik? 
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nilai 

utama 

karakter 

peserta 

didik 

berbasis 

budaya 

religius di 

SMP 

Negeri 3 

Jember, 

dan SMP 

Islamic 

Garden 

School 

Mumbuls

ari? 

3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat proses pelaksanaan budaya religius 

dalam menginternalisasikan nilai-nilai utama karakter peserta didik? 
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA I 
Informan  : Lulud Widodo, S.Pd, M.Pd 
Jabatan  : Plt. Kepala Sekolah SMPN 3 Jember 
Tempat wawancara : Ruang Kepala Sekolah 

Pertanyaan Jawaban 

Menurut jenengan apa saja budaya 
religius yang unik di SMPN 3 Jember 
bapak? 

Morning info dilakukan pagi hari di mana 
semua peserta didik dikumpulkan, 
berbaris secara bergantian dengan jadwal 
yang ditentukan di antaranya 
menyampaikan orasi dibutuhkan waktu 
15 menit (selasa, rabu, kamis, sabtu) 
kegiatan pembiasaan di mana peserta 
didik ditanamkan karakter. Pada 
pembiasaan morning info meliputi semua 
nilai utama karakter. Nilai karakter 
nasionalis di antaranya  seperti 
upacara/berbaris, anak-anak diberi 
kebebasan. Nilai karakter religius di 
antaranya isi orasinya atau pidatonya juga 
mengandung nilai karakter religius, doa 
di akhir morning info di mana 
pelaksananya dari peserta didik. 

Seperti apa sekolah menginternalisasikan 
nilai utama karakter melalui budaya 
religius pada peserta didik? 

Sekolah memfasilitasi suatu kegiatan 
yang isinya transinternalisasi nilai berupa 
peneladanan, transaksi nilai berupa 
pembiasaan, penegakan aturan dan 
transformasi nilai berupa pemotivasian 
terhadap peserta didik. Yang dilakukan di 
antaranya morning info, upacara bendera 
isinya mencakup pembiasaan 
peneladanan (peserta didik dilatih 
menjadi pemimpin), penegakan aturan 
(aturan/tata tertib upacara), juga pada saat 
pembina upacara menyampaikan 
pesan/kesan di antaranya isinya ada 
motivasi bagi peserta didik. Di antaranya 
juga ada pembiasaan literasi di awal 
masuk jam pelajaran pertama selama 15 
menit. Tujuan dilaksanakannya 
pembiasaan nilai karakter, literasi dan 
dan numerasi adalah agar anak-anak 
punya kemampuan dalam bidang 
pengetahuan, keterampilan, dan punya 
akhlak yang baik (karakter), serta 
meminimalisir anak-anak terpengaruh 
dengan  hal-hal yang tidak baik 

Adakah poster-poster ajakan untuk 
kebaikan?  

Ya ada, bahkan di pasang di tempat-
tempat tertentu agar mudah dibaca, 
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 bahkan akan diprogram ruangan akses 
masuk guru dan peserta didik akan 
didesain ruang informasi berbasis smart 
tv sehingga semua informasi, kegiatan 
sekolah, dan hasil evaluasi peserta didik 
semuanya akan diinfokan pada smart tv. 

Bagaimana komitmen sekolah dalam 
penanaman budaya religius? 
 

Sekolah memiliki komitmen agar anak 
memiliki dibiasakan memiliki nilai 
karakter, literasi dan dan numerasi 
sehingga anak-anak punya kemampuan 
dalam bidang pengetahuan, keterampilan, 
dan punya akhlak yang baik, patuh pada 
aturan terutama aturan (tatakrama) di 
masyarakat. Ilmunya ada di sekolah, 
implementasinya ada di masyarakat. 
Anak-anak dilatih terbiasa membaca 
surah Yasin secara bersama walaupun 
seminggu sekali paling tidak membawa 
anak terbiasa membaca al-Qur’an di 
rumah. Shalat berjamaah di sekolah, 
minimal di rumah anak-anak terbiasa 
shalat berjamaah di masjid di lingkungan 
rumahnya, anak-anak diajari 
mengucapkan salam, sopan santun di 
sekolah, harapannya ajaran salam, sopan 
santun juga diterapkan di lingkungan 
rumah dan masyarakat, diajari homat 
kepada guru di antaranya menjawab 
pertanyaan guru dengan sopan 
merupakan salah satu bentuk hormat 
kepada guru, melaksanakan shalat 
dhuhur, jum’at, mengikuti kegiatan-
kegiatan yang ditetapkan pemerintah, 
pelaksanaan pendistribusian daging 
kurban 

Apa yang melatarbelakangi penerapan 
budaya religius di sini? 
 

Karena letak SMPN 3 Jember yang 
strategis (dekat Universitas, lembaga 
pendidikan lainnya) karena kalau tidak 
maka peserta didik dikhawatirkan 
terpengaruh dengan hal-hal buruk 

Apakah dari bapak sendiri ada 
pengontrolan tentang budaya religius 
meningkat atau tidak? 

Ya. Selalu dikontrol, karena tugas kepala 
sekolah di antaranya kontrolling termasuk 
kontrolling pelaksanaan budaya religius 
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA  
Informan  : Nurul Hasan, S.Pd, M.Pd.I 
Jabatan  : Guru Pendidikan Agama Islam 
Tempat wawancara : Ruang Lobbi 

Pertanyaan Jawaban 

Sejauh mana perhatian wali kelas untuk 
memantau peserta didik khusunya di 
bidang keagamaan? 

Memantau pembelajaran daring maupun 
luring merupakan tugas wali kelas 
termasuk memperhatikan pembiasaan 
keagamaan. Teknik pelaksanaannya tidak 
hanya melalui whatsapp group peserta 
didik, namun juga whatsapp group wali 
murid. Hal ini sudah dilakukan bahkan 
sebelum masa pandemi ini bahwa wali 
kelas melakukan pemantauan kemajuan 
belajar peserta didik termasuk juga 
pembiasaan keagamaan yang dilakukan 
oleh peserta didik  

Dalam hal proses internalisasi nilai utama 
karakter terhadap peserta didik, tentunya 
hal pertama yang harus dikerjakan bapak 
adalah melakukan transformasi nilai 
yakni memberikan wawasan berupa 
menginformasikan nilai-nilai yang baik 
dan yang kurang baik kepada peserta 
didik dengan kata lain pemberian 
pemahaman ajaran agama (moral 
knowing) agar peserta didik sadar moral, 
mengenal nilai-nilai moral. Seperti apa 
langkah konkritnya bapak? 
 

Bahwa yang menjadi visi di SMPN 3 
Jember adalah memiliki akhlak mulia 
(karakter). Suatu contoh sebelum 
kegiatan daring, di SMPN 3 jember ada 
pembiasaan morning info yang bertujuan 
menanamkan karakter peserta didik yang 
di dalamnya terangkum lima karakter 
utama, contohnya: untuk disiplin peserta 
didik tidak datang lebih dari jam 07.00 
karena jam 06.45 wajib hadir ke sekolah 
mengikuti pembiasaan morning info 
mereka memiliki kewajiban 
menceritakan/menyampaikan informasi 
yang update pada saat itu dengan tiga 
bahasa (Inggris, Indonesia, Daerah) hal 
ini semuanya dilakukan oleh peserta 
didik (ini masuk dalam karakter 
kemandirian). Selain itu juga dari sisi 
religiusitas dilakukannya pembacaan 
surah yasin, dzikir/doa setiap jum’at pagi 
oleh semua warga sekolah 

Setelah melakukan transformasi nilai 
utama karakter, selanjutnya ada transaksi 
nilai berupa kesadaran dalam hati nurani 
peserta didik untuk mencintai kebaikan 
sehingga ada niat selanjutnya peserta 
didik melakukan tanya jawab dengan 
guru.  
Langkah terakhir yakni melakukan 
internalisasi berupa transinternalisasi 
nilai (istilah agama: uswatun hasanah) 

Bahwa di SMPN 3 Jember, guru harus 
sudah datang jam 06.00. hal ini 
menunjukkan sebuah keteladanan 
terhadap peserta didik. Aktivitas guru 
adalah menyambut peserta didik dengan 
melakukan 5S (senyum, salam, sapa, 
salim, sopan santun) dengan penuh 
khidmat, setelah peserta didik masuk 
kelas masing-masing, setelah jam 06.45 
peserta didik kumpul di halaman untuk 
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yakni antara guru dan peserta didik 
bersama-sama memiliki kompetensi dan 
kebiasaan menerapkan nilai-nilai utama 
karakter dalam kehidupan sehari-hari. 
Dalam hal ini peserta didik secara sadar 
maupun tidak sadar akan secara otomatis 
melakukan moral behavior. Seperti apa 
langkah konkritnya bapak? 

mengikuti morning info. Untuk 
peningkatan kompetensi, semua peserta 
didik diharapkan memiliki prestasi baik 
akademik maupun non akademik 
sehingga mereka diharapkan menggapai 
cita-citanya  dengan akhlak yang baik, 
dengan kecerdasan dan kompetitif. 

Bagaimana tanggapan peserta didik 
terhadap bapak selaku guru PAI? 

Peserta didik menganggap bahwa saya 
dianggap orang yang ekstrim 
menegakkan kedisiplinan. Misalnya 
dalam menjaga ujian, maka peserta didik 
fokus mengerjakan soal ujian. Prinsipnya 
nilai bagus penting namun kejujuran jauh 
lebih penting 

Di sekolah ini ada yang namanya kantin 
kejujuran, seperti apakah itu pak? 
 

Di SMPN 3 Jember sudah ada kantin 
kejujuran tapi implementasinya masih 
tradisional. Sedangkan kantin kejujuran 
di SMPN 3 Jember punya mimpi namun 
hampir terealisasi, pembayarannya 
melalui koin bukan uang kertas, namun 
sampai saat masih belum disebabkan 
kondisi yang belum memungkinkan 

Seperti apa gambaran kegiatan religius di 
sekolah? 
 

Yang pasti dalam morning info dibuka 
oleh peserta didik dengan doa, kemudian 
pada saat jam istirahat pertama, peserta 
didik ke mushalla untuk shalat dhuha dua 
sampai tiga shift secara berjamah, setelah 
dari mushalla ada yang ke kantin, 
sebagian ada juga yang dzikir/doa. Pada 
saat istirahat kedua peserta didik ke 
mushalla untuk shalat dhuhur berjamaah 
dua sampai tiga shift 

Untuk shalat dhuha dan dhuhur 
berjamaah, karakter apa yang diharapkan 
pada diri peserta didik? 

Jika ditinjau dari shalat berjamaah, maka 
sudah mencakup lima karakter utama, 
misalnya religius (aktifitas keagamaan), 
kemandirian (pasti memiliki 
tanggungjawab mandiri untuk 
melaksanakan kewajiban agama). 
Nasionalis yaitu kebersamaan karena 
berjamaah di mana pelaksanaannya 
dilakukan secara damai, rukun, sejahtera. 
Integritas yaitu kemampuan seseorang 
untuk menyatukan dirinya dengan  
masyarakat, lingkungan, atau menerima 
yang lain terhadap diri peserta didik atau 
kebersamaan walaupun berbeda-beda. 
Integritas menyatukan dirinya dengan 
komunitas. Gotong royong hakikatnya 
kebersamaan titik beratnya bagaimana 
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kebersamaan itu sendiri. Selain 
pembiasaan shalat, selain itu kita juga 
memiliki sistem religiusitas dalam 
penerimaan peserta didik baru jalur 
prestasi tahfidz sudah berjalan 5 tahun, 
ini menunjukkan bahwa SMPN 3 Jember 
sangat memperhatikan kegiatan religius 
dan nasionalis. Pada hari jum’at ada 
kegiatan jum’at barakah berupa 
pembacaan surah yasin, istighatsah akbar, 
pembacaan shalawat bagi anak-anak yang 
memiliki group shalawat al-jiduri.   

Di sini juga ada pembiasaan infaq dan 
shadaqah? Karakter apa yang diharapkan 
dari pembiasaan ini bapak? 
 

Membiasakan anak-anak untuk peduli, 
sekecil apapun yang penting ikhlas 
apalagi besar. Teknis pelaksanaannya 
anggota OSIS dari sekbid keagamaan 
berkeliling ke peserta didik lainnya untuk 
berinfaq. Tujuannya tercover dalam lima 
karakter utama, hasilnya adalah untuk 
kegiatan peserta didik itu sendiri, ini 
semua adalah semata-mata mengharap 
ridha Allah SWT 

Di sekolah ini ada budaya dzikir dan doa. 
Seperti apa proses transformasi, transaksi 
dan transinternalisasi nilai karakternya, 
doa-doanya serta bentuk dzikirnya pak? 

Doa harian sebelum pembelajaran di pagi 
hari masing-masing kelas berdoa dengan 
menunjuk petugas yang memimpin doa 
perkelas, sedangkan untuk kelas IX ada 
biasanya tiap kelas ada kelompok 
istighatsah keliling biasanya untuk 
persiapan menghadapi ujian nasional. 
Terkait proses transformasi nilai dengan 
mengajarkan kepada peserta didik adab 
berdoa sesuai ajaran Islam misalnya 
kalau Islam mengajarkan agar 
menengadahkan tangan saat berdoa 
disertai kekhusyuan, sedangkan jika 
beragama non Islam disesuaikan dengan 
ajaran agama masing-masing. Sedangkan 
dalam hal transaksi nilai tentunya ada 
sebagaian peserta didik yang bertanya di 
sinilah terjadi diskusi, tanya jawab, 
umpan balik dan sebagainya. Sedangkan 
untuk proses transinternalisasinya kita 
menampilkan sikap keteladanan saat 
berdoa misalnya khusyu’ saat berdoa. 
Dalam hal istighatsah keliling ini juga 
ada nilai-nilai  silaturrahim, dalam 
pelaksanaannya di dampingi oleh guru 
dan tempatnya secara anjangsana. 
Sebelum istighatsah peserta didik 
dianjurkan berpuasa sunnah karena 
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pelaksanaannya hari senin dan kamis 
sehingga waktu berbuka berada di rumah 
peserta didik yang berketempatan, di sini 
juga meliputi nilai-nilai silaturrahim, 
gotong-royong, kebersamaan, 
kemandirian, tanggungjawab, nasionalis, 
religius, kepedulian (biasanya orang tua 
peserta didik yang memiliki kelebihan 
harta untuk berbagi kepada peserta didik 
yang kurang mampu . Selain itu juga ada 
shalat jum’at di sekolah 

Adakah kegiatan atau pembiasanaan 
bersalaman di sini pak? 
 

5S mengawali kegiatan di sekolah, anak-
anak yang baru datang langsung di 
sambut oleh bapak/ibu guru yang berdiri 
di depan pintu gerbang tengah 

Dalam menanamkan karakter 
kedisiplinan, seperti apa reward yang 
diperoleh bagi peserta didik yang disiplin 
datang ke sekolah, begitu pula seperti apa 
bentuk punishment bagi peserta didik 
yang terlambat? 

Bagi anak-anak yang tidak pernah 
terlambat mereka mendapat nilai 
karakternya “A” jika pernah mendapat 
nilai sikap “B” jika sering maka dapat 
nilai sikap “C”. Sedangkan bagi anak 
yang terlambat diberi social punishment 
berupa punishment yang mendidik seperti 
melaksanakan tugasnya office boy seperti 
membersihkan depan kelas, ruangan dan 
sebagainya, namun sampai saat ini belum 
ada peserta didik yang datang terlambat 

Di sekolah ini kan tidak semuanya 
beragama islam, bagaimana bagi yang 
non islam? Apa yang dilakukan bapak di 
sini? 

Biasanya dalam satu kelas terdapat satu 
sampai empat orang yang non muslim 
namun tidak semua kelas ada non 
muslimnya. Totalnya setiap jenjang 
sekitar lebih lima belas orang non 
muslim. Untuk kegiatan pembinaann 
peningkatan mental spiritualnnya setiap 
hari jum’at bagi yang muslim 
melaksanakan shalat juma’t  sedangkan 
bagi yang non muslim berada di kelas 
dengan mendatangkan pendeta untuk 
mengajarkan kepada yang non muslim 

Seperti apa hubungan atau interaksi 
antara peserta didik yang muslim dan 
yang non muslim? 
 

Selama ini tidak ada disharmonisasi, 
mereka saling menghargai baik itu antar 
peserta didik maupun peserta didik dan 
guru ataupun juga antar guru 
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Menurut bapak, budaya religius yang 
paling menarik apa pak? 

Menurut saya adalah istighatsah keliling 
(secara anjangsana), setelah itu ada 
istighatsah akbar (dilakukan di sekolah). 
Menariknya adalah tidak hanya peserta 
didik yang datang, orang tua pun juga 
hadir, tidak hanya peserta didik yang 
berpuasa, orang tua pun berpuasa, tidak 
hanya peserta didik yang berdoa/dzikir, 
orang tuapun ikut berdoa/dzikir. Diawali 
dengan berpuasa satu hari kemudian 
dilanjutkan berbuka bersama, dilanjutkan 
dengan dzikir bersama, ditutup dengan 
shalat isya’ berjamaah kemudian ditutup 
lagi dengan anak-anak meminta maaf 
kepada orang tua dan orang tua 
memberikan maaf kepada anak-anak 

Menurut bapak apa kendala dan 
mendukung dalam pelaksanaan budaya 
religius di SMPN 3 jember? 
 

Kendala utama adalah kurangnya waktu, 
misalnya terlalu sedikitnya waktu bagi 
anak-anak melaksanakan shalat dhuha 
tapi karena sudah terwadahi ya kita tetap 
bersyukur. Kemudian juga yang lain di 
sini juga disiapkan buku tahfidz, ini 
rencanakan kita buatkan ruangan khusus 
bagi ana-anak yang mau setoran tahfidz 
al-Qur’an juz 30. Oh ya ada lagi 
pembiasaan zakat fitrah dan shadaqah 
kurban. Faktor pendukungnya misalnya 
dari pihak orang tua selalu mendukung 
karena rata-rata sudah sadar pendidikan, 
selain itu adanya manajemen sekolah 
yang sangat mendukung, bahkan ada satu 
kepala sekolah yang menginginkan ada 
TPQ di sekolah sekitar tahun 2010 namun 
karena faktor surat ijin dari dinas 
pendidikan belum keluar, hal ini 
menunjukkan betapa besarnya dukungan 
dari pihak sekolah 

Di mushalla ada banyak al-Qur’an, apa 
itu memang anggaran dari sekolah? 
 

Pertama sekolah kita menganggarkan 
setiap tahun, kedua ada semacam 
pemberian dari orang tua peserta didik, 
ada juga terkadang anak-anak yang 
membawa sendiri lalu ditinggal di 
mushalla 

Seperti apa harapan-harapan bapak 
kedepannya terkait pelaksanaan budaya 
religius dalam menginternalisasikan nilai 
utama karakter terhadap peserta didik? 
Atapun agar sikap mulia itu melekat pada 
diri peserta didik 

Harapan sekolah sudah tertuang dalam 
visi sekolah (berakhlak mulia, cerdas, 
kompetitif) jadi diharapkan dengan 
kegiatan-kegiatan keagamaan betul-betul 
peserta didik baik selama dalam proses di 
SMPN 3 Jember, kemudian melanjutkan 
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ke jenjang selanjutnya dan bahkan saat 
kembali ke masyarakat adalah alumni 
SMPN 3 Jember yang berakhlak mulia 
sesuai harapan orang tua dan semua pihak
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 
Informan  : Drs. Joko Suswoko 
Jabatan  : Koordinator Bimbingan Konseling SMPN 3 Jember 
Tempat wawancara : Ruang Bimbingan Konseling 

Pertanyaan Jawaban 

Menurut sepengetahuan bapak, seperti 
apakah visi misi sekolah SMPN 3 Jember 
pak? 

Terwujudnya lulusan yang berakhlak 
mulia, cerdas dan berdaya saing. Misinya 
terlaksananya program pembelajaran 
yang efektif, terlaksananya pengelolaan 
sekolah yang profesional, transparan dan 
akuntabel, terlibatnya masyarakat dalam 
peningkatan penyelenggaraan 
pendidikan, terlaksananya pembinaan 
mental spiritual secara aktif, tercapai 
target lomba akademik dan non 
akademik. Khusus BK dalam menunjang 
visi misi sekolah, memiliki visi misi 
tersendiri. Visinya bimbingan konseling 
untuk mewujudkan layanan bimbingan 
konseling yang profesional dalam 
memfasilitasi perkembangan peserta 
didik, konseli menuju pribadi unggul 
dalam imtak, imtek, tangguh dan mandiri, 
tanggungjawab. Misinya 
menyelenggarakan layanan bimbingan 
konseling yang memandirikan peserta 
didik konselee berdasarkan pendekatan 
humanis dan multi kultur, kedua 
membangun kolaborasi dengan guru 
mapel, wali kelas, orang tua, dunia usaha 
dan industri, dalam rangka pelaksanaan 
bimbingan konseling, ketiga 
meningkatkan mutu guru BK melalui 
program PKB.  

Bapak selaku koordinator BK, bagaimana 
cara sekolah khususnya BK dalam 
memperkenalkan visi misi sekolah 
kepada peserta didik? 

Visi misi itu disampaikan setiap ada 
kegiatan di SMPN 3 Jember pada 
kegiatan morning info khususnya peserta 
didik baru sehingga ketika lulus sesuai 
dengan visi misi sekolah. Kedua melalui 
kegiatan pembelajaran di kelas kami 
sampaikan di awal-awal tahun mengenai 
visi misi sekolah maupun program 
layanan bimbingan konseling 

Biasanya peserta didik sering 
berkonsultasi kepada bapak? 
 

Ya kalau kaintannya dengan yang saya 
asuh. Di sini setiap level kelas beda-beda, 
guru BK menangani peserta didik mulai 
kelas tujuh sampai kelas sembilan dengan 
peserta didik yang tetap dengan tujuan 
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agar guru BK mengetahui betul 
perkembangan peserta didik.  

Terkait dengan masalah keagamaan, 
biasanya apa saja yang ditanyakan peserta 
didik pak? 

Biasanya kalau siswi menanyakan 
tentang pakaian atau berbusana syar’i, 
kemudian di rumah adanya pertentangan 
antara anak-anak dan orang tua, ini perlu 
ditanamkan bagi anak untuk tetap 
menghormati orang tua, kemudian juga 
bagaimana beretika dalam pergaulan, 
termasuk juga mengenai pekerjaan apa 
yang sesuai untuk siswa dan siswi, 
termasuk juga menanyakan bagaimana 
setelah smp saya melanjutkan ke pondok 
sambil sekolah 

Adakah perubahan sikap peserta didik 
setelah diadakan bimbingan dari bapak? 

Tentunya ada, tetapi tidak semuanya ada 
perubahan tergantung juga bagaimana 
orang tua di rumah. Contohnya sekarang 
sudah ada shalat berjamaah, kalau di 
rumah orang tua tidak mengajari 
berjamaah bagaimana bisa berhasil? 
Artinya harus ada peran orang tua juga 

Terkait pelaksanaan budaya religius 
dalam meningternalisasikan nilai utama 
karakter peserta didik, seperti apakah 
bentuk kerjasama bapak dan guru Pai di 
sekolah ini? 

Dalam mendukung budaya religius kami 
menggunakan konseling religius, saya 
tidak menggunakan pendapat orang barat. 
Hal-hal yang kami bekerjasama dengan 
guru PAI misalnya pelaksanaan shalat 
jum’at, pelaksanaan kurban dan 
sebagainya. 

Menurut bapak apakah pelaksanaan 
budaya religius di sini sudah baik pak? 

Alhamdulillah sudah bagus, contohnya 
pelaksanaan pembiasaan pembacaan 
yasin setiap jum’at pagi di halaman 
sekolah, salah satu siswa yang 
mimpin/memandu pembacaan yasin 
secara bergantian, sewaktu di kelas juga 
dijelaskan mengenai kewajiban seorang 
muslim saat al-Qur’an dibaca. 
Selanjutnya juga doa setiap awal (agar 
mendapat petunjuk dari Allah) dan akhir 
pembelajaran (agar ilmunya bermanfaat) 

Bagaimana bagi peserta didik yang non 
muslim saat pelaksanaan budaya religius 
? 
 

Untuk hari jum’at yang non muslim kita 
kan toleransi antar umat, maka di sini 
didatangkan guru khusus untuk non 
muslim (nasrani) untuk yang beragama 
hindu di SMPN 2 Jember, untuk seragam 
hari jum’at menggunakan pakaian busana 
muslim, bagi non muslim juga memakai 
busana muslim tapi tidak berjilbab bagi 
yang non muslim  

Bagaimana cara mengetahui karakter 
peserta didik? 

Bisa dari data-data awal, mereka diminta 
data-data/identitas diri  
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Bagaimana Internalisasi nilai utama 
karakter nasionalis pada kegiatan 
kebersihan halaman sekolah 
 

Transformasi nilai: 
menanamkan peserta didik untuk 
menjaga lingkungan di SMP Negeri 3 
Jember salah satunya adalah kebersihan 
karena termasuk bagian dari iman dan 
peserta didik tahu jika hidup bersih maka 
akan sehat. Selain itu di SMP Negeri 3 
Jember ada ekskul jawara yang 
mengelola lingkungan di SMP Negeri 3 
Jember.  Alhamdulilah sudah tertata dan 
berjalan dengan baik dan di SMP Negeri 
3 Jember lingkungan menjadi bersih,  
sehat, rapi,  penataan sudah baik karena 
sudah dihandle dengan baik. 
Transaksi nilai: 
Bahwa peserta didik sudah mengerti apa, 
memiliki perasaan dan tertanam pada 
dirinya keuntungan dari lingkungan yang 
bersih, rapi, selain itu ditambah dengan 
peneladanan guru menegakkan aturan 
sekolah 
Transinternalisasi nilai: 
Peserta didik jika melihat sesuatu yang 
tidak elok dipandang mereka langsung 
tanpa disuruh membersihkan sampah 
ataupun merapikan sesuatu yang tidak 
rapi 

Adakah kendala-kendala dalam 
pelaksanaan budaya religius di sekolah? 
 

Secara umum sekolah mendukung, ada 
kendala tetapi tidak berarti 

Apa saja harapan bapak agar budaya 
religius bisa terlaksana dengan lebih baik 
kedepannya ? 

Harapan saya semoga pandemi segera 
berlalu, karena Allah menguji sesuai 
kemampuan kita sehingga budaya religius 
bisa terlaksana normal kembali 

Selama pelaksanaan budaya religius 
bagaimana dalam penanaman karakter 
integritas misalnya kedisiplinan datang 
terlambat? 

Bagi yang terlambat saya arahkan ke 
mushalla, saya suruh shalat dhuha, baca 
al-ikhlas, dan istighfar 
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TRANSKRIP WAWANCARA 
Informan  : Nurul Hasan, S.Pd, M.Pd.I 
Jabatan  : Urusan Humas SMP Negeri 3 Jember 
Tempat wawancara : Ruang Kepala Sekolah 

Pertanyaan Jawaban 

Seberapa besar peran humas dalam 
menginternalisasikan nilai utama karakter 
terhadap peserta didik melalui budaya 
religius? 

Pertama hubungan dengan pihak luar 
dalam rangka menanamkan karakter 
disiplin, kita kerjasama dengan polsek, 
koramil minimal dalam satu semester 
bisa hadir untuk memimpin upacara. 
Dalam hal penanaman karakter religius, 
kita kerjasama dengan pondok pesantren 
sekitar sekali-kali kita mengundang 
mereka untuk memimpin doa bersama, 
dakwah, ceramah agama dan sebagainya. 
Untuk kesehatan kita bekerjasama dengan 
puskesmas sumbersari. Untuk literasi kita 
kerjasama dengan perpustakaan 
kabupaten untuk menyongsong generasi 
emas melalui kegiatan workshop, 
termasuk juga bekerjasama dengan UIN 
Khas Jember, UNEJ untuk mengirimkan 
beberapa mahasiswa untuk magang. Kita 
juga bekerjasama dengan masyarakat 
sekitar 

Terkait pelaksanaan budaya religius di 
SMP ini dalam rangka 
menginternalisasikan nilai utama karakter 
terhadap peserta didik, nilai-nilai religius 
apa yang membedakan dengan sekolah 
lain? 

Pertama, untuk budaya religius kita awali 
dengan penerimaan siswa baru melalui 
jalur tahfidz sesuai edaran bupati. Kedua, 
ada satu kebiasaan/pembiasaan di SMP 
Negeri 3 Jember yaitu pembacaan surah 
Yasin setiap jum’at dan shalawat. Ada 
juga ada tradisi istighasah kelas bagi 
siswa kelas IX dimulai sejak semester 
ganjil. Ada yang lain yaitu pembiasaan 
shalat jum’at. Ada juga pembiasaan 
shadaqah dan infaq dalam rangka 
menanamkan nilai-nilai karakter peduli 
sosial. di masa pandemi ini kita masih 
melakukan penyembelihan hewan kurban 
dan pendistribusian daging kurban 

Terkait morning info apa juga termasuk 
budaya religius?  
 

Menurut hemat saya, morning info 
terpaket di dalamnya penanaman nilai-
nilai utama karakter. Di situ ada 
pendisiplinan siswa, diikuti menyanyikan 
lagu indonesia raya, diakhiri doa oleh 
siswa, dari segi gotong royong, peserta 
didik khususnya pengurus osis 
bekerjasama untuk mensukseskan 
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kegiatan morning info 
Apa saja harapan bapak terkait 
pelaksanaan budaya religius di smpn 3 
jember dalam rangka 
menginternalisasikan nilai utama karakter 
peserta didik? 

Pada prinsipnya saya berpegang pada 
surah al-Hasyr bahwa hari ini lebih baik 
dari kemarin, hari besok lebih baik dari 
hari ini. Oleh karena saya berharap semua 
stakeholder smpn 3 jember untuk 
bersama-sama melakukan kebaikan 
sehingga kebaikan milik kita bersama 
karena sebaik-baik manusia adalah yang 
paling bermanfaat bagi orang lain 
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA  
Informan  : Drs. Ansori, M.Pd.I 
Jabatan  : Ketua Komite SMPN 3 Jember 
Tempat wawancara : SMAN 2 Jember 

Pertanyaan Jawaban 

Apakah bapak senantiasa dilibatkan 
dalam penyusunan visi misi sekolah?  
 

Dalam penyusunan visi misi sekolah, 
komite sekolah senantiasa dilibatkan 
terutama hal-hal yang emergensi. Komite 
memiliki program kerja dengan 
manajemen sekolah setiap 3 bulan sekali 
sebagai bentuk evaluasi program sekolah 
yang telah dilaksanakan. Komite 
memiliki peran menjembatani dengan 
orang tua murid 

Apakah bapak senantiasa memberikan 
masukan kepada pihak sekolah 
khususnya dalam peningkatan karakter 
religius bagi warga sekolah pada 
umumnya dan bagi peserta didik pada 
khususnya? 
 

Ya. Hal ini bertujuan agar pendidikan 
penanaman karakter selalu ditingkatkan. 
Perlu diketahui bahwa sebelum pandemi, 
sekolah telah melakukan peningkatan 
karakter religius peserta didik melalui 
budaya religius seperti melakukan 
rutinitas 3S (senyum, salam, sapa) di 
mana waka kesiswaan beserta bapak/ibu 
guru berdiri di depan pintu gerbang 
sekolah menyambut para peserta didik 
dengan bersalaman 

Bagaimana pandangan/pendapat bapak 
mengenai penananaman budaya religi di 
sekolah dalam rangka 
menginternalisasikan nilai utama karakter 
terhadap peserta didik? 
 

Ada pembinaan dari guru PAI dan BK 
terkait kegiatan religius, contoh konkrit 
dapat diawali dengan adanya penerimaan 
calon peserta didik baru melalui jalur  
prestasi berupa tahfidz. Di SMPN 3 
Jember juga ada rutinitas shalat dhuha 
yang dikomandani oleh guru PAI, selain 
itu juga ada rutinitas kegiatan kurban 
yang dibimbing oleh kesiswaan dan guru 
PAI, dengan harapan sebagai penerapan 
peningkatan karakter religius yang 
diamalkan langsung ke masyarakat. 
Setiap bulan ramadhan juga 
melaksanakan shalat tarawih, waktu itu 
juga menghimbau agar anak-anak 
mengeluarkan zakat fitrah. Hal ini 
bertujuan di antaranya agar menjadi suatu 
kebiasaan bagi peserta didik, sehingga 
saat mereka dewasa kelak bahkan sudah 
berkeluarga, mereka terbiasa 
mengeluarkan zakat fitrah 

Apakah bapak bisa mencontohkan 
kegiatan konkrit di kehidupan 
bermasyarakat yang dilakukan oleh 

Ada program rutinitas bakti sosial berupa 
sembako yang pengumpulannya sukarela, 
hasil dari pengumpulan sembako tersebut 
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peserta didik SMPN 3 Jember ataupun 
alumni yang menggambarkan nilai-nilai 
karakter? 
 

dibagikan kepada masyarakat sekitar 
yang membutuhkan. Selain sembako, ada 
juga himbauan agar mengumpulkan baju 
bekas (layak pakai)  

Bagaimana internalisasi nilai utama 
karakter integritas (jujur dan 
tanggungjawab) berbasis budaya religius?  
 

Transformasi nilai: 
Jujur dan tanggungjawab telah kita  
tanamkan kepada peserta didik bahwa 
jujur sangat penting dan kejujuran salah 
satu akhlak Rasulullah SAW sehingga 
dengan kejujuran akan membawa 
kedamaian seperti yang dicontohkan oleh 
nabi Muhammmad, di mana sikap jujur  
sudah kita tanamkan baik dalam 
perkataan, perbuatan manupun kegiatan 
di sekolah bagaimana pentingnya di 
sekolah seperti jujur saat beli kue di 
kopsis. Penyampaian sikap jujur dan 
tanggungjawab ini kita sampaikan saat 
morning info, upacara, sela-sela 
pembelajaran dan kegiatan lainnya atau 
melalui prosedur yang telah ditetapkan 
contoh, ketika ada PHBI, ada panitia, 
pesantren ramadhan juga ada panitia 
sehingga semua karakter semua sudah 
tercover (religius, nasionalis, mandiri, 
integritas, dan gotong royong) melalui 
prosedur seperti SK, penetapan panitia 
kegiatan, proposal, pelaksanaan, hingga 
pelaporan. 
Transaksi nilai: 
karena sudah tertanam pada diri peserta 
didik maka banyak berubah, peserta didik 
berbuat baik jujur dan tanggungjawab  
terhadap diri sendiri kepada teman 
maupun kepada bapak ibu guru 
Transinternalisasi nilai: 
Dengan dilakukannya pendampingan 
oleh guru sehingga membiasakan peserta 
didik terbiasa secara spontanitas apa yang 
diucapkan, diperbuat ataupun dilakukan 
maka dia akan jujur dan tanggungjawab 

Bagaimana pelaksanaan budaya religius 
di SMPN 3 Jember? Apakah sudah baik? 
 

Pelaksanaan budaya religius sudah 
berjalan baik, karena pelaksanaan budaya 
religius di SMPN 3 Jember sudah cukup 
lama dilaksanakan 

Apa saja harapan bapak ke depannya 
terkait internalisasi nilai utama karakter 
terhadap peserta didik melalui budaya 
religius ke depannya? 
 

Pertama; mudah-mudahan anak-anak 
terkait dengan pembiasaan dapat 
dipraktekkan terutama saat peserta didik 
baik di lingkungan keluarga maupun 
masyarakat; kedua; Budaya  religius 
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diharapkan menjadi tameng diri 
khususnya peserta didik; ketiga; berkaitan 
dengan warga sekolah SMPN 3 Jember 
agar selalau menghimbau kepada anak-
anak terkait pengembangan budaya 
religius, sehingga keluarga besar sekolah 
terkenal di masyarakat bahwa penerapan 
budaya religius sudah bagus; terakhir; 
untuk di sekitar warga sekolah, mungkin 
anak-anak dihimbau biasa silaturrahmi  
dengan di sekitar sekolah, misalnya ada 
kifayah maka anak-anak ada yang 
berta’ziyah sebagai perwakilan, hal ini 
sebagai tolok ukur sebagai pembiasaan 
bagi peserta didik SMPN 3 Jember antara 
satu dan yang lainnya   
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA  
Informan  : Nazlin Tismazammi Haffiz dan Nazla Tismazammi Haffiz 
 Ariozimo, Rahmadifa Afni, Rangga Alam Jati, Maulana 

Hasby F, M. Maulana Maliq, k, Chelsea Nabilla Putri 
Fihamori, Nurani Casandra E.S 

Posisi   : Peserta didik SMP Negeri 3 Jember 
Tempat wawancara : Rumah Peserta Didik 

Pertanyaan Jawaban 

Bagaimana pendapat adik-adik mengenai 
morning info yang merupakan 
pembiasaan terhadap peserta didik SMPN 
3 Jember?  

Membentuk karakter cinta tanah air, 
disiplin 

Morning info apa mencakup lima nilai 
utama karakter 

Ya masuk semuanya pak, namun yang 
paling banyak yang berpengaruh adalah 
karakter nasionalis, mandiri, dan 
integritas 

Siapa yang paling sering mengisi 
morning info? 

Kalau peserta didik kebagian pidato, 
mengatur barisan, pembacaan doa. Guru 
juga mengisi morning info 

Di sekolah ada budaya 5S. Dari budaya 
tersebut karakter apa yang dirasakan 
adik? 

Integritas, rasa hormat kepada guru, 
membentuk sopan santun,  

Seperti apa wujud nyata terkait karakter 
cinta lingkungan? 

Biasanya ada kerja bakti per tahun yang 
dikomandoi oleh osis dan organisasi 
jawara, biasanya memotong rumput, 
menyapu dan sebagainya 

Apakah PHBI selalu diselenggarakan di 
sekolah? 

Ya pak, biasanya maulid nabi, isra’ 
mi’raj, idul adha, pembagian daging 
kurban 

Apakah adik pengurus osis?  Ya pak, kami pengurus osis sekbid 
keagamaan dan kebudayaan.  

Apa program osis sekbid keagamaan? Kalau per minggu ada shalat jum’at, 
kalau hari-hari besar islam ada lomba-
lomba keagamaan, kalau hari jum’at ada 
pembacaan surah yasin yang memimpin 
secara bergiliran 

Untuk pembacaan surah yasin karakter 
apa yang dirasakan? 

Religius pak, kami merasa lebih tenang, 
damai 

Kalau pagi hari apa saja budaya 
religiusnya? 

Morning info pak 

Bagaimana menurut adik-adik apakah 
guru PAI di sekolah menunjukkan pribadi 
yang teladan, baik akhlaknya? 

Ya pak. Kelas 7 bapak Ibrahim, kelas 8 
Bapak Fathurrahman, kelas 9 Bapak 
Nurul Hasan 
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Apakah pernah bapak/ibu guru 
menyampaikan karakter-karakter kepada 
peserta didik serta memberikan motivasi 
agar melakukan karakter-karakter 
tersebut? 

Ya pernah waktu pelajaran, morning info, 
dan kegiatan religius lainnya 

Apa yang dilakukan adik-adik saat guru 
menyampaikan dan memberikan motivasi 
melakukan karakter tersebut? 

Saat guru menyampaikan dan 
memberikan motivasi melakukan 
karakter-karakter kami mendengarkannya 
dengan baik karena kami yakin karakter 
tersebut akan menjadikan kami anak yang 
lebih baik sehingga kami perlu 
melakukannya dalam kehidupan kami. 

Setelah disampaikannya karakter kepada 
peserta didik, apakah ada niatan dalam 
diri adik-adik untuk melaksanakan 
karakter yang telah disampaikan oleh 
guru? Seperti apa karakter yang pernah 
dilakukan oleh adik adik? 

Ada. Pernah, seperti karakter jujur kepada 
orang tua, misalnya berbohong terasa 
tidak enak. Konkritnya jujur dalam 
mengerjakan tugas saat ditanya orang tua 

Apakah bapak/ibu selama pandemi ini 
masih menanamkan karakter kepada 
peserta didik? 

Ya pak biasanya dari guru BK, dari guru 
PAI juga 

Seperti apa pembiasaan budaya religius 
yang tetap dilakukan di rumah di masa 
pandemi ini? 

Selalu berdoa setiap mulai pelajaran, 
shalat subuh berjamaah bersama orang 
tua, membaca al-Qur’an, orang tua mau 
berangkat dibiasakan salim kepada anak-
anaknya. Kalau kami biasanya shalat 
dhuha, membaca surah al-Waqiah, shalat 
tahajjud, malam jum’at shalat dibiasakan 
baca yasin dan al-kahfi 

Adakah poster-poster yang mengajak 
untuk penanaman karakter? 

Ya ada, biasanya ditaruh di dinding. Di 
peruangan juga ada kata-kata mutiara 

Kegiatan rutin yang sederhana yang biasa 
dilakukan peserta didik di sekolah? Lalu 
karakter apa yang dirasakan dari 
pembiasaan literasi 

Literasi pak. Karakter yang dirasakan 
adalah semangat belajar pak 

Contoh sikap sederhana yang selalu adik-
adik lakukan? 

Bersedekah, biasanya ke masjid-masjid 
yang ada kotak amalnya. Saat di lampu 
merah ada peminta (pengemis) selalu 
kami beri pak 

Menurut adik-adik apakah budaya 
religius di sekolah sudah baik? 

Ya sudah baik pak 

Kalau shalat dhuhur, siapa yang 
mengimaminya? 

Peserta didik (kaka kelas) terkadang juga 
bapak guru 
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Kalau kegiatan rutinan mingguan, seperti 
apa budaya religiusnya? 

Pembacaan surah yasin 

Pada saat kegiatan PHBI maupun budaya 
religius, apa yang dilakukan oleh peserta 
didik non muslim? 

Biasanya yang non muslim ikut 
mendengarkan. Sedangkan pada 
pembacaan surah yasin, yang non muslim 
disuruh ke lantai atas jika sudah selesai 
baru disuruh turun lagi 

Apa saja harapan adik-adik terkait 
internalisasi nilai-nilai utama karakter 
peserta didik melalui budaya religius? 
Sehingga peserta didik memiliki lima 
nilai karakter utama? 

Selalu menerapkan kelima nilai utama 
karakter juga. Mungkin juga saya 
berharap kepada junior kami cukup 
disiplin, mandiri, tanggungjawab, tidak 
melanggar peraturan sekolah 
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA  

Informan  : Difa Amelia Maharani IX, Valensia Desta Nata IX, 

Mohammad Angga Prayoga IX, Moch. Samsul Arifin IX, Moh. Batu Permana Putra 

VIII, Selvi VIII, Siti Ma’fufah VIII, Zahrotus Safira VIII, Ali Wafi VII, Ristia 

Ningsih VII,  

Kelas   : VII, VIII, dan IX SMP Islamic Garden School Mumbulsari 

Tempat wawancara : Sekolah 

Pertanyaan Jawaban 

Manfaat apa yang didapatkan dari 

morning info? 

Mencontoh hal-hal yang baik 

Di sekolah adakah budaya bersalaman 

kepada guru? 

Ya. Diadakan di pintu gerbang masuk, 

bapak/ibu guru berdiri sambil senyum 

karena bapak/ibu guru menyambut 

dengan bersalaman dengan peserta didik 

Apakah ditanamkan karakter cinta 

lingkungan di sekolah? 

Ya pak melalui kegiatan gotong royong 

(kerja bhakti) memelihara lingkungan 

sekolah 

Terus apakah selalu diadakan PHBI di 

sekolah? 

Ya selalu misalnya seperti maulid nabi 

SAW 

Pernahkah mengundang penceramah dari 

luar? 

Ya pernah. Anak-anak diminta ke lantai 

atas saat ceramah dan peserta didik 

diminta mendengarkan dan mencatat  

Apa saja budaya religius khususnya di 

pagi hari hingga siang? 

Kegiatan pra-KBM (pembacaan yasin, 

ratibul haddad, dibaiyah, al-barzanji, 

surah al waqiah kemudian ditutup shalat 

dhuha berjamaah. Siang sebelum pulang 

pembiasaan tahlil dan shalat dhuhur 

berjamaah 

Menurut adik-adik, budaya religius 

seperti apa yang menjadi unik menurut? 

Kegiatan pra-KBM di dalamnya ada 

kuliah ten minutes dan anjangsana 

Adakah poster-poster yang berisi budaya 

religius di sekolah? 

Ada pak, yaitu poster tentang budaya 

berkarakter 

Seperti apa contoh sederhana yang biasa 

dilakukan peserta didik yang 

menunjukkan karakter? Kalau sesama 

teman seperti apa sikap karakternya? 

Biasanya peserta didik membawakan 

buku bapak/ibu guru ke kelas. 

Karakternya antar sesama teman adalah 

saling menghargai 

Pernahkan disampaikan visi misi sekolah 

dik? 

Ya pak, terutama dulu saat masa 

pengenalan lingkungan sekolah bagi 

peserta didik baru 
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Adakah dukungan sekolah terhadap 

pelaksanaan budaya religius? 

Ya ada pak 

Harapannya seperti apa bagi adik-adik ke 

depannya terkait penanaman nilai utama 

karakter melalui budaya religius di 

sekolah? 

Guru-guru bisa lebih perhatian lagi 

sehingga kami bisa lebih menikmati 

budaya religius 
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HASIL WAWANCARA III 

Informan  : Mutmainatul Q., A.Md 

Jabatan  : Guru PAI SMP Islamic Garden School Mumbulsari 

Tempat wawancara : Ruang Guru 

Pertanyaan Jawaban 

Seperti apa visi misi sekolah ini Bu?  Visi misi sekolah ini bertujuan yang 

lebih diutamakan adalah 

religiusnya/akhlaknya/ karakternya sopan 

santunnya di lingkungan sekolah, 

menghormati gurunya, di tempat 

tinggalnya harus bagaimana. Intinya lebih 

mengutamakan akhlak peserta didik 

Bagaimana cara sekolah memperkenalkan 

visi misi sekolah di sini kepada peserta 

didik? 

Itu masuk dalam kurikulum. Pagi ada pra 

KBM diisi program keagamaan baru 

kemudian pembelajaran. Pada hari-hari 

tertentu kita kerjasama dengan pihak-

pihak terkait seperti kegiatan di luar 

misalnya penghijauan, pembersihan 

sampah, kemudian juga dengan muspika 

seperti pelatihan baris berbaris dari TNI, 

ada juga kegiatan bersih-bersih taman 

makam pahlawan 

Bagaimana cara guru dalam 

menginternalisasikan nilai utama karakter 

(religius, nasionalis, mandiri, integritas, 

gotong royong) bagi peserta didik melalui 

budaya religius? 

Pada program kegiatan mengaji pra-KBM 

setelah membaca al-Qur’an anak-anak 

diberikan arahan-arahan, nasihat-nasihat 

tentang adab sopan santun di sekolah, 

misalkan ketika ada gurunya dan anak-

anak baru datang ke sekolah, maka anak-

anak agar langsung turun dalam rangka 

menghormati gurunya, kemudian ketika 

guru sedang duduk, anak-anak hendaknya  

menundukkan badan (tidak asal lewat) 

Seperti apa bu dalam mentransformasi 

nilai karakter kepada peserta didik? 

Misalnya pada saat anjangsana, di situlah 

kita menanamkan kepada anak-anak, di 

mana suasananya berbeda. Kemudian 

kegiatan-kegiatan yang berhubungan 

dengan nasionalisme, kita mengajak 

anak-anak agar tidak sungkan dengan 

aparat TNI, Polsek, mungkin juga aparat 

desa dan kecamatan jadi sinergi. Anak-

anak juga dilibatkan misalnya ketika ada 

kegiatan di taman makam pahlawan, 

mereka akan bersinergi dengan TNI. 

Anak-anak langsung berkomunikasi 

langsung dengan TNI, menanyakan 

segalanya terkait TNI, termasuk tanya-

tanya ke pihak kepolisian misalnya 

tentang resiko jika mengkonsumsi 

narkoba dan sebagainya. Ketiga 
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berhubungan dengan penghijauan, 

misalnya kita ajak ke perhutani (batu 

jubang) mereka bisa banyak tanya 

tentang bagaimana cara melakukan 

penghijauan, tanaman apa saja yang 

bagik untuk penghijauan untuk 

kelestarian alam. 

Seperti apa bentuk rutinan harian peserta 

didik di sekolah ini terkait budaya 

religius? 

Pagi ada shalat dhuha, dhuhur shalat 

berjamaah (yang menjadi imam anak-

anak sendiri) 

Bagaimana cara sekolah mengetahui 

karakter peserta didik yang beragam? 

Murid kami masih belum banyak, 

sehingga kita melakukan pendekatan 

persuasif misalnya anak ini arahnya ke 

mana, kan tidak semua anak-anak pintar 

(nilai akademiknya) ada juga mereka 

mengarahnya kepada keterampilan, olah 

raganya 

Praktek keagamaan sederhana yang 

tampak pada anak-anak ? 

Harian: terdapat pada pra KBM, 

kemudian shalat dhuha dan shalat dhuhur. 

Minguan: kegiatan rutinan, jum’at 

berbagi. Bulanan: anjangsana  

Untuk PHBI seperti peringatan maulid 

Nabi Muhammad SAW sekolah biasanya 

mengadakan pengajian kecuali di masa 

pandemi ini, juga untuk satu tahun sekali 

biasanya ada haul akbar 

Seperti apa bentuk apresiasi sekolah 

terhadap peserta didik yang mengalami 

peningkatan religiusitas peserta didik? 

Jadi selain ada penilaian harian mereka, 

juga ada penilaian plus dari kurikulum 

dan kesiswaan 

 Jika ada anak yang terlambat maka kena 

sanksi berupa membaca al-Qur’an atau 

bersih-bersih halaman sekolah tujuannya 

adalah membiasakan karakter kebersihan 

dan disiplin 

Bagaimana internalisasi nilai utama 

karakter religius peserta didik pada 

kegiatan Jum’at berkah? 

 

Transformasi nilai: 

Dari kuliah ten minutes kami juga 

memberikan motivasi dan keutamaan 

bersedekah untuk membangkitkan jiwa 

individualisme peserta didik disebabkan 

kesibukan mereka dengan gadget 

sehingga kurang memperhatikan dan 

empati kepada orang-orang sekitar yang 

membutuhkan 

Transaksi nilai: 

Kami mengajak mereka memasak 

bersama-sama dan mereka terjun 

langsung saat membagikan sendiri maka 

dari mereka mengambil ilmu atau 

manfaat dari bersedekah sehingga peserta 

didik tidak banyak menuntut kepada 
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orang tuanya yang kurang mampu serta 

mereka lebih banyak bersyukur bahwa 

masih banyak orang-orang yang berada di 

bawahnya dari segi ekonomi  

Transinternalisasi nilai: 
Ketika mereka melihat ada orang yang 

sedang membutuhkan maka secara 

otomatis peserta didik langsung 

memberikan bantuan kepada orang yang 

membutuhkan tersebut dengan cara iuran 

Apa saja faktor pendukung terlaksananya 

budaya religius di sekolah ini? 

Yang jelas dari faktor internal dan 

eksternal sekolah. Secara eksternal 

sekolah maka dari wali murid 

menginginkan seperti itu, kalau kita 

sekarang ketergantungan peserta didik 

pada gadget lebih besar sehingga kita beri 

batasan-batasan. Prioritas kita bukan 

hanya lingkungan saja, tetapi juga anak-

anak bisa berkomunikasi dengan 

masyarakat. Faktor internal sekolah: kita 

siapkan beberapa metode, kegiatan 

keagamaan kita manfaatkan betul pada 

kegiatan pra KBM. Dalam 

menyampaikan materi baBu/ibu guru 

tidak hanya menyampaikan materi 

pelajaran saja, tetapi anak-anak 

diharapkan dapat mengeluarkan ide 

sendiri. Ide mereka dibahas dengan 

kurikulum dan kesiswaan aBuah relevan 

atau tidak 

Menurut baBu sendiri terkait budaya 

religius, apa yang unik di sini Bu? 

Silaturrahmi anak-anak walaupun sudah 

lulus, anak-anak menganggap sekolah ini 

seperti rumah kedua, mereka juga 

menggali sumur sekolah, membuat kolam 

di depan, yang menanam tanaman juga 

kebanyakan anak-anak. Jadi guru guru 

hanya memfasilitasi, ide berawal dari 

anak-anak 

Apa harapan sekolah khususnya baBu 

selaku waka humas ke depannya seperti 

apa? 

Sampai saat ini dari anak-anak yang 

lulus, budaya yang ada di sekolah ini 

tetap berlanjut ke luar, bahkan beberapa 

murid membuat group sendiri juga 

berpikir bagaimana sekolah ini. Dari yang 

lulus tadi dapat mengedukasi adik-adik 

kelasnya di sini, juga mereka bisa 

berkompetisi. Inilah harapan-harapan kita  
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 

Informan  : Kholisatun Nikmah, S.Pd 

Jabatan  : Kepala SMP Islamic Garden School Mumbulsari 

Tempat wawancara : Ruang Kepala Sekolah 

Pertanyaan Jawaban 

Seperti apa sekolah penanaman 

(internalisasikan) nilai utama karakter 

melalui budaya religius pada peserta 

didik? 

Pertama, religius, selanjutnya nasionalis, 

mandiri, integritas, gotong royong 

walaupun masih dalam tahap 

pengembangan. Kalau integritas 

mengarah kedisiplinan sedangkan 

karakter religius, pertama seperti 

kegiatan pra KBM yang tujuannya dapat 

digunakan pada kehidupan sehari-hari di 

masyarakat seperti pembacaan tahlil, 

surah-surah yang umum dibaca, ratibul 

haddad, dibaiyyah. Kedua,  

ekstrakurikuler berhubungan dengan 

ngaji, di sini seperti ngaji kitab-kitab 

yang penerapannya seperti di pesantren 

misalnya yang berhubungan dengan 

sosial, ilmu bahasa arab, fiqih, tatakrama. 

Pra KBM pada hari senin pembacaan 

ratibul haddad, selasa pembacaan yasin 

dan tahlil, rabu bacaan-bacaan shalat, 

kamis pembacaan surah al-mulk dan 

waqiah, jum’at dibaiyyah semua pagi hari 

dimulai jam 06.30-07.30 setelah itu ada 

vocabulary bahasa Inggris. KBM start 

jam 07.45. sebelum shalat dhuhur 

berjamaah pembacaan tahlil. Bagi siswi 

yang berhalangan bersih-bersih kelas, 

halaman. Kegiatan setiap minggu sekali 

anjangsana pembacaan ratibul haddad di 

samping ada pembelajaran fiqih dengan 

dipisah, kalau siswa di malam hari 

sedangkan bagi siswi di sore hari. 

Kegiatan anjangsana setiap dua minggu 

sekali anjangsana pembacaan yasin dan 

tahlil, diawali shalat dhuhur berjamaah di 

masjid sekitar rumah siswa, setelah 

dilanjutkan kegiatan anjangsana 

pembacaan surah yasin dan tahlil. Kalau 

kegiatan bulanan yaitu bersih-bersih 

masjid untuk shalat jum’at. Setiap jum’at 

juga ada kegiatan jum’at berkah sampai 

saat ini ada 15 masjid, anak-anak 

bershadaqah ke masjid-masjid tersebut. 

Untuk PHBI selalu mengadakan 
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pengajian kecuali di masa pandemi ini, 

untuk satu tahun sekali ada haul akbar. 

Pada bulan ramadhan ada shalat tarawih 

dan tadarus, zakat fitrah (sebelum 

pandemi). Sedangkan karakter nasionalis 

diadakan upacara setiap senin, peringatan 

hari besar nasional, selain itu juga 

diadakan bersih-bersih di makam 

pahlawan, koramil, polsek. Kalau 

karakter mandiri adalah sebelum KBM 

anak-anak dilatih memimpin dengan 

diberi tugas memimpin pra KBM secara 

bergiliran. Kedua jika ada kegiatan di 

dalam maupun di luar sekolah, anak-anak 

langsung yang mengkoordinir teman-

temannya, yang sering dilakukan adalah 

gardening. Kalau karakter gotong royong 

seperti jum’at berkah, bersih-bersih 

masjid 

Contoh praktek keagamaan yang biasa 

ditampilkan oleh peserta didik seperti apa 

bu?  

 

Baca al-Qur’an, sebelum melakukan 

pembelajaran berdoa, lalu bagi siswa 

yang melanggar aturan misalnya datang 

terlambat ana-anak langsung berwudhu 

menuju tempat “punishment place” 

secara sadar membaca al-Qur’an. Jadi 

hukumannya lebih pada mental 

Bagaimana apresiasi sekolah kepada 

peserta didik yang tingkat religiusitasnya 

meningkat? 

Ada reward seperti pemberian buku dan 

sebagainya. Termasuk juga pemberian 

nilai pada mata pelajaran PKn dan agama 

Karakter religius seperti apa yang 

menjadi kebanggaan di sini? 

 

Tatakrama (unggah ungguh) kepada yang 

lebih tua, orang tua, kepada guru 

dibanding sebelumnya. Penanaman 

karakter diajarkan/ditanamkan di sini 

contohnya dulu yang tidak tahu bahasa 

madura halus, diajarkan disini bahasa 

madura halus, bila ketemu dengan yang 

lebih tua yang awalnya tidak tahu 

mengucapkan permisi, di sini diajarkan, 

yang tidak tahu kalau ada guru ada di 

belakangnya, maka di sini diajarkan agar 

mempersilahkan guru lewat terlebih 

dahulu 

Apa yang melatarbelakangi adanya 

penerapan budaya religius di sini? 

Pertama, Generasi sekarang dengan 

gadgetnya mengubah budaya Indonesia, 

sebagian besar anak-anak lupa jika bahwa 

kita yang lebih utama adalah akhlaknya. 

Dari itu kita berpikir bahwa pintar saja 

tidak cukup Contohnya maling itu pintar 

tapi akhlaknya jelek. Kedepannya 

bagaimana anak-anak shaleh-shalehah, 
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bertanggungjawab, menghargai orang 

lain, bertatakrama, jujur mengakui 

kesalahan dan sebagainya 

Bagaimana proses transformasi, 

transaksi, dan transinternalisasi nilai 

utama karakter terhadap peserta didik 

melalui budaya religius di sekolah ini bu? 

Pertama ada kegiatan ekstrakurikuler 

ngaji, di sinilah kami transformasi 

karakter-karakter yang baik dan tidak 

baik, karakter dalam bidang agama 

maupun bidang sosial, karena anak-anak 

masih banyak yang belum paham 

karakter (adab) kepada Allah maupun 

kepada sesama manusia. Sebelum KBM 

kami berikan kuliah ten minutes kami 

berikan masukan-masukan atau hal-hal 

yang ringan kepada anak-anak, setelah itu 

ada respon dari anak-anak baik pada saat 

itu juga maupun pada hari-hari setelahnya 

misalnya pertanyaan anak-anak “ bu 

misalkan kita berbohong untuk kebaikan 

berdosa apa tidak?” “ Kalau kita ngaji 

banyak tidak pahalanya, terus apa 

pahalanya bisa sampai juga kepada orang 

tua yang sudah meninggal?” jadi dari apa 

yang kami sampaikan ada respon atau 

timbul pertanyaan dari anak-anak. 

Sedangkan transinternalisasi nilai kita 

selaku pendidik kalau datang harus tepat 

waktu, yang ngimami shalat dhuha 

ataupun shalat dhuhur adalah bapak guru 

terkadang anak-anak juga secara bergilir. 

Adakah budaya senyum, sapa, salam di 

sini bu? 

Ada. Misalnya di pagi hari saat tiba di 

sekolah dan ketemu bapak ibu guru maka 

otomatis peserta didik termasuk guru 

saling senyum, sapa, dan bersalaman, 

bahkan kita wajibkan misalnya ada tamu 

kita wajibkan untuk mengucapkan salam 

walaupun masih canggung, salaman 

(sebelum corona) 

Bagaimana internalisasi nilai utama 

karakter mandiri (disiplin) terhadap 

peserta didik berbasis budaya religius? 

 

Transformasi nilai: 

Kebanyakan dari peserta didik yang 

masih ketergantungan kepada orang tua, 

belum bisa melakukan sendiri. Oleh 

karena itu guru memberikan nasihat pada 

saat pra-KBM, sela-sela pembelajaran 

secara bertahap kepada peserta didik 

kalau saat ini beranjak dewasa yang 

berarti harus mulai belajar mandiri 

Transaksi nilai: 

Adanya kesadaran secara bertahap pada 

diri peserta didik untuk mengubah pola 

sikap mandiri disiplin. Pada tahap ini 
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guru mengawal tegaknya aturan seperti 

membagi seperti tugas piket secara 

mandiri 

Transinternalisasi nilai: 

Peserta didik melaksanakan tugas yang 

diberikan guru secara mandiri, tidak 

ketergantungan kepada orang tua dan 

orang lain. Hal ini juga karena adanya 

pendampingan dari guru 

Bagaimana cara sekolah mengontrol 

budaya religius di sekolah ini, ada 

peningkatan apa tidak? 

Ada tiga, pertama kita melihat perilaku 

peserta didik, kedua ada test (ujian) lisan 

maupun tulis melalui ujian blok secara 

serentak per bulan, ketiga melalui praktek  

Apa saja sarana-sarana yang mendukung 

kegiatan budaya religius? 

Kita punya pendopo yang digunakan 

untuk tempat shalat, mengaji dan 

sebagainya 

Kendala-kendala apa saja dalam 

pelaksanaan budaya religius di sini? 

Pertama dari masyarakat yang mungkin 

kurang paham dengan yang kita lakukan 

sebagai contoh saat mengaji melalui 

speaker, lalu disangka jika ini bukan 

sekolah tetapi mushalla. Ada beberapa 

wali murid yang bertanya tentang adanya 

tahfidzul qur’an dengan beranggapan 

apakah dengan tahfidz akan menjamin 

anak-anak sukses dan sebagainya, hal ini 

terjadi karena pemahaman wali murid 

yang setengah-setengah 

Bagaimana upaya ibu kedepannya agar 

budaya religius ini lebih meningkat? 

Pertama harus istiqamah. Kedua anak-

anak harus memberikan contoh kepada 

adik-adik kelasnya yang masih baru. 

Ketiga lebih banyak lagi meningkatkan 

program keagamaan 

Harapan-harapan ibu ke depannya dalam 

pelaksanaan budaya religius di sekolah 

ini? 

Walaupun kita berbentuk sekolah bukan 

madrasah maupun pondok pesantren, 

anak-anak yang sekolah di sini 

memahami betul pembelajaran yang 

berhubungan dengan agama dan ilmu-

ilmu yang berguna di masyarakat. 

Misalkan ada orang tua yang tidak mau 

memondokkan anaknya atau anaknya 

sendiri yang tidak mau mondok maka 

sekolah ini siap untuk menampung 

mereka agar akhirnya memilki 

pemahaman tentang keagamaan 

Apa relevansinya antara nama SMP 

Islamic Garden School dan budaya 

religius di sekolah ini? 

SMP Islamic Garden School. Pertama, 

Saya buat Islam itu unik dan nama 

nyentrik, jika nama sekolah dibuat 

menggunakan nama berbahasa Arab 

maka otomatis masyarakat sudah 

menyangka kalau itu sekolah agama 
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(lebih banyak pembelajaran agama) 

sehingga kami menggunakan nama 

bahasa Inggris di mana bahasa Inggris 

banyak dikenal masyarakat dan dianggap 

negatif padahal tidak seperti itu. Mereka 

memandang negatif karena kurangnya 

pemahaman. Islamic: fokus sekolah ini 

agar anak-anak memahami dan 

berperilaku islami, seperti yang 

dijelaskan tadi misalnya anak-anak tidak 

sempat mondok maka di sekolah ini siap 

menjadikan anak-anak paham islam. 

Garden: bermakna sesuatu yang indah, 

tempat yang nyaman. Anak-anak datang 

ke sekolah seperti halnya mereka datang 

berekreasi, jadi anak-anak senang 

sehingga jika sudah senang maka akan 

mudah untuk mempengaruhi mindset 

mereka. Contoh konkritnya misalkan 

orang tua mengajak anaknya berekreasi 

ke taman, maka akan muncul di benak 

anak-anak banyak tumbuhan, tempat-

tempat indah. Sehingga saat anak-anak 

datang ke sekolah ini dalam kondisi 

senang maka lebih mudah bagi kita untuk 

membimbing anak-anak menjadi lebih 

baik dan juga guru-gurunya memberikan 

contoh yang baik pula karena kondisi 

yang indah akan mempengaruhi kata-kata 

yang diucapkan.  

Budaya religius yang unik menurut ibu di 

sekolah ini? 

Mereka memahami budaya-budaya yang 

dianggap ketinggalan misalnya budaya 

membaca tahlil, kalau di lingkungan sini 

kebanyakan pemudanya tidak tahu, tapi 

anak-anak di sekolah ini pastinya mau 

dan bisa, namun tidak berarti mereka 

tidak punya keahlian (ketinggalan) 

nyatanya mereka bisa mengoperasikan 

komputer, bermain gadget, membuat 

desain, banner, mengajari anak-anak 

(ngelesi) juga bisa. Ada istilah atau 

peribahasa seperti ini “ Sudahlah tugas 

kamu sekarang belajar yang lainnya 

belakangan”. Kalau bagi Kami beda, 

menurut Kami adalah “ Kamu tugasnya 

sekarang mengembangkan cinta kepada 

Allah lalu kamu lakukan yang lainnya 

maka akan dipermudah oleh Allah. Ada 

kejadian pada salah satu murid tidak 

shalat saat ditanya kenapa tidak shalat? 
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Lalu ia menjawab kata ibu saya tidak 

masalah (tidak penting shalat) lah ini 

beda. Kedua pembacaan ratibul haddad. 

Ratibul haddad itu adalah dzikiran 

(istighatsah), perlindungan dari Allah, 

sehebat apapun perlindungan dari 

manusia, jauh tidak ada bandingannya 

dari perlindungan Allah. Pembacaan 

ratibul haddad adalah pengikraran diri 

bahwa diri ini dilindungi oleh Allah 

bukan perlindungan dari manusia, 

terutama pada anak zaman now walaupun 

perantara lewat dokter, polisi, pengacara 

dan sebagainya tetapi Allah lah yang 

sebenarnya melindungi kita. Ketiga, 

anjangsana. Agenda acara pada 

pelaksanaan anjangsana di antaranya 

penanaman karakter, kajian-kajian 

terutama kajian fiqih, fiqih wanita, fiqih 

muamalah di antaranya transaksi jual 

beli, kredit dan sebagainya 

Kalau pagi sebelum pra KBM apa yang 

dilakukan peserta didik? 

Peserta didik bersih-bersih lingkungan 

sekolah agar tidak jorok (melatih 

penanaman karakter) karena prinsipnya di 

sini semua warga sekolah adalah tukang 

kebun (tidak ada pak kebun) 
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 

Informan  : Arif Hidayat, M.Pd 

Jabatan  : Ketua Yayasan SMP Islamic Garden School Mumbulsari 

Tempat wawancara : Ruang Guru 

Pertanyaan Jawaban 

Seperti apa tupoksi ketua yayasan SMP 

Islamic Garden School? 

 Ketua yayasan sebagai payung utama di 

lembaga oleh karena itu tugasnya, 

Pertama, bertugas mengatur sedemikian 

rupa seluruh kebutuhan lembaga agar 

terpenuhi dengan baik, kedua mengatur 

keseluruhan guru agar terpenuhi sesuai 

kebutuhan lembaga baik SMP maupun 

SMK, ketiga bagaimana caranya agar 

semua sistem kegiatan yang memang 

sudah ada di pedoman yayasan terlaksana 

di lembaga sehingga tugas kami 

mensosialisasikan kepada lembaga 

dengan baik sehingga semua kegiatan di 

sistem yayasan bisa terlaksana oleh 

lembaga 

Seberapa besar peran ketua yayasan 

dalam penyusunan visi misi lembaga 

(sekolah) 

Visi misi sekolah pertama kali adalah visi 

misi yayasan. Intinya visi misi sekolah 

berawal dari visi misi yayasan namun 

yayasan memberikan kesempatan kepada 

lembaga agar mengembangkan visi misi 

yayasan tersebut 

Bagaimana pendapat bapak mengenai 

budaya religius dalam 

menginternalisasikan nilai utama karakter 

bagi peserta didik? 

Di tempat kami sudah dibiasakan sistem 

integrasi pembentukan karakter yang 

sifatnya religius mulai awal pembelajaran 

sampai akhir pembelajaran. sebelum 

KBM ada kegiatan pra KBM dimulai 

06.30-07.30 isinya bagaimana 

membiasakan bagi peserta didik yang 

sudah terjadwal mulai senin sampai 

jum’at. Kontennya ada pembacaan surah 

yasin, ratibul haddad, tahlil. Kedua, 

membiasakan kepada anak-anak agar 

pendidikan akidah akhlak dalam 

pelaksanaannya sehari-hari terlaksana 

dengan baik, sehingga guru punya tugas 

penting misalnya jika siswa yang 

memiliki kekurangan dalam bidang 

akhlak maka tugas gurulah untuk 

membantu mendidiknya. Itulah bagi kami  

membiasakan melakukan kegiatan di luar 

sekolah seperti anjangsana siswa, 

pengajian malam senin sehingga kami 

bawa anak-anak dalam kehidupan 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

bermasyarakat nantinya, setiap kegiatan 

punya tujuan agar anak-anak bisa 

mengembangkan karakter anak ke dalam 

kehidupan masyarakat 

Dalam mendukung pelaksanaan budaya 

religius tentunya membutuhkan media 

atau sarana. Seperti apakah bentuk 

medianya pak? 

Kebiasaan kami, kami membuat media 

seperti anjangsana siswa, pengajian 

malam senin pembacaan ratibul haddad 

untuk siswa dan setelah jum’at untuk 

siswi. Kemudian pelaksanaan khatmil 

Qur’an setiap tiga bulan sekali untuk 

membangun karakter religius waktunya 

saat murid murid libur sekolahnya, 

tempatnya di sekolah. Selain itu ada juga 

seperti perkemahan sabtu minggu pada 

awal tahun ajaran atau pada akhir 

semester ganjil, di antara materinya 

adalah gerak batin. Tujuannya adalah 

membawa peserta didik kembali untuk 

bisa mendekatkan diri kepada Allah 

sehingga mereka terbiasa di rumah dan 

pada akhirnya mereka membawanya 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam rangka menginternalisasikan nilai 

utama karakter peserta didik melalui 

budaya religius? 

Karakter nasionalis: Kami punya 

kebiasaan bersih-bersih taman makam 

pahlawan setiap 6 bulan sekali, lalu 

bersih-bersih pasar setiap tahun sekali 

pada saat hari sampah nasional 

Karakter mandiri: kami membiasakan 

anak-anak dalam hal kemandirian. 

Contoh: di sekolah tidak ada pak kebun 

(cleaning service). Tujuannya agar anak-

anak sendiri ditanamkan jiwa mandiri, 

bersih-bersih kelas mereka sendiri, 

halaman sekolah sendiri sehingga 

kebiasaan tersebut terbawa sampai di 

rumah 

Karakter gotong royong: kebiasaan itu 

kita bangun, setiap penugasan melalui 

sistematika kelompok, agar mereka bahu 

membahu dalam menyelesaikan tugas 

dari bapak/ibu guru secara gotong royong 

Karakter integritas: untuk pelaksanaan 

kegiatan lebih awal jam 06.30, tujuannya 

membantu anak-anak agar tidak terbawa 

dalam sebuah hal kesibukan pada jam 

07.00. kebiasaan tersebut membawa 

dampak positif sehingga akhirnya 

kedisiplinan anak-anak dalam hal masuk, 

mereka mempersiapkan lebih dini 

minimal 30 menit sebelum masuk. 
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Berikutnya dalam pembelajaran kita 

tanamkan kedisiplinan antara siswa dan 

guru. Jika ada anak yang terlambat maka 

kena sanksi berupa membaca al-Qur’an 

atau bersih-bersih halaman sekolah 

tujuannya adalah membiasakan karakter 

kebersihan dan disiplin 

Apa keunikan budaya religius di sekolah 

ini? 

Hal-hal unik bagi kami: pada kegiatan pra 

KBM sebelum pelaksanaan shalat dhuha 

kami biasakan pembacaan yasin, tahlil, 

ratibul haddad, burdah, kami biasakan 

agar anak-anak terbiasa tidak hanya di 

sekolah tetapi juga di rumah atau 

masyarakat. Kedua, pembiasaan di luar 

sekolah seperti pengajian rutin, tujuannya 

membangun kedisiplinan anak-anak agar 

mereka tidak canggung dalam kehidupan 

bermasyarakat 

Adakah budaya religius yang sifatnya 

konkrit terjadi di masyarakat yang 

dilakukan oleh peserta didik pak? 

Ada. Di sekolah kami ada kegiatan 

jum’at bersih. Setiap jum’at ada bersih-

bersih area dan lingkungan masjid. 

Tujuannya agar mereka setiap jum’at bisa 

membersihkan masjid dan shalat masjid. 

Kedua, membiasakan anak-anak sadar 

lingkungan. Lingkungan harus dirawat 

dengan baik, misalnya penghijauan 

menuju area batu jubang dengan 

penanaman pohon, dan alhamdulillah 

sudah kami laksanakan dan pohonnya 

sudah mulai tumbuh. Ketiga, pada 

peringatan hari sampah nasional, atau 

hari pendidikan nasional kita adakan 

bersih-bersih di area umum seperi pasar, 

kantor desa, kantor kecamatan, kantor 

polisi, koramil  

Menurut bapak, apakah pelaksanaan 

budaya religius sudah berjalan baik atau 

seperti apa pak? 

Alhamdulillah bagi kami sudah bisa 

terlaksana dengan baik, itu semua karena 

dasar nilai religius yang ada di yayasan 

dan lembaga 

Seperti apa harapan-harapan ke depannya 

agar budaya religius semakin meningkat? 

Kebiasaan-kebiasaan ini terbawa ke 

keluarga mereka sendiri, termasuk di 

lingkungan rumah dan masyarakat sekitar 

rumah anak-anak sehingga membawa 

perubahan, dan pada akhirnya masyarakat 

tahu tentang apa yang kami lakukan dan 

mengapa melakukan seperti ini.  

Apa yang melatarbelakangi nama garden 

school? 

Kebetulan daerah-daerah kami adalah 

daerah perkebunan. Awal mula muncul 

ide green school, namun nama itu terlalu 

umum menurut pihak yayasan, lalu 
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muncul ide bagaimana bawa karakter 

daerah kita karena di daerah perkebunan, 

banyak pohon sehingga muncul ide 

garden school maka disetujui dengan 

harapan bahwa kita betul-betul membawa 

anak-anak menjadi agamis dan mau 

menjaga lingkungan 
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA  

Informan  : Rakhmad Kurniawan, S.S 

Jabatan  : Waka Kesiswaan SMP Islamic Garden School Mumbulsari 

Tempat wawancara : Ruang Guru 

Pertanyaan Jawaban 

Seperti apa budaya religius yang ada di 

sekolah ini mulai pagi sampai pulang 

sekolah? 

 Jam 06.30 anak-anak diharuskan sampai 

di sekolah, jam 07.00 anak-anak baca 

yasin dilanjutkan bacaan ratibul haddad, 

lalu shalat dhuha setelah itu KBM. Pada 

saat dhuhur, kami melakukan shalat 

dhuhur berjamaah yang diawali dengan 

pembacaan tahlil jam 13.00 

Rutinitas apa yang menjadi kekhasan 

budaya religius di sekolah ini pak ? 

Pembacaan al-Qur’an secara bersama dan 

pembacaan ratibul haddad. Pembacaan 

ratibul haddad dimaksudkan 

dilatarbelakangi karena krisisnya moral 

saat ini, sehingga harapan kami agar 

anak-anak di samping memiliki 

intelektualitas (pengetahuan umum) juga 

memiliki pengetahuan religius yang baik 

sehingga anak-anak terbekali moral yang 

baik   

Adakah kajian-kajian atau pembiasaan 

lainnya terkait budaya religius pak? 

Setiap dua minggu sekali ada kegiatan 

anjangsana siswa. Kita datangi satu per 

satu ke rumah siswa secara bergiliran  

Apa kegiatan ekstrakurikuler yang 

menjadi kekhasan di sekolah ini? 

Kita selain punya anjangsana siswa, kita 

juga punya pengajian dengan tujuan 

untuk mempererat (ikatan batin) antara 

sekolah, peserta didik dan orang tua 

peserta didik 

Sejauh mana ketercapaian visi misi 

sekolah terhadap peserta didik 

Sampai saat ini patokan kami mengacu 

pada visi misi sekolah, jika kita ukur 

sekitar 70% ketercapaiannya 

Adakah strategi sekolah dalam 

menanamkan dan meningkatkan karakter 

religius peserta didik? 

Pendekatan yang kami lakukan. Peserta 

didik saat di sekolah, tidak hanya 

menganggap kami sebagai gurunya, 

tetapi juga menganggap kami sebagai 

orang tua mereka, kami juga berperan 

sebagai teman-teman dan sahabat bahkan 

sebagai saudara peserta didik sehingga 

mereka lebih terbuka jika ada 

permasalahan  

Bagaimana internalisasi nilai utama 

karakter gotong royong berbasis budaya 

religius  

 

Transformasi nilai: 

Kami membiasakan kepada anak-anak 

bahwa sistem gotomg royong merupakan 

budaya ketimuran jika tidak gotong 

royong maka akan tersisishkan dari 

kehidupan masyarakat, kita hendaknya 
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dalam kehidupan di masyarakat  saling 

gotong royong bahu membahu dan 

sebagainya, sehingga apa yang kita 

bangun dapat terwujud dengan tepat, saat 

kita membangun jiwa gotong royong 

maka membuat mereka merasa empati. 

Termotivasi melakukan sesuatu secara 

kompak, patuh dan mereka melaksanakan 

itu tidak ada maksud lain-lain sehingga 

merasa kita bersama dan melaksanakn 

dengan penuh tanggungjawab. Contoh 

konkrit gotong royong di sekolah tidak 

ada pak kebun ini adalah rumah kedua 

kalian, mulai kantor, halaman, ruang 

kelas tempat wudhu dan sebagainya. 

Anak-anak setiap malam minggu terbiasa 

datang ke sekolah bersih bersih hingga 

menginap dan itu tidak dipaksanakan 

kepada anak-anak. Ditambah lagi kami 

membuat list penanggungjawab tugas 

berkelompok selama 10 menit agar 

semangat bekerjasama menyelesaikan 

tugas, seberat apapun maka akan selesai 

karena saling mengingatkan dan 

bekerjasama 

Transaksi nilai: 

Dengan adanya keteladanan guru 

mengawal tekanya aturan sekolah 

sehingga berpengaruh pada diri peserta 

didik adanya niat, kesadaran, dan 

komitmen berperilaku gotong royong  

Transinternalisasi nilai: 

Secara spontanitas peserta didik terbiasa 

bergotong royong. Mereka lebih 

mengajak teman-temannya misalnya 

pernah ada orang tua yang naik sepeda 

bawa rumput lalu jatuh lalu ditolong dan 

diantar. Pernah saya ada di belakang 

kulaa di pasar berat lalu dibantu dari 

belakang. 

Dari pihak guru/peran guru kami 

mengadakan rapat mengevaluasi semua 

kegiatan setiap minggu, termasuk jika ada 

guru yang tidak masuk maka secara 

otomatis diganti yang lain 

Transaksi nilai: tanpa dimintai tolong 

langsung dibantu  

Makan bareng menimbulkan rasa empati 

dan gotong royong 

Tarnsinternalisasi nilai: ketuk tular 
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kepada anak-anak agar kebiasaan di 

sekolah menular ke orang tua dia rumah 

Bagaimana antusias peserta didik dalam 

pelaksanaan budaya religius? 

Alhamdulillah, peserta didik sangat 

antusias, disebabkan di antaranya kultur 

yang ada di daerah sekolah kami berbeda 

dengan lainnya selain itu juga karena 

adanya penerapan-penerapan budaya 

religius yang ada di sekolah 

Terkait program kesiswaan seperti apa 

pak terkait keagamaan? 

Kami melakukan pendekatan tidak hanya 

kepada peserta didik tetapi juga 

pendekatan kepada orang tua, misalnya 

kita haruskan anak-anak shalat dhuha di 

sekolah, maka program itu kesulitan 

untuk ditanamkan jika program itu juga 

tidak disosialisasikan kepada orang tua 

sehingga diharapkan orang tua juga 

melakukan di rumah 

Bagaimana bentuk koordinasi dengan 

orang tua pak? 

Kami sempatkan silaturrahmi ke rumah 

masing-masing peserta didik terutama 

peserta didik yang membutuhkan 

perhatian khusus.  

Terkait karakter peserta didik, apakah 

melalui proses di sekolah ataukah 

memang bawaan dari rumah? 

Proses bapak yang pasti. Kami 

menginginkan anak-anak tidak hanya 

memiliki pengetahuan tetapi juga 

mencetak karakter yang baik 

Apa saja sarana prasarana yang dimiliki 

sekolah dalam mendukung pelaksanaan 

budaya religius? 

Saat ini masih gasibo karena masih 

keterbatasan pendanaan (mushalla masih 

belum ada), tempat wudhu, al-Qur’an, 

bacaan ratibul haddad 

Harapan bapak ke depannya agar budaya 

religius dapat meningkat ke depannya 

dalam menginternalisasikan nilai-nilai 

utama karakter? 

Yang pasti Kami melakukan adalah 

sesuatu usaha dalam meningkatkan 

budaya religius, namun kami tidak hanya 

berhenti di situ tetapi kami akan berusaha 

melakukan perbaikan-perbaikan ke 

depannya sehingga saat kami mempunyai 

sebuah fasilitas yang baik, kami juga 

dapat meningkatkan religiusitas peserta 

didik 
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA  
Informan  : Lailatus Sakdiyah, S.S 
Jabatan  : Waka Kurikulum SMP Islamic Garden School Mumbulsari 
Tempat wawancara : Ruang Guru 

Pertanyaan Jawaban 

Seperti apa visi misi sekolah ini bu?  Visi misi sekolah ini bertujuan yang 
lebih diutamakan adalah 
religiusnya/akhlaknya/ karakternya sopan 
santunnya di lingkungan sekolah, 
menghormati gurunya, di tempat 
tinggalnya harus bagaimana. Intinya lebih 
mengutamakan akhlak peserta didik 

Bagaimana cara sekolah memperkenalkan 
visi misi sekolah di sini kepada peserta 
didik? 

Contohnya setiap pagi kami membaca 
ratibul haddad, setelah itu shalat dhuha, 
setelah shalat dhuha kami 
memperkenalkan visi misi pada 
pendidikan keagamaannya  

Bagaimana cara guru dalam 
menginternalisasikan nilai utama karakter 
religius bagi peserta didik melalui budaya 
religius? 

Di sekolah kami misalkan ada gurunya 
dan anak-anak baru datang ke sekolah, 
maka anak-anak langsung turun dalam 
rangka menghormati gurunya, kemudian 
ketika guru sedang duduk, anak-anak 
pasti menundukkan badan (tidak asal 
lewat) 

Anak-anak bersikap santun kepada guru 
melalui proses pembiasaan di sini atau 
memang bawaan dari rumah? 

Prosesnya di sini, ada sebagian di rumah 
sopan namun belum faham bagaimana 
bersikap dan sopan kepada guru, 
misalnya nak jika ada gurunya sapalah 
dengan salam bukan dengan tin tin tin 
saat naik sepeda motor. Anak-anak saat 
datang dan pulang dari sekolah untuk 
bersalaman terlebih dahulu. 

Seperti apa bentuk rutinan harian peserta 
didik di sekolah ini terkait budaya 
religius? 

Pagi dimulai dengan pembacaan ratibul 
haddad, kemudian shalat dhuha, setelah 
shalat dhuha baru dimulai KBM. 
Sebelum shalat dhuhur, diawali dengan 
tahlil, pengajian/tausiah tentang kitab 
(safinatun najah) baru setelah itu shalat 
dhuha 

Pada saat shalat dhuhur berjamaah, 
bagaimana bagi peserta didik yang 
udzur? 

Bagi yang udzur biasanya bersih-bersih 
kelas, lingkungan sekolah 

Untuk PHBI apakah selalu mengadakan ? Ya kami selalu mengadakan walaupun 
kecil-kecilan 

Dalam menginternalisasikan nilai utama 
karakter bagi peserta didik, karakter apa 
yang paling dominan bagi peserta didik? 

Religiusnya pak. Kalau karakter sifat 
peduli antar teman misalnya pada saat 
anjangsana maka peserta didik yang 
punya sepeda motor otomatis mengajak 
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temannya yang tidak punya tanpa disuruh 
oleh guru 

Seperti apa penanaman karakter peduli 
sosial atau peduli lingkungan di sekolah 
ini? 

Setiap jum’at ada pembiasaan jum’at 
berkah dibagikan ke masjid berupa nasi 
kotak dan kepada lansia. Bersih-bersih 
selokan, sungai-sungi, ke pasar setiap 
bulan hari jum’at. Waktunya di hari 
jum’at setiap bulannya, dan KBM 
dikosongkan  

Terkait karakter utama di antaranya ada 
karakter kedisiplinan seperti apa wujud 
nyatanya? 

Kalau di sini jam 06.30 anak-anak harus 
sudah datang di sekolah dan tanpa 
disuruh mereka sudah datang, seandainya 
mereka akan terlambat pastinya ijin 
terlebih dahulu 

Adakah kendala-kendala dalam 
menginternalisasikan nilai utama karakter 
peserta didik? 

Banyak pak, ini tidak semua peserta didik 
manut (saat di rumah). 

Bagaimana cara sekolah mengetahui 
karakter peserta didik yang beragam 

Misalnya saat bersih-bersih akan ketemu 
siapa yang senang bersih-bersih, ada yang 
senang menulis dan sebagainya, bisa juga 
dengan cara menyuruh peserta didik 
membuat karya, maka disini juga akan 
terlihat apakah lebih condong ke 
akademik maupun non akademik. Dari itu 
maka akan ketemu karakter peserta didik 

 Saya berharap bahwa anak-anak memiliki 
akhlak yang baik dan bisa memanfaatkan 
ilmu yang diperoleh di sini dengan sebaik 
mungkin dan bisa bermanfaat bagi orang 
lain 
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STRUKTUR ORGANISASI URUSAN KURIKULUM SMP NEGERI  3 JEMBER 

TAHUN PELAJARAN 2021/ 2022 
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STRUKTUR ORGANISASI URUSAN KURIKULUM SMP NEGERI  3 JEMBER 

TAHUN PELAJARAN 2021/ 2022 
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DATA GURU SMP ISLAMIC GARDEN SCHOOL MUMBULSARI 

Tahun Pelajaran 2021/2022 

 

No Nama Tugas Mengajar 

1 Kholisatun Nikmah, S.Pd Kepala Sekolah 

2 Arif Hidayat, S.Pd Guru Bahasa Daerah 

3 Rakhmad Kurniawan,S.Pd Waka Kesiswaan/Guru IPS 

4 Lailatul Sakdiyah, S.Pd Waka Kurikulum/Guru Bahasa 

Indonesia 

5 Thomas Agustanto, SE Waka Urusan Humas/Guru PKn 

6 Ismail, S.Pd Waka Sarana Prasarana 

7 Vida Andriani, ST Guru IPA 

8 Moh. Imam Firdausi,S.Pd Guru PJOK/Prakarya 

9 Sinta Bella Guru Matematika 

10 Mutmainatul Q,  Guru PAI 

11 Wahyuni Susanti Guru Bahasa Inggris 

Jember, 31 Juli 2021 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah 

 

 

 

Kholisantun Nikmah, S.Pd 

NIP. - 
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DOKUMENTASI OBSERVASI 

 

 

Observasi kegiatan jum’at religi (shalat 

dhuha dan pembacaan yasin SMP Negeri 3 

jember 

Observasi kegiatan peduli sosial 

SMP Negeri 3 jember 

 

Observasi kegiatan anjangsana SMP 

Islamic Garden School Mumbulsari 

Observasi kegiatan jum’at berkah 

 SMP Islamic Garden School  

Mumbulsari 

Observasi poster karakter SMP  

Islamic Garden School Mumbulsari 

Observasi poster karakter SMP  

Negeri 3 jember 
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DOKUMENTASI WAWANCARA 

 

 

Wawancara dengan kepala SMP 
Negeri 3 jember 

Wawancara dengan ketua komite 
SMP Negeri 3 jember 

Wawancara dengan guru PAI SMP 
Negeri 3 jember 

Wawancara dengan peserta didik 
SMP Negeri 3 jember 

Wawancara dengan kepala SMP 
Islamic Garden School Mumbulsari 

Wawancara dengan waka kurikulum 
SMP Islamic Garden School Mumbulsari 
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RIWAYAT HIDUP 

 

 

 

Abdul Basid dilahirkan di Jember, Jawa Timur tanggal 11 September 1981, anak 

kedua dari empat bersaudara, pasangan Bapak Hasin dan Ibu Suratni. Alamat: 

Dusun Curahrejo RT: 003 RW: 024 Cangkring Jenggawah, HP. 082231191057, e-

mail: kangbasid@gmail.com. Tamat pendidikan dasar tahun 1994. Tamat 

Madrasah Tsanawiyah tahun 1997, dan Madrasah Aliyah Negeri 1 Jember pada 

tahun 2000.  

 

Pendidikan berikutnya di tempuh di STAIN Jember hingga selesai tahun 2004. 

Gelar magister Pendidikan Agama Islam diraihnya pada tahun 2011 di 

Pascasarjana IAIN Jember dan gelar doktor Pendidikan Agama Islam diraihnya 

pada tahun 2022 di Pascasarjana UIN KHAS Jember. 

  

Kariernya sebagai tenaga pengajar dimulai tahun 2005 sebagai pegawai negeri 

sipil mengajar di SD Negeri Plalangan 06 Kalisat sebagai guru Pendidikan Agama 

Islam. Kemudian pada tahun 2008 hingga tahun 2016 mengajar di SMP Negeri 1 

Kalisat sebagai guru Pendidikan Agama Islam. Tahun 2016 hingga sekarang 

menjadi pengawas Pendidikan Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Jember hingga sekarang. 

  

Semasa mahasiswa, ia aktif sebagai anggota dalam organisasi pergerakan 

mahasiswa Islam Indonesia (PMII) rayon Tarbiyah STAIN Jember. 

  

Tahun 2008 ia menikah dengan Alifia Kurniawati alumni S1 Pendidikan 

Matematika IKIP PGRI Jember Tahun 2020. Mereka kini telah dikaruniai putera-

puteri: Aulia Zakiyah Darajah yang masih duduk di madrasah muallimat Bahrul 

Ulum Tambakberas Jombang, Azkiya’ Qorinatul Qur’an yang masih duduk di 

madrasah ibtidaiyah, Ahmad Hakam Habibullah yang masih duduk di Taman 

Kanak-Kanak, serta Ahmad Furqanul Qur’an Zakarian yang baru berusia 8 bulan. 
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