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(kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah.”(Q.S Al-

Ahzab : 21) 
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ABSTRAK 

Aminillah, 2022 : Strategi Pembudayaan Pendidikan Karakter Siswa Melalui 

Kegiatan Jum‟at Sejati (KJS) di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pasuruan 

Kata Kunci : pembudayaan karakter, pendidikan karakter, Kegiatan Jum‟at Sejati 

Madrasah merupakan harapan dari orangtua untuk membentuk karakter 

seorang anak setelah mendapat pendidikan didalam keluarganya itu sendiri. 

Karakter seseorang bisa dibentuk dan dibiasakan dengan cara melakukan hal-hal 

atau kegiatan yang mendukung karakter tersebut dengan rutin. MAN 1 Pasuruan 

menggunakan strategi karakter dengan pembudayaan atau pembiasaan. Hal 

tersebut dilakukan melalui Kegiatan Jum‟at Sejati (KJS).  

Fokus penelitian dan tujuan yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1) Unuk 

Mendeskripsikan Strategi Pembudayaan Pendidikan Karakter Religius Siswa 

Melalui Kegiatan Jum‟at Sejati di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pasuruan. 2) Unuk 

Mendeskripsikan Strategi Pembudayaan Pendidikan Tanggung Jawab Siswa 

Melalui Kegiatan Jum‟at Sejati di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pasuruan. 3) Unuk 

Mendeskripsikan Strategi Pembudayaan Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan 

Siswa Melalui Kegiatan Jum‟at Sejati di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pasuruan. 

Pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipasi 

pasif, wawancara tidak terstruktur, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data 

yang digunakan pada penelitian ini adalah Analisis kualitatif model Miles, 

Huberman dan Saldana yaitu Kondensasi Data, Penyajian Data dan Penarikan 

Kesimpulan. Sedangkan untuk menguji Keabsahan Data yang diperoleh peneliti 

menggunakan Triangulasi Sumber dan Triangulasi Teknik. 

Penelitian ini memperoleh kesimpulan : 1) Strategi pembudayaan religius 

siswa dalam kegiatan KJS ini siswa melakukan kegitan-kegiatan keagamaan 

secara rutin setiap jum‟atnya yakni dengan melakukan sholat dhuha berjamaah, 

istighosah doa bersama, dan ceramah agama. 2) Stategi pembudayaan pendidikan 

karakter tanggungjawab siswa melalui kegiatan KJS yang dilakukan setiap hari 

jum‟atnya yaitu dengan melakukan Khotmil Qur‟an yang mengharuskan khatam 

30 jus setiap kelasnya dan setiap siswa sudah terbagi setiap juz nya. 3) Strategi 

pembudayaan karakter peduli lingkungan siswa dapat melalui kegiatan jumat 

bersih yang terdapat dalam kegiatan KJS itu sendiri.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Konteks Penelitian A.

Madrasah Aliyah Negeri 1 Pasuruan merupakan salah satu sekolah 

yang  berbasis Islam dengan keunggulan dibidang akademik  dan pemahaman 

nilai-nilai ajaran agama Islam.  Madarasah yang memiliki visi Terwujudnya 

lembaga pendidikan yang islami, berkualitas, kompetitif, berakhlakul karimah 

dan berbudaya lingkungan ini juga mempunyai peranan penting dalam 

pembentukan akhlak dan karakter siswa baik dilingkungan sekolah, 

masyarakat, ataupun keluarga.  

Siswa di  Madrasah Aliyah Negeri 1 Pasuruan mulai dibentuk karakter 

dan membiasakan karakter tersebut dapat melekat pada pribadi siswa dengan 

melakukan program (KJS) kegiatan jumat sejati (sehat jasmani dan hati). KJS 

merupakan salah satu program kerja yang dibuat oleh kepala madrasah dan 

pembina keagamaan yang menjadi koordinator kegiatan ini, yang dilakukan 

oleh seluruh warga sekolah MAN 1 Pasuruan. KJS ini dilakukan dengan 

tujuan dapat membentuk dan membiasan karakter siswa.  Kegiatan ini 

dilakukan serentak oleh siswa kelas X-XI-XII dan didampingi oleh wali kelas 

dan beberapa guru yang mengikuti kegiatan tersebut yang dilakukan setiap 

hari jumat pagi. Kegiatan ini dibagi dalam 2 jenis yakni Kegiatan Rohani dan 

Kegiatan Jasmani. Kegiatan KJS yang berisi 2 jenis kegiatan tersebut 

dilakukan secara bergantian setiap hari jumat nya. Kegiatan ini pertama kali 

dicetuskan oleh kepala sekolah keempat MAN 1 Pasuruan yaitu bapak H.M. 
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Alfan Makmur, M.M pada tahun 2014. Beliau memberikan ide akan diadakan 

kegiatan ini dengan alasan agar semua warga sekolah sehat jasmani dan 

rohani.
1

 Akan tetapi dilihat dari bentuk kegiatan yang dilakukan secara 

rutin,maka kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk untuk pembudayaan 

karakter pada siswa. Dengan demikian harapan nya siswa di MAN 1 Pasuruan 

terlebih pada kelas XII dapat membiasakan karakter dengan sikap kesantunan 

serta didasari nilai kereligiusan. Siswa kelas XII menjadi sorotan kegiatan ini 

karena dapat menjadi bekal ketika sudah lulus dan berharap akan terus 

dilakukan sampai terjun dimasyarakat atau perguruan tinggi. Akan tetapi tidak 

dipungkiri kelas X dan XI juga tetap dalam pengawasan sekolah dalam 

kegiatan ini.  

Sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak H. 

Mohammad Sifak, S.Ag pada hari Sabtu, 18 september 2021 selaku guru PAI 

dan pembina keagamaan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pasuruan, terdapat 

beberapa kendala yang mempengaruhi terbentuknya karakter seorang siswa. 

Hal tersebut dapat mempengaruhi proses pembudayaan karakter belum 

dikatakan efektif : 

1. Faktor lingkungan  

Karena pada pribadi siswa berangkat dari latar belakang yang 

berbeda. Ada siswa yang dari lembaga pendidikan islam seperti MTs, ada 

yang dari sekolah umum seperti SMP,  hal itu sudah menjadi perbedaan 

antara MTs dan SMP untuk  pembentukan karakter siswa sepeti sikap 

                                                             
1
 Observasi pra penelitian ,MAN 1 Pasuruan 18 September 2021. 
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religius,disiplin beribadah lebih ditekankan pada  siswa dari MTs. Jadi 

karakter siswa saat pertama kali masuk di MAN 1 Pasuruan tidak bisa 

disama ratakan.  

2. Keluarga  

Didikan keluarga juga dapat mempengaruhi terbentuk nya karakter 

pada anak. Akan tetapi tidak semua keluarga siswa yang mendidik secara 

intens sehingga menghasilkan anak yang berkarakter baik. Akan tetapi 

terdapat siswa yang mempunyai orangtua brokenhome, hal tersebut juga 

menjadi perbedaan karakter siswa tersebut.  

3. Guru 

Masih banyak guru saat mengajar dikelas tidak diselingi dengan 

adanya nasihat-nasihat yang mendorong siswa dalam pembentukan 

karakter. Hal ini dilakukan karena guru hanya mengejar materi saja.
2
 

Disamping permasalahan tersebut memang tidak dapat dipungkiri 

bahwasanya manusia adalah makhluk yang berpotensi untuk dididik secara 

baik dan berkelanjutan. Ia memiliki tubuh yang sempurna, memiliki berbagai 

potensi baik dalam aspek intelektual dan karakternya yang siap 

diaktualisasikan dalam kehidupan nyata. Karakter manusia pada hakikatnya 

dapat dilihat dari kepribadian manusia itu sendiri yang ditunjukkan pada 

perilaku keseharian nya. Sejak manusia terlahir didunia ini, anak cucu Nabi 

Adam „alaihissalam telah memiliki potensi karakter yang ditunjukkan melalui 

kemampuan kognitif dan sifat-sifat yang dibawanya. Karakter tersebut 

                                                             
2
 M.Sifak, wawancara KJS di MAN 1 Pasuruan, diwawancarai oleh Aminillah,Pasuruan 

18 September 2021. 
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berkembang secara bawaan jika dilakukan dengan berbagai sentuhan 

pengalaman dan pembelajran dilingkungan.
3
   

Menurut Fakry Gaffar Karakter merupakan sebuah proses transformasi 

nilai-nilai kehidupan untuk ditumbuhkembangkan dalam kepribadian 

seseorang sehingga menjadi satu dalam perilaku kehidupan orang itu.
4
 Selain 

itu karakter manusia terbentuk melalui pola pembiasaan yang berulang secara 

berkelanjutan baik secara sadar maupun tidak sadar sehingga terbentuk pola 

pembiasaan. Manusia akan dipandang baik bila dalam melaksanakan nilai-

nilai karakter dengan strategi yang baik pula. Sebagaimana dijelaskan pada 

Q.S al-luqman ayat 17:
5
 

                             

           

Artinya: “Wahai anakku! Laksanakanlah salat dan suruhlah (manusia) 

berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar 

dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya 

yang demikian itu termasuk perkara yang penting”.  

 

Pada ayat diatas dijelaskan kita semua diserukan untuk berbuat yang 

makruf, yakni sesuatu yang dinilai baik oleh masyarakat, berakhlakul 

mahmudah, dan tidak bertentangan dengan syariat, dan cegahlah dari yang 

mungkar . 

Islam memiliki cara tersendiri dalam penguatan pendidikan karakter 

yakni melalui nilai-nilai spiritual. Manusia dapat merasakan sendiri 

                                                             
3
 Endang Mulyaningsih, Analisis Model-Model Pendidikan Karakter Untuk Usia Anak-

Anak,Remaja Dan Dewasa, ( Yogyakarta : Staff UNY,2011), 2. 
4
 Darma kusuma,dkk, pendidikan karakter, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018), 5. 

5
 Gramedia, Al-Qur‟an Q.S Al-Luqman/ 17: 21. 
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berdasarkan aturan yang ada. Yakni kepada Allah SWT,Rosul-Nya,diri sendiri, 

sesama manusia, lingkungan dan bangsa yang berwujud dalam pikiran, 

perasaan sikap, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, 

hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat.
6
 

Disisi lain pembudayaan karakter juga perlu disandarkan dengan 

pendidikan islam. Hal ini dipahami sebagai proses tranformatif dan 

internalisasi nilai-nilai ajaran islam terhadap peserta didik. Saat pembudayaan 

karakter dilakukan, maka yang perlu diperhatikan adalah dasar yang dimiliki 

peserta didik yakni tentang tauhid dan keimanan. Inilah yang membedakan 

teori karakter dilandasi keislaman dengan teori karakter dilandasi dengan 

pengetahuan belaka. Pendidikan karakter sendiri merupakan upaya mengubah 

sifat sifat yang ada dalam jiwa manusia melalui berbagai proses layaknya 

pengajaran pada umum nya dan budi pekertilah yang menjadi watak atau 

tabiat yang khusus dimiliki seseorang untuk berperilaku sopan dan 

menghargai pihak lain dengan cerminan lewat perilaku dan kehidupan nya. 
7
 

Dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal 3 tentang pendidikan 

karakter menyebutkan bahwa :  

“Pendidikan Karakter adalah usaha sadar dan terencana dalam 

mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, serta mengembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”
8
 

                                                             
6
 Siti Farida, Pendidikan Karakter Dalam Prespektif Islam, Jurnal Kabilah Vol 1 No 1 

Juni 2016, 199. 
7
 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter ,(Jakarta:Kencana Media Group,2011) ,25.  

8
 Sekretariat Negara RI., Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang 

Sistem PendidikanNasional, (Jakarta: Permata Press, 2018), 4 
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Dalam membentuk karakter seorang anak, keluarga mempunyai peran 

penting untuk hal itu. Seseorang mulai dibentuk karakter nya dengan didikan 

orangtua yang ada dirumah. Setelah adanya pembentukan karakter maka 

perlu untuk membiasakan dan menjadikan hal tersebut sebagai pembudayaan. 

Agar proses pembudayaan karakter dapat berjalan, maka perlu melibatkan 

keluarga yang menjadi tokoh utama dalam pelaksanaan pembudayaan 

karakter tersebut. Karena proses peletakan dasar-dasar pendidikan (Basic 

Educational) merupakan langkah awal dilingkungan keluarga bagi 

keberhasilan proses pendidikan selanjutnya.
9
 Keluarga memiliki khasanah 

yang sangat lengkap dalam mengisi setiap instrumen karakter yang harus 

ditumbuh kembangkan. Keluarga akan menjadi benteng dalam menangkal 

setiap perkembangan buruk yang didapatkan di luar lingkungan sekitar. Hal 

ini sudah dijelaskan bahwa keharusan memberikan pendidikan kepada 

anaknya merupakan kewajiban orangtuanya. Termasuk pelajaran tentang 

ketaatan kepada tuhan-Nya, ayat tersebut berbunyi :  

                            

     

Artinya : “Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, ketika dia 

memberi pelajaran kepadanya, ”Wahai anakku! Janganlah engkau 

mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan 

(Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.” Q.S 

Luqman:13.  

 

                                                             
9
 Nur Ahid, Pendidikan keluarga dalam prespektif islam , (Yogyakarta : Pustaka 

Pelajar,2010), 63. 
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Ayat tersebut sekalian menggabarkan tentang pelaksanaan pendidikan 

yang dilakukan Luqman, juga ajakan untuk mendidik karakter anak. Sebagai 

orangtua, selain harus mengajarkan tauhid dan keimanan, karena keduanya 

akan menjadi dasar untuk mengatur pola memunculkan karakter seseorang.
10

 

Setelah keluarga, lembaga atau institusi pendidikan seperti sekolah, 

juga merupakan tempat untuk membentuk karakter. Sekolah merupakan 

tempat kebudayaan karena pada dasarnya proses belajar merupakan 

pembudayaan.
11

 Persaiangan lembaga pendidikan menjadi kebutuhan yang 

sangat mendasar pada suatu lembaga pendidikan itu sendiri. Pengelolahan 

sumber daya kelembagaan berdasarkan visi misi akan memudahkan lembaga 

tersebut berjalan. Baik sumberdaya manusia maupun sumber daya alam. Hal 

ini sangatlah relevan dengan kebutuhan pendidikan bahwa peran lembaga 

pendidikan untuk mensukseskan pendidikan karakter sangat dibutuhkan. 

Orangtua mempercayai lembaga pendidikan yang berbasis islam atau 

madrasah untuk pendidikan anaknya, dengan adanya madrasah seperti yang 

dipaparkan oleh An- Nahlawi yaitu dapat merealisasikan pendidikan yang 

didasarkan atas prinsip pikir, akidah dan tasri‟ yang diarahkan untuk mencapai 

tujuan pendidikan.bentuk realisasi itu adalah agar peserta didik beribadah, 

mentauhidkan Allah SWT, tunduk dan patuh atas perintah syariat-Nya.
12

 

Karena pendidikan juga harus diimbangi antara pendidikan akademik 

dan agama. Banyak orang tua beranggapan bahwa sekolah berbasis islam juga 

                                                             
10

 Abbudin Nata, Akhlak Dan Taswuf , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011),169. 
11

 Udin S. Winataputra Dkk, “Pembaruan Dalam Pembelajaran Di SD”, (Tanggerang 

Selatan : PT Macananjaya Cemerlang,2020) , 43. 
12

 Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta, Amzah, 2011), 155-156. 
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dapat mencetak generasi milenial yang berkarakter dan berkakhlak karimah . 

Akan tetapi sampai saat ini masih banyak siswa yang masih melenceng atau 

berakhlak kurang baik meskipun berada di lingkungan sekolah islam atau 

madrasah. Hal itu bisa disebabkan karena pergaulan dari teman 

sebaya,lingkungan siswa tersebut tinggal,dan dampak di era globalisasi.  

Dari permasalahan tersebut, Lembaga pendidikan Madrasah Aliyah 

Negeri (MAN )1 Pasuruan turut berperan untuk membudayakan karakter siswa 

sebagai visi, misi, dan tujuan yang telah dicanangkan lembaga. MAN 1 

pasuruan berupaya untuk memberikan pembudayaan pendidikan karakter 

kepada siswa melalui Kegiatan Jum‟at Sejati (KJS).   

Untuk mengetahui secara detail pelaksanaan kegiatan pembisasaan 

karakter siswa , maka peneliti tertarik untuk meneliti di MAN 1 Pasuruan 

dengan judul “STATEGI PEMBUDAYAAN PENDIDIKAN KARAKTER 

SISWA MELALUI KEGIATAN JUM’AT SEJATI DI MADRASAH 

ALIYAH NEGERI 1 PASURUAN”. 

 Fokus Penelitian B.

Berdasarkan dari hasil pemamparan konteks penelitian diatas maka 

dapat diambil titik fokus penelitiannya yaitu : 

1. Bagaimana Strategi Pembudayaan Pendidikan Karakter Religius Siswa 

Melalui Kegiatan Jum‟at Sejati di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pasuruan ? 

2. Bagaimana Strategi Pembudayaan Pendidikan Karakter Tanggungjawab 

Siswa Melalui Kegiatan Jum‟at Sejati di Madrasah Aliyah Negeri 1 

Pasuruan ? 
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3. Bagaimana Strategi Pembudayaan Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan 

Siswa Melalui Kegiatan Jum‟at Sejati di Madrasah Aliyah Negeri 1 

Pasuruan ? 

 Tujuan Penelitian C.

Berdasarkan dari hasil pemamparan fokus penelitian diatas maka 

penulis mempunyai tujuan penelitian yaitu : 

1. Untuk Mendeskripsikan Strategi Pembudayaan Pendidikan Karakter 

Religius Siswa Melalui Kegiatan Jum‟at Sejati di Madrasah Aliyah Negeri 

1 Pasuruan 

2. Untuk Mendeskripsikan Strategi Pembudayaan Pendidikan Karakter 

tanggungjawab Siswa Melalui Kegiatan Jum‟at Sejati di Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Pasuruan 

3. Untuk Mendeskripsikan Strategi Pembudayaan Pendidikan Karakter Peduli 

Lingkungan Siswa Melalui Kegiatan Jum‟at Sejati di Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Pasuruan 

 Manfaat Penelitian D.

Hasil dari pelaksanaan pembuatan proposal ini diharapkan dapat 

bermanfaat secara teoritis dan praktis yang akan dijabarkan sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

baru, bukan hanya sekedar informasi namun juga bersifat aplikatif. Adanya 

pembahasan tentang pentingnya penanaman karakter positif untuk siswa 

melalui KJS.  
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi lembaga pendidikan 

Manfaat penelitian yang dilakukan dapat digunakan sebagai 

evaluasi atas perkembangan kegiatan di sekolah dalam membudayakan 

karakter siswa. 

b. Bagi guru  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan 

kepada guru untuk lebih meningkatkan karakter siswa . 

c. Bagi peseta didik 

Dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai bentuk 

pembiasaan karakter siswa dengan melakukan kegiatan secara 

berkelanjutan. 

d. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengalaman baru 

untuk menambah pengetahuan dan dapat menginspirasi dalam proses 

pembudayaan pendidikan karakter siswa. 

e. Bagi kampus UIN KHAS Jember 

Sebagai kontribusi bagi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

dan penelitian ini berguna sebagai sumber tambahan dalam 

memperoleh informasi bagi calon peneliti lain yang  akan melakukan 

penelitian pada kajian yang sama.  
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 Definisi Istilah E.

Definisi Istilah berisi tentang pengertian-pengertian istilah penting 

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

tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud 

oleh peneliti.
13

 Adapun definisi istilahnya sebagai berikut: 

1. Strategi Pembudayaan 

Menurut peneiti strategi pembudayaan merupakan cara atau pola 

yang membiasakan seseorang untuk mempertahankan kegiatan,kebiasaan 

yang selama ini ada untuk direalisasikan dan dikemas untuk dijadikan 

kebudayaan.   

2. Pendidikan Karakter Siswa 

Menurut peneliti pendidikan pada umumnya merupakan suatu 

proses mengubah sikap dan tata laku perorangan. Sedangkan karakter itu 

sendiri yakni kepribadian, sifat-sifat yang ada dalam jiwa berupa akhlak 

atau budi pekerti yang dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. 

Dengan demikian, pendidikan karakter siswa adalah upaya untuk 

mempengaruhi kepribadian peserta didik mencakup segala hal yang ada 

di dunia pendidikan. 

3. Kegiatan Jum’at Sejati 

KJS adalah singkatan dari Kegiatan Jum‟at Sejati. Adapun kata 

SeJaTi juga merupakan singkatan dari Sehat Jasmani dan Hati.  Jadi  KJS 

adalah kegiatan yang dilakukan di hari jumat untuk menyehatkan 

                                                             
13

 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 

45. 
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Jasmani dan Hati. Kegiatan jum‟at sejati merupakan salah satu program 

kerja yang dibentuk oleh pembina keagamaan Madrasah Aliyah Negeri 1 

Pasuruan. Kegiatan ini dilakukan serentak oleh siswa kelas X-XI-XII 

setiap hari jumat pagi sebelum memulai pembelajaran. Kegiatan ini 

memadukan 2 Jenis kegiatan secara berurutan yakni kegiatan jasmani dan 

rohani. 

Kesimpulan dari semua devinisi diatas yaitu suatu cara 

pembiasaan untuk merubah pola tingkah laku siswa yang dilakukan 

melalui kegiatan yang memadukan 2 jenis kegiatan yakni jasmani dan 

rohani yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan setiap hari 

jum‟atnya.  

 Sistematika Penelitian F.

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan 

skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup sehingga 

mudah dipahami oleh pembaca. Sistematika pembahasan terdiri dari:  

Bagian awal, meliputi halaman judul, halaman persetujuan, halaman 

pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, 

daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar.   

Bab satu, berisi pendahuluan, bab ini membahas tentang latar 

belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

definisi istilah dan sistematika pembahasan.  
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Bab dua,  kajian kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu 

yang relevan dengan penelitian ini dan kajian teori yang mengkaji secara 

teoritis terkait judul penelitian.  

Bab tiga, metode penelitian yang mencakup tentang pendekatan dan 

jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, 

analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian. 

Bab empat, berisi penyajian data dan analisis data yang membahas 

tentang gambaran obyek penelitian, penyajian dan analisis data serta 

pembahasan temuan yang ada di lapangan.  

Bab lima, merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang bersifat konstruktif yang 

berkaitan dengan penelitiian.   

Bagian akhir,  terdiri dari daftar pustaka, pernyataan keaslian tulisan 

dan lampiran-lampiran yang berisi matrik penelitian, formulir pengumpulan 

data, foto-foto, gambar denah, surat keterangan dan biodata penulis. 
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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

 Penelitian Terdahulu A.

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian 

terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian 

membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah di publikasikan atau belum 

terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi, artikel yang dimulai pada jurnal 

ilmiah dan sebagainya).
14

 Untuk mengetahui keaslian suatu penelitian maka 

dalam hal ini menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti 

antara peneliti dengan peneliti sebelum nya. Berikut beberapa penelitian 

sebelum nya:  

1. Skripsi milik Wahyu Sri Wilujeng, “Implementasi Pendidikan Karakter 

Melalui Kegiatan Keagamaan Di SD Ummu Aiman Lawang”, diterbitkan 

oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

keguruan prodi Pendidikan Agama Islam Tahun 2016. Penelitian ini 

menggunakan penelitian kualitatif  dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data observasi,wawancara,dan dokumentasi, data analisi 

dengan menggunakan model miles and huberman. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, proses 

pelaksanaan keagamaan disekolah menggunakan metode pembiasaan yang 

dilakukan secara terus menerus dan terstruktur. Kedua, faktor yang 

menghambat adalah kurang disiplinnya sebagian siswa yang tidak 
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 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilimiah,(Jember : IAIN Jember, 2020), 46. 
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menerapkan pembiasaan dirumah. Ketiga, nilai karakter yang ditanamkan 

disekolah meliputi nilai disiplin,jujur,tanggung jawab,sopan 

santun,ikhlas,dan toleransi.
15

 

2. Skripsi milik Aulia Wahyu Dahniar, “Strategi Sekolah Dalam Membentuk 

Karakter Siswa Di MIN Sukosewu Gandusari Blitar”, diterbitkan oleh 

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Tahun 2017 . 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

deskriptif dengan pengumpulan data dilakukan dengan observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, Upaya yang 

dilakukan sekolah dalam membentuk karakter peserta didik ialah 

pembiasaan. Kedua, Pelaksanaan strategi sekolah dalam membentuk 

karakter pada nilai religius melalui kegiatan shalat dhuha dan dhuhur 

berjamaah, hafalan surat pendek, tahlil, istighasah dan peringatan hari 

besar Islam. Nilai disiplin melalui disiplin waktu, model potongan rambut 

dan pemakaian ID Card. Ketiga, Dampak dari strategi sekolah dalam 

membentuk karakter pada nilai religius yaitu peserta didik terbiasa untuk 

melaksanakan shalat tepat waktu dan shalat berjamaah sunnah maupun 

wajibnya, lebih berkerja keras, lebih percaya diri, lebih bersyukur kepada 

Allah SWT, lebih peduli terhadap sesama, lebih rajin. Nilai disiplin, yaitu 
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 Wahyu sri wilujeng, Implementasi pendidikan karakter melalui kegiatan keagamaan di 

SD Ummu Aiman Lawang, skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Malang, 2016.  
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peserta didik lebih disiplin waktu, lebih rapi. Nilai peduli lingkungan, 

yaitu peserta didik lebih peduli terhadap kebersihan diri dan 

lingkungannya, lebih bertanggung jawab, lebih mengerti bagaimana cara 

merawat dan memanfaatkan limbah, lebih kreatif.
16

 

3. Skripsi milik Siti Syarifah Hasbiyah, “Penerapan Pendidikan Karakter 

Melalui Pembiasaan Di SD Merjosari 2 Malang”. Diterbitkan oleh UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Tahun 2016. Penelitian ini 

menggunakan kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah study kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan 

mengadakan observasi atau pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. 

Uji keabsahan data yang dilakukan dengan menggunakan triangulasi.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, konsep 

pendidikan karakter melalui pembiasaan yang di terapkan di SDN 

Merjosari 2 Malang sesuai dengan hasil Sarasehan Nasioanl Pendidikan 

Budaya dan Karakter Bangsa. Kedua, pelaksanaan penerapan pendidikan 

karakter melalui pembiasaan di SDN  Merjosari 2 Malang dapat dilakukan 

dengan tiga cara yaitu pembiasaan terprogram, pembiasaan rutin dan 

pembiasaan spontan. Ketiga , nilai-nilai karakter yang diimplementasikan 

para siswa di SDN Merjosari 2 Malang ada tiga nilai yaitu religius, 

disiplin dan peduli lingkungan. 
17

 

                                                             
16

 Aulia Wahyu Daniar, Strategi Sekolah dalam Membentuk Karakter Siswa di MIN 

Sukosewu Gandusari Blitar, Skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Malang, 2017. 
17

 Siti Syarifah Hasbiyah, Penerapan Pendidikan Karakter melalui Pembiasaan di SDN 

Merjosari 2 Malang, Skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Malang, 2016. 
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4. Skripsi milik Tsalis Nurul „Azizah,”Pembentukan Karakter Religius 

Berbasis Pembiasaan Dan Keteladanan Di SMA Sains Al-Qur‟an Wahid 

Hasyim Yogyakarta”. Diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga, Fakultas 

Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam Tahun2017. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data menggunakan 

observasi,wawancara,dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan 

pengumpulan data, mereduksi data, penyajian data, kemudian menarik 

kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan mengadakan 

triangulasi metode.  

Hasil penelitian ini yang Pertama, menunjukkan bahwa ada 14 

macam karakter religius yang terbentuk di SMA Sains Al-Qur‟an Wahid 

Hasyim Yogyakarta. Kedua, pembentukan karakter berbasis pembiasaan 

dan keteladanan di SMA Sains Al-Qur‟an Wahid Hasyim Yogyakarta 

dilakukan dengan berbagai kegiatan baik di sekolah maupun di asrama. 

Ketiga, bentuk implementasu pembentukan karakter religius peserta didik 

berbasis keteladanan di SMA Sains Al-Qur‟an Wahid Hasyim Yogyakarta 

terbagi menjadi dua yaitu keteladanan disengaja dan keteladanan yang 

tidak disengaja. Keempat, keberhasilan pembentukan karakter religius 

berbasis pembiasaan dan keteladanan di SMA Sains Al-Qur‟an Wahid 

Hasyim Yogyakarta telah berhasil membentuk karakter peserta didik yang 

religius yakni kedisiplinan, rajin mengaji, menghormati orang lain, 
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meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekolah, dan menaati 

peraturan sekolah. 
18

 

5. Skripsi milik Ulin Niam “Strategi Pembudayaan Pendidikan Karakter 

Santri Melalui Kegiatan Parenting (Studi Kasus Di Lembaga Pendidikan 

Al-Qur‟an Wardatul Ishlah Merjosari, Malang)”. Diterbitkan oleh UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, 

pengunpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Kemudian analisis data menggunakan model Miles dan Huberman.  

Hasil penelitian ini yang Pertama strategi pembudayaan 

pendidikan karakter santri melalui kegiatan parenting di lembaga 

pendidikan Al-Qur‟an wardatul Ishlah meliputi : parenting, silaturahmi ke 

wali santri pemberian wawasan mendidik anak dan sarasehan. Kedua 

implikasi yang terjadi setelah penerapan stategi ini yaitu : antusias wali 

santri mengikuti kegiatan parenting, muncul kesadaran wali santri akan 

pentingnya pendidikan karakter santri dan adanya asatidz yang kreatif 

dalam mengajar sebagai upaya pembudayaan karakter. Ketiga adanya 

kendala yang sering terjadi antara lain : kegiatan parenting meliputi sarana 

prasarana, tema, kesiapan panitia, peseta dan konsumsi, pembudayaan 

karakter di lembaga adalah kurang sosialisasi, kurang paham pendidik, 

perhatian wali santri, dan laporan yang tidak terukur, pendidikan karakter 

di keluarga mengalami kendala kesibukan, latar belakang pendidikan dan 
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 Tsalis Nurul Azizah, Pembentukan Karakter Religius Berbasis Pembiasaan dan 

Keteladanan di SMA Sains Al-Qur‟an Wahid Hasyim Yogyakarta, Skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah 
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pola yang diterapkan. Adapun solusi dari kendala tersebut yaitu adanya 

evaluasi dari pihak pengelola kegiatab parenting, adanya evaluasi dari 

asatidz satu kali dalam seminggu, dan perlunya ke wali santri melalui 

silaturahim.
19

 

Dari penjelasan kajian terdahulu di atas, maka persamaan dan 

perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian yang akan peneliti 

lakukan tentang pembudayaan pendidikan karakter akan dibahas dalam 

tabel yang telah disediakan sebagai berikut : 

Tabel 2. 1  

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian yang 

Dilakukan 

NO SKRIPSI PERSAMAAN PERBEDAAN HASIL 

1.  Wahyu Sri 

Wilujeng 

dengan judul 

“Implementasi 

Pendidikan 

Karakter 

Melalui 

Kegiatan 

Keagamaan Di 

SD Ummu 

Aiman 

Lawang” yang 

diterbitkan oleh 

UIN Maulana 

Malik Ibrahim 

Malang 

Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan 

keguruan prodi 

Pendidikan 

Agama Islam, 

tahun 2016. 

1) Pendekatan 

penelitian 

kualitatif 

2) Teknik 

pengumpulan 

data dengan 

observasi, 

wawancara, 

dan 

dokumentasi 

3) Analisis data 

menggunakan 

model miles 

dan huberman 

4) Sama dalam 

kajian 

pembiasaan 

karakter siswa 

melalui 

kegiatan yang 

ada di sekolah 

1) Penelitian 

terdahulu 

lebih 

mengedepank

an kegiatan 

keagamaan 

untuk 

pembiasaan 

karakter pada 

siswa 

2) Lokasi 

penelitian dan 

sasaran 

penelitian 

untuk siswa 

SD 

1) Proses pelaksanaan 

keagamaan disekolah 

menggunakan 

metode pembiasaan 

yang dilakukan 

secara terus menerus 

dan terstruktur. 

2) faktor yang 

menghambat adalah 

kurang disiplinnya 

sebagian siswa yang 

tidak menerapkan 

pembiasaan dirumah.  

3) Nilai karakter yang 

ditanamkan disekolah 

meliputi nilai 

disiplin,jujur, 

tanggung 

jawab,sopan 

santun,ikhlas,dan 

toleransi 
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 Ulin Niam, Strategi Pembudayaan Pendidikan Karakter Santri Melalui Kegiatan 

Parenting(Studi Kasus Di Lembaga Pendidikan Al-Qur‟an Wardatul Ishlah, Merjosari, 
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2.  Aulia Wahyu 

Dahniar dengan 

judul “Strategi 

Sekolah Dalam 

Membentuk 

Karakter Siswa 

Di MIN 

Sukosewu 

Gandusari 

Blitar” yang 

diterbitkan oleh 

UIN Maulana 

Malik Ibrahim 

Malang 

Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan 

Keguruan prodi 

Pendidikan 

Guru Madrasah 

Ibtidaiyah 

tahun 2017. 

1) Pendekatan 

penelitian 

kualitatif 

2) Teknik 

pengumpulan 

data dengan 

observasi, 

wawancara, 

dan 

dokumentasi 

3) Sama dalam 

segi objek 

pendidikan 

karakter 

dengan 

strategi 

pembiasaan 

1) Pelaksanaan  

strategi dalam 

pembiasaan 

karakter siswa 

2) Lokasi 

penelitian dan 

sasaran 

penelitian 

untuk siswa 

MI/SD 

3) Menggunakan 

metode 

penelitian 

deskripsi 

1) Upaya yang dilakukan 

sekolah dalam 

membentuk karakter 

peserta didik ialah 

pembiasaan.  

2) Pelaksanaan strategi 

sekolah dalam 

membentuk karakter 

pada nilai religius 

melalui kegiatan shalat 

dhuha dan dhuhur 

berjamaah, hafalan 

surat pendek, tahlil, 

istighasah dan 

peringatan hari besar 

Islam. Nilai disiplin 

melalui disiplin waktu, 

model potongan 

rambut dan pemakaian 

ID Card.  

3) Dampak dari strategi 

sekolah dalam 

membentuk karakter 

pada nilai religius 

yaitu peserta didik 

terbiasa untuk 

melaksanakan shalat 

tepat waktu dan shalat 

berjamaah sunnah 

maupun wajibnya, 

lebih berkerja keras, 

lebih percaya diri, 

lebih bersyukur 

kepada Allah SWT, 

lebih peduli terhadap 

sesama, lebih rajin. 

Nilai disiplin, yaitu 

peserta didik lebih 

disiplin waktu, lebih 

rapi. Nilai peduli 

lingkungan, yaitu 

peserta didik lebih 

peduli terhadap 

kebersihan diri dan 

lingkungannya, lebih 

bertanggung jawab, 
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lebih mengerti 

bagaimana cara 

merawat dan 

memanfaatkan limbah, 

lebih kreatif. 

3.  Skripsi milik 

Siti Syarifah 

Hasbiyah 

dengan judul 

“Penerapan 

Pendidikan 

Karakter 

Melalui 

Pembiasaan Di 

SD Merjosari 2 

Malang” yang 

diterbitkan oleh 

UIN Maulana 

Malik Ibrahim 

Malang 

Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan 

Keguruan prodi 

Pendidikan 

Guru Madrasah 

Ibtidaiyah 

tahun 2016. 

1) Pendekatan 

penelitian 

kualitatif 

2) Teknik 

pengumpulan 

data dengan 

observasi, 

wawancara, 

dan 

dokumentasi 

3) Menggunakan 

jenis 

penelitian 

studi kasus 

4) Sama 

melakukan 

kegiatan rutin 

sekolah 

sebagai 

bentuk 

pembiasaan 

pendidikan 

karakter 

1) Pelaksanaan 

peerapan 

pendidikan 

karakter yaitu 

dengan 

pembiasaan 

terprogram 

dan 

pembiasaan 

spontan 

2) Lokasi 

penelitian dan 

sasaran 

penelitian 

untuk siswa 

SD 

1) Konsep pendidikan 

karakter melalui 

pembiasaan yang di 

terapkan di SDN 

Merjosari 2 Malang 

sesuai dengan hasil 

Sarasehan Nasioanl 

Pendidikan Budaya 

dan Karakter Bangsa.  

2) Pelaksanaan 

penerapan 

pendidikan karakter 

melalui pembiasaan 

di SDN  Merjosari 2 

Malang dapat 

dilakukan dengan 

tiga cara yaitu 

pembiasaan 

terprogram, 

pembiasaan rutin dan 

pembiasaan spontan.  

3) Nilai-nilai karakter 

yang di 

implementasikan 

para siswa di SDN 

Merjosari 2 Malang 

ada tiga nilai yaitu 

religius, disiplin dan 

peduli lingkungan 

4.  Tsalis Nurul 

„Azizah dengan 

judul ”Pembent

ukan Karakter 

Religius 

Berbasis 

Pembiasaan 

Dan 

Keteladanan Di 

SMA Sains Al-

Qur‟an Wahid 

Hasyim 

1) Pendekatan 

penelitian 

kualitatif 

2) Teknik 

pengumpulan 

data dengan 

observasi, 

wawancara, 

dan 

dokumentasi 

3) keabsahan data 

dilakukan dengan 

1) Terdapat nilai 

keteladanan 

dalam 

membentuk 

karakter 

2) Pelaksanaan 

pembiasaan 

karakter 

dilakukan 

sekolah dan 

di asrama 

3) Lokasi 

1) Menunjukkan bahwa 

ada 14 macam 

karakter religius 

yang terbentuk di 

SMA Sains Al-

Qur‟an Wahid 

Hasyim Yogyakarta. 

2) Pembentukan 

karakter berbasis 

pembiasaan dan 

keteladanan di SMA 

Sains Al-Qur‟an 
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Yogyakarta”. 

Yang 

diterbitkan oleh 

UIN Sunan 

Kalijaga, 

Fakultas 

Tarbiyah Prodi 

Pendidikan 

Agama Islam 

tahun 2017. 

mengadakan 

triangulasi 

metode. 

4) Sama dalam 

substansi 

penelitian tentang 

pendidikan 

karakter berbasis 

pembiasaan 

penelitian Wahid Hasyim 

Yogyakarta 

dilakukan dengan 

berbagai kegiatan 

baik di sekolah 

maupun di asrama.  

3) Bentuk 

implementasu 

pembentukan 

karakter religius 

peserta didik 

berbasis keteladanan 

di SMA Sains Al-

Qur‟an Wahid 

Hasyim Yogyakarta 

terbagi menjadi dua 

yaitu keteladanan 

disengaja dan 

keteladanan yang 

tidak disengaja. 

4) Keberhasilan 

pembentukan 

karakter religius 

berbasis pembiasaan 

dan keteladanan di 

SMA Sains Al-

Qur‟an Wahid 

Hasyim Yogyakarta 

telah berhasil 

membentuk karakter 

peserta didik yang 

religius yakni 

kedisiplinan, rajin 

mengaji, 

menghormati orang 

lain, meningkatkan 

kepedulian terhadap 

lingkungan sekolah, 

dan menaati 

peraturan sekolah. 

5.  Ulin Niam 

dengan judul 

“Strategi 

Pembudayaan 

Pendidikan 

Karakter Santri 

1) Pendekatan 

penelitian 

kualitatif 

2) Pengumpulan 

data 

menggunakan 

1) Penelitian 

terdahulu 

menggunakan 

objek 

penelitian 

parenting 

1) Strategi 

pembudayaan 

pendidikan karakter 

santri melalui 

kegiatan parenting di 

lembaga pendidikan 
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Melalui 

Kegiatan 

Parenting 

(Studi Kasus 

Di Lembaga 

Pendidikan Al-

Qur‟an 

Wardatul 

Ishlah 

Merjosari, 

Malang)”. 

Yang 

diterbitkan oleh 

UIN Maulana 

Malik Ibrahim 

Malang, 

fakultas ilmu 

tarbiyah dan 

keguruan tahun 

2018.   

wawancara, 

dokumentasi, 

dan observasi 

3) Analisis data 

menggunakan 

model miles 

dan 

huberman 

4) Sama dalam 

kajian stategi 

pembudayaan 

karakter  

pada santri 

sedangkan 

penulis 

menggunakan 

objek 

penelitian 

KJS pada 

siswa 

2) Lokasi 

penelitian 

terdahulu di 

lembaga 

pendidikan 

Al-Qur‟an 

sedangkan 

penulis di 

lembaga 

Madrasah 

tingkat 

Aliyah 

3) Menggunaka

n metode 

penelitian 

deskripsi 

 

Al-Qur‟an wardatul 

Ishlah meliputi : 

parenting, 

silaturahmi ke wali 

santri pemberian 

wawasan mendidik 

anak dan sarasehan.  

2) Implikasi yang 

terjadi setelah 

penerapan stategi ini 

yaitu : antusias wali 

santri mengikuti 

kegiatan parenting, 

muncul kesadaran 

wali santri akan 

pentingnya 

pendidikan karakter 

santri dan adanya 

asatidz yang kreatif 

dalam mengajar 

sebagai upaya 

pembudayaan 

karakter.  

3) Adanya kendala 

yang sering terjadi 

antara lain : kegiatan 

parenting meliputi 

sarana prasarana, 

tema, kesiapan 

panitia, peseta dan 

konsumsi, 

pembudayaan 

karakter di lembaga 

adalah kurang 

sosialisasi, kurang 

paham pendidik, 

perhatian wali santri, 

dan laporan yang 

tidak terukur, 

pendidikan karakter 

di keluarga 

mengalami kendala 

kesibukan, latar 

belakang pendidikan 

dan pola yang 

diterapkan. Adapun 
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solusi dari kendala 

tersebut yaitu adanya 

evaluasi dari pihak 

pengelola kegiatab 

parenting, adanya 

evaluasi dari asatidz 

satu kali dalam 

seminggu, dan 

perlunya ke wali 

santri melalui 

silaturahim. 

 

Dari kelima penelitian diatas menunjukkan perbedaan dan persamaan 

yang ada dalam penelitian skripsi ini, sebagai bentuk ukuran keaslian dari 

penelitian tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian 

kualitatif, jenis penelitian yang digunakan yaitu studi kasus dan teknik 

pengumpulan data menggunakan observasi deskriptif, wawancara dan 

dokumentasi. Sedangkan letak originalitas penelitian ini yaitu terletak pada 

fokus penelitian yang membahas mengenai Strategi Pembudayaan Pendidikan 

Karakter Religius, Tanggung Jawab, Peduli Lingkungan Melalui Kegiatan 

Jum‟at Sejati di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pasuruan. Sehingga, dengan 

perbedaan-perbedaan diatas dapat membedakan antara penelitian yang saya 

susun dengan penelitian terdahulu. 

 Kajian Teori B.

1. Urgensi Pembudayaan Pendidikan Karakter Siswa 

Beberapa pakar pendidikan di indonesia berpendapat bahwa negara 

yang memiliki banyak kebudayaan ini belum bisa melahirkan generasi-

generasi unggul, bertanggungjawab, dan berakhlak mulia. Nilai-nilai 

karakter seperti kejujuran, tanggung jawab,dan religius sedikit demi sedikit 
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dimakan oleh budaya asing. Dampaknya nilai-nilai karakter itu sendiri 

tidak berlaku penting jika bertentangan dengan prinsip dan tujuan yang 

ingin dicapai. Hal ini menjadikan tugas sekolah dalam memberlakukan 

pendidikan karakter untuk pelajar. Pembudayaan karakter sudah mulai 

terkikis, kenaklan pelajar mulai pada level yang meresahkan,ditambah 

dengan adanya efek negatif globalisasi. Pendidikan yang dijalankan 

selama ini menjadi pertaruhan atas semua kejadian diatas, apa yang di 

lakukan di sekolah sehingga output  dari sekolahn juga yang terkadang 

menjadi pelaku dalam permasalahan diatas. Kemudian menjadi sebuah 

keharusan bagi sekolah untuk memberikan pendidikan karakter seiring 

dengan keilmuan.
20

  

Pendidikan adalah proses pembudayaan dan pemberdayaan 

manusia yang sedang berkembang menuju kepribadian mandiri untuk 

dapat membangun diri sendiri dan masyarakat. Proses pembudayaan dan 

pemberdayaan berlangsung sepanjang hayat, dimana dalam proses tersebut 

harus ada pendidik yang memberikan keteladanan dan mampu 

membangun kemauan, serta mengembangkan potensi dan kreativitas 

peserta didik. Prinsip tersebut menyebabkan adanya pergeseran paradigma 

proses pendidikan, dari paradigma pengajaran ke paradigma pembelajaran. 

Paradigma pengajaran lebih menitikberatkan peran pendidik dalam 

mentransformasikan pengetahuan kepada peserta didiknya bergeser pada 

paradigma pembelajaran yang memberikan peran lebih banyak kepada 

                                                             
20

 Nopan Omeri, Pentingnya Pendidikan Karakter Dalam Dunia Pendidikan, Jurnal 

Manajer Pendidikan, Volume 9, Nomor 3, Juli 2015, 411. 
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peserta didik untuk mengembangkan potensi dan kreativitas dirinya dalam 

rangka membentuk manusia yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

berakhlak mulia, berkepribadian, memiliki kecerdasan, memeliki estetika, 

sehat jasmani dan rohani, serta keterampilan yang dibutuhkan bagi dirnya, 

masyarakat, bangsa dan negara.
21

 

Untuk menjadikan seorang anak didik yang memiliki krakter atau 

akhlak yang baik di perlukan pembinaan yang terus menerus dan 

berkesinambungan. Hal yang perulu dipahami terkait pembudayaan 

karakter adalah memulainya dengan pembentuakan karakter seorang anak 

yang dimulai sejak dini, kemudian karakter tersebut dibiasakan untuk terus 

menurus dilakukan. Hal itu yang menjadikan adanya pembudayaan 

karakter. Hal tersebut dilakukan pada siswa bertujuan untuk membiasakan 

berakhlaq baik dan berbudi pekerti yang dapat direalisasikan dalam 

kehidupan sehari-hari. Mewujudkan akhlaq yang luhur pada diri anak 

didik tidaklah mudah karna menyangkut kebiasaan hidup. Pembinaan akan 

berhasil hanya dengan usaha yang keras dan kesabaran serta dukungan dari 

orang tua dan masyarakat. 
22

 

M Furqon Hidayatullah menjelaskan bahwa strategi pembentukan 

karakter dapat dilakukan melalui sikap-sikap sebagai berikut: keteladanan, 

                                                             
21

 Darma kusuma,dkk, pendidikan karakter, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018), 

18. 
22

 Sjarkawi, Pembentukan Kepribadian Anak: Peran, Model, Intelektual, Emosional, Dan 

Siswa Sebagai Wujud Jati Diri, (Jakarta: Bumi Karta, 2011),  9. 
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penanaman kedisiplinan,pembiasaan, menciptakan suasana yang kondusif, 

integrasi dan internalisasi. 
23

 

a. Keteladanan  

Keteladanan memiliki kontribusi yang sangat penting dalam 

mendidik karakter. Keteladanan orang tua dan guru dalam berbagai 

aktivitasnya menjadi cermin siswanya. Oleh karena itu, sosok yang 

bisa diteladani guru. sangat penting. Untuk menjadi guru yang 

diteladani dibutuhkan berbagai upaya agar memenuhi standar 

kelayakan tertentu sehingga ia patut untuk menjadi contoh siswanya. 

Memberi contoh atau memberi teladan merupakan suatu tindakan 

yang mudah dilakukan oleh guru, tetapi untuk menjadi contoh dan 

teladan tidaklah mudah. Setidaknya ada tiga unsur seseorang dapat 

diteladani atau menjadi teladan, yaitu: Kesiapan untuk dinilai dan 

dievaluasi, memiliki kompetensi minimal, memiliki integritas moral. 

b. Penanaman disiplin 

Pendidikan karakter diantaranya juga membentuk sikap 

disiplin. Kedisiplinan merupakan fungsi operatuf manajemen dari 

seluruh organisasi termasuk organisasi sekolah, karena semakin baik 

disiplin siswa, maka semakin tinggi prestasi belajar yang dapat dicapai 

oleh mereka. Tanpa disiplin yang baik, sulit bagi siswa untuk 

mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Disiplin adalah kepatuhan 

untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang 

                                                             
23

 M. Furqon Hidayatullah, Pendidikan Karakter: Membangun Karakter 

Bangsa,(Surakarta: Yuma Pressindo, 2010), 39. 
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mengharuskan orang untuk tunduk keputusan, perintah atau peraturan 

yang berlaku. Dengan kata lain disiplin adalah kepatuhan menaati 

peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. 
24

 

c. Pembiasaan atau pembudayaan  

Terbentuknya karakter memerlukan proses yang relatif lama 

dan terus menerus. Oleh karena itu, sejak dini harus ditanamkan 

pendidikan karakter pada anak. Pembiasaan atau pembudayaan ini 

akan membentuk karakter. Hal ini sesuai dengan kalimat yang 

berbunyi “bisa karena terbiasa”, kalimat lain juga mengatakan 

“pertama kita membentuk kebiasaan, kemudian kebiasaan itu 

membentuk kita”. 

Pendidikan karakter tidak cukup hanya diajarkan melalui mata 

pelajaran dikelas, tetapi di sekolah juga bisa menerapakan pembiasaan, 

penerapan pembiasaan spontan bisa dilakukan misalnya saling 

menyapa, baik antar teman, antar guru maupun antar guru dan murid. 

Sekolah yang telah melakukan pendidikan karaker dipastikan kegiatan 

pembiasaan. Pembiasaan diarahkan pada upaya pembudayaan pada 

aktifitas tertentu sehingga menjadi aktifitas yang berpola atau 

tersistem. 

d. Menciptakan suasana kondusif 

Menciptakan suasana yang kondusif merupakan upaya 

membangun kultur atau budaya yang memungkinkan untuk 

                                                             
24

 Elly, R. "Hubungan Kedisiplinan Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V di SD Negeri 

10 Banda Aceh". Jurnal Pendidikan, Volume 3. No. 4, 2016,  43-53 
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membangun karakter, terutama berkaitan dengan budaya kerja dan 

belajar disekolah. Tentunya bukan hanya budaya akademik yang 

dibangun tetapi juga budaya-budaya yang lain, seperti membangun 

budaya berperilaku yang dilandasi akhlak yang baik. Terciptanya 

suasana yang kondusif akan memberikan iklim yang memungkinkan 

terbentuknya karaker. Oleh karena itu, berbagai hal yang terkait 

dengan upaya pembentukan karakter harus dikondisikan, terutama 

individu-individu yang ada di lingkungan itu. 

e. Intregalisasi dan internalisasi 

Pendidikan karakter membutuhkan proses internalisasi nilai-

nilai. Untuk itu diperlukan pembiasaan diri untuk masuk ke dalam hati 

agar tumbuh dari dalam. Nilai-nilai karakter seperti menghargai orang 

lain, disiplin, jujur, amanah, sabar, dan lain-lain dapat diintegrasikan 

dan diinternalisasikan ke dalam seluruh kegiatan sekolah baik dalam 

kegiatan intrakurikuler maupun kegiatan yang lain. Pendekatan 

pelaksanaan pendidikan karakter sebaiknya dilakukan secara 

terintegrasi dan terinternalisasi ke dalam seluruh kehidupan sekolah. 

Terintegrasi karena pendidikan karakter memang tidak dapat 

dipisahkan dengan aspek lain dan merupakan landasan dari se luruh 

aspek termasuk seluruh mata pelajaran. Terinternalisasi karena 

pendidikan karakter harus mewarnai seluruh aspek kehidupan. 
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2. Konsep Pendidikan karakter 

a. Gambaran Umum Pendidikan Karakter 

Pendidikan merupakan suatu proses pengubahan sikap dan tata 

laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan 

manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, 

perbuatan mendidik.
25

 Pendidikan juga dapat digunakan sebagai suatu 

metode untuk mengembangkan keterampilan, kebiasaan dan sikap-

sikap yang diharapkan dapat membuat seseorang menjadi lebih baik. 

Definisi pendidikan juga dapat kita lihat pada beberapa 

literatur dan gagasan yang disampaikan oleh para ahli. Menurut bapak 

nasional pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah daya 

upaya untuk memajukan budi pekerti (karakter,kekuatan batin),pikiran 

(intellect) dan jasmani anak-anak selaras dengan alam dan 

masyarakat.
26

 

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional :  

”Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan,akhlak mulia,serta keterampilan yang 

diperlukan adirinya,masyarakat, bangsa dan negara”.
27

 

 

                                                             
  

25
 KBBI Daring , https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/PENDIDIKAN diakses pada 

tanggal 01-10-2021 
26

 Amirulloh syarbani,Muhammad Arbain, Pendidikan anti korupsi  (Bandung : 

Alfabeta,2014),3.  
27

 Sekretariat Negara RI, Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, (Jakarta: Permata Press, 2018), 2. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/PENDIDIKAN
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Sedangkkan karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak 

atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain.
28

 

Menurut Fakry Gaffar Karakter merupakan sebuah proses 

transformasi nilai-nilai kehidupan untuk ditumbuhkembangkan dalam 

kepribadian seseorang sehingga menjadi satu dalam perilaku 

kehidupan orang itu.
29

  

Dari pengertian lain karakkter juga merupakan perpaduan 

antara moral, etika, dan akhlak. Moral lebih menitikberatkan pada 

kualitas perbuatan, tindakan atau perilaku manusia atau apakah 

perbuatan itu bisa dikatakan baik atau buruk, atau benar atau salah. 

Sebaliknya, etika memberikan penilaian tentang baik dan buruk, 

berdasarkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tertentu, 

sedangkan akhlak tatanannya lebih menekankan bahwa pada 

hakikatnya dalam diri manusia itu telah tertanam keyakinan di mana 

keduanya (baik dan buruk) itu ada. Karenanya, pendidikan karakter 

dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, 

pendidikan moral, pendidikan watak, yang tujuannya mengembangkan 

kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik-buruk, 

memelihara apa yang baik itu, dan mewujudkan kebaikan itu dalam 

kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati.
30

 

                                                             
28

 KBBI Daring , diakses pada tanggal 01-10-2021 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/karakter 
29

 Darma kusuma,dkk, pendidikan karakter, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018), 5. 
30

 Nopan Omeri, Pentingnya Pendidikan Karakter Dalam Dunia Pendidikan, Jurnal 

Manajer Pendidikan, Volume 9, Nomor 3, Juli 2015, 464-468. 
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Dari pengertian pendidikan dan karakter diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa Pendidikan karakter adalah suatu sistem 

penamaan nilai-nilai karakter yang meliputi komponen pengetahuan, 

kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai 

tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, 

lingkungan, maupun kebangsaan. Dalam pengertian lain Pendidikan 

karakter juga diartikan sebagai usaha sadar dan terencanadalam 

menanamkan nilai-nilai sehingga terinternalisasi dalam diri peserta 

didik yang mendorong dan mewujud dalam sikap dan perilaku yang 

baik.Pendidikan karakter bukan terletak pada materi pembelajaran 

melainkan pada aktivitas yang melekat, mengiringi, dan menyertainya 

(suasana yang mewarnai, tercermin dan melingkupi proses 

pembelajaran pembiasaan sikap dan perilaku yang baik) Pendidikan 

karakter tidak berbasis pada materi, tetapi pada kegiatan.
31

 

Mengingat bahwa penanaman karakter dan nilai hidup 

merupakan proses, maka hal ini dapat diberikan melalui pendidikan 

formal yang direncanakan dan dirancang secara matang. Nilai-nilai 

yang akan ditawarkan dan ditanamkan kepada siswa harus 

dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan perkembangan kejiawaan 
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si anak. Berikut beberapa nilai-nilai pendidikan karakter menurut 

Kementrian Pendidikan Nasional :
32

  

Tabel 2. 2  

Nilai dan Deskripsi Pendidikan Karakter 

NO NILAI DESKRIPSI NILAI 

PENDIDIKAN KARAKTER  

1. Religius Sikap dan prilaku yang patuh 

dalam melaksanakan ajaran 

agama yang di anutnya, toleran 

dalam pelaksanaan ibadah agama 

lain, hidup rukun dengan pemeluk 

agama lain 

2. Jujur Perilaku yang didasarkan pada 

upaya yang menjadikan dirinya 

sebagai orang yang selalu dapat 

dipercaya dalam perkataan, 

tindakan, dan pekerjaan. 

3. Toleransi Sikap dan toleransi yang 

menghargai perbedaan agama, 

suku, etnis, pendapat, sikap, dan 

tidakan orang lain yang berbeda 

dengan dirinya. 

4. Disiplin Tindakan yang menunjukan 

prilaku tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan peraturan. 

5. Kerja Keras Prilaku yang menunjukkan upaya 

yang sungguh sungguh dalam 

mengatasi berbagai hambatan 

belajardan tugas serta 

menyelesaikan tugas 

sebaikbaiknya. 

6. Kreatif Berpikir dan melakukan sesuatu 

untuk menghasilkan cara atau 

hasil baru dari sesuatu yang telah 

dimiliki. 

7. Mandiri Sikap dan prilaku yang tidak 

mudah tergantung pada orang lain 

dalam menyelesaikan tugas-

tugasnya 

8. Demokrat Cara berpikir, bersikap, dan 
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bertindak  yang menilai sama hak 

dan  kewajiban dirinya dan orang 

lain. 

9. Rasa ingin tahu Sikap dan tindakan yang selalu 

berupaya untuk mengusai lebih 

dalam dan luas dari sesuatu yang 

dipelajarinya, dilihat, dan yang  

didengar. 

10. Semangat 

Kebangsaan 

Cara berpikir, bertindak, dan 

berwawasan yang menepatkan 

kepentingan  bangsa dan Negara 

di atas kepenting diri dan 

kelompok 

11. Cinta tanah air Cara berpikir, bersikap, dan 

perbuatan yang menunjukan 

kesetiaan dan kepedulian dan 

penghargaan yang tinggi terhadap 

bahasa , lingkungan fisik, sosial, 

budaya, ekonomi dan politik 

bangsa. 

12. Menghargai 

Prestasi 

Sikap dan tindakan yang 

mendorong dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang 

berguna bagi masyarakat, 

mengakui, serta menghormati 

keberhasilan orang lain 

13. Bersahabat/ 

Komunikatif 

Tindakan yang memperlihatkan 

rasa senang berbicara, bergaul, 

bekerjasama dengan orang lain. 

14. Cinta Damai Sikap, perkataan, dan tindakan 

yang menyebabkan  orang lain 

merasa senang  dan aman atas 

kehadiran dirinya. 

15. Gemar membaca Kebiasaan menyediakan waktu 

untuk membaca berbagai macam 

bacaan yang memberikan 

kebaikan pada dirinya 

16. Peduli lingkungan Sikap dan tidakan yang selalu 

berupaya kerusakan pada 

lingkungan alam disekitranya, dan 

mengembangkan upaya-upaya 

untuk memperbaiki kerusakan 

alam yang sudah  terjadi 

17. Peduli sosial Sikap dan tindakan yang selalu 

ingin memberikan bantuan 

terhadap orang lain  dan 
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masyarakat yang selulu 

membutuhkannya 

18. Tanggung Jawab Sikap dan prilaku seseorang yang 

selalu melakukan/ melaksanakan 

tugas dan kewajiban, yang 

seharusnya dilakukan terhadap 

diri sendiri, masyarakat, 

lingkungan, Negara, dan tuhan 

yang maha esa 

 
Selain itu pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan 

mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah 

pada pencapaian pembentukan karakter atau akhlak mulia peserta 

didik secara utuh, terpadu, dan seimbang, sesuai standar kompetensi 

lulusan. Melalui pendidikan karakter diharapkan peserta didik mampu 

secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, 

mengkaji dan menginternalisasi serta mempersonalisasi nilainilai 

karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-

hari. 

Ramli  menjelaskan bahwa pendidikan karakter memilki esensi 

dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan 

akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak, supaya menjadi 

manusia yang baik, warga masyarakat, dan warga negara yang baik. 

Adapun kriteria manusia yang baik, warga masyarakat yang baik, dan 

warga negara yang baik bagi suatu masyarakat atau bangsa, secara 

umum adalah nilai-nilai sosial tertentu, yang banyak dipengaruhi oleh 

budaya masyarakat dan bangsanya. Oleh karena itu, hakikat dari 

pendidikan karakter dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah 
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pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber 

dari budaya bangsa Indonesia sendiri, dalam rangka membina 

kepribadian generasi muda.  

Pendidikan karakter bagi anak bertujuan agar secara sedini 

mungkin dapat: 

1) Mengetahui berbagai karakter baik manusia. 

2) Mengartikan dan menjelaskan berbagai karakter. 

3) Menunjukkan contoh perilaku berkarakter dikehidupan sehari-hari. 

4) Memahami sisi baik menjalankan perilaku berkarakter 

5) Memahami dampak buruk karena tidak menjalankan karakter baik 

6) Melaksanakan perilaku berkarakter dalam kehidupan sehari-hari.
33

 

Selain itu adapula tujuan karakter dalam setting sekolah yang 

dapat diterapkan dalam kehidpan keseharian siswa antara lain: 

1) Menguatkan dan mengebangkan nilai-nilai kehidupan yang 

dianggap penting dan perlu sehingga menjadi 

kepribadian/kepemilikan peserta didik yang khas sebagaimana 

nilai-nilai yang dikebangkan. 

2) Mengoreksi perilaku peserta didik yang  tidak bersesuaian dengan 

nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah. 

3) Mebangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan masyarakat 

dalam memerankan tanggung jawab pendidikan karakter secara 

bersama.
34
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Tujuan pendidikan karater adalah mendorong lahirnya anak-

anak yang baik. Begitu tumbuh dalam karakter yang baik mereka akan 

tumbuh dengan kapasitas dan komitmennya untuk melakukan 

berbagai hal yang terbaik dan melakukan segalanya dengan benar dan 

cenderung memiliki tujuan hidup. Untuk itu karakter yang berkualitas 

perlu dibentuk dan dibina sedini mungkin, sebab jika gagal dalam 

menanamkan karakter anak maka akan membentuk pribadi yang 

bermasalah si masa dewasanya kelak.
35

 

Kemudian Pembentukan karakter juga dapat diartikan sebagai 

suatu usaha yang melibatkan semua pihak, baik orang tua, sekolah, 

lingkungan sekolah, dan masyarakat luas. Oleh karena itu, 

pembentukan karakter tidak akan berhasil apabila semua lingkungan 

pendidikan tidak ada kesinambungan, kerjasama dan keharmonisan. 

Pembentukan karakter merupakan bagian penting dalam proses 

pendidikan dalam keluarga. Pada umumnya setiap orang tua berharap 

anaknya berkompeten dibidangnya dan berkarakter baik. 

Pembentukan perilaku hingga menjadi karakter dibagi menjadi 

tiga cara yaitu: 

1) Pembiasaan atau pembudayaan dengan membiasakan diri untuk 

berperilaku seperti yang diharapkan, akhirnya akan terbentuklah 

perilaku tersebut. Sebagaimana menurut tylor Culture or 

Civilization is that complex which includes knowledge, belief, art, 
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morals, law, custom, and many other capabilities and habits 

acquired by man as a member of society, “Kebudayaan atau 

Peradaban adalah satuan kompleks yang meliputi ilmu 

pengetahuan, kepercayaan, kesenian, akhlak, hukum, adat, dan 

banyak kemampuan-kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan lain 

yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat”. 36 

2) Pengertian (insight), cara ini mementingkan pengertian, dengan 

adanya pengertian mengenai perilaku akan terbentuklah perilaku. 

3) Model, dalam hal ini perilaku terbentuk karena adanya model atau 

teladan yang ditiru.
37

  

Teori pembentukan karakter anak dimulai dari usia 0-8 tahun. 

Artinya di masa usia tersebut karakter anak masih dapat berubah-ubah 

tergantung dari pengalaman hidupnya. Oleh karena itu membentuk 

karakter anak harus dimulai sedini mungkin bahkan sejak anak itu 

dilahirkan, karena berbagai pengalaman yang dilalui oleh anak 

semenjak perkembangan pertamanya, mempunyai pengaruh yang 

besar. Berbagai pengalaman ini berpengaruh dalam mewujudkan apa 

yang dinamakan dengan pembentukan karakter diri secara utuh. 

Pembentukan karakter pada diri anak memerlukan suatu tahapan yang 

dirancang secara sistematis dan berkelanjutan. Sebagai individu yang 

sedang berkembang, anak memiliki sifat suka meniru tanpa 
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Murray, 1920), 1.   
37

 Bima Walgito, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 
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mempertimbangkan baik atau buruk. Hal ini didorong oleh rasa ingin 

tahu dan ingin mencoba sesuatu yang diminati, yang kadang muncul 

secara spontan. Sikap jujur yang menunjukkan kepolosan seorang 

anak merupakan ciri yang juga dimiliki anak. Akhirnya sifat unik 

menunjukkan bahwa anak merupakan sosok individu yang kompleks 

yang memiliki perbedaan dengan individu lainnya.
38

 

Pembentukan karakter yang dilakukan di sekolah mempunyai 

fungsi untuk menumbuhkan kesadaran diri. Kesadaran diri merupakan 

proses internalisasi dari informasi yang diterima yang pada saatnya 

menjadi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan diwujudkan 

menjadi perilaku keseharian. 

b. Pendidikan Karakter Religius 

Akhmad Muhaimin Azzet menyatakan bahawa nilai religius 

merupakan nilai yang mendasari pendidikan karakter karena pada 

dasarnya indonesia adalah negara beragama. Nilai religius yang 

bersifat universal sebenarnya dimiliki oleh masing-masing agama 

sehingga tidak akan terjadi hegemoni agama yang dipeluk mayoritas 

kepada orang-orang yang memeluk agama minoritas.
39

 Definisi lain 

menjelaskan bahwa karakter religius merupakan suatu penghayatan 

ajaran agama yang dianutnya dan telah melekat pada diri seseorang 

dan memunculkan sikap atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari 

baik dalam bersikap maupun dalam bertindak yang dapat 

                                                             
38

 Arismantoro, Tinjauan Berbagai Aspek Character Building Bagaimana Mendidik Anak 
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membedakan dengan orang lain. Pendidikan agama dan pendidikan 

karakter adalah dua hal yang saling berhubungan. Nilai-nilai yang 

dikembangkan dalam pendidikan karakter di Indonesia 

diidentifikasikan berasal dari empat sumber yaitu agama, 

pancasila,budaya dan tujuan pendidikan nasional. 40  

Salah satu strategi atau metode yang dipergunakan dalam 

pendidikan untuk membentuk karakter religius adalah dengan 

pembentukan kebiasaan yang baik dan meninggalkan yang buruk 

melalui bimbingan,latihan, dan kerja keras. Pembentukan kebiasaan 

tersebut akan menjadi sebuah karakter seseorang, maka karakter yang 

kuat biasanya dibentuk oleh penanaman nilai yang menekankan 

tentang baik dan buruk.41 

Adapun aspek-aspek yang terdapat pada karakter religius 

terbagi menjadi lima aspek, antra lain :42 

1. Belief  (aspek keyakinan), yaitu adanya keyakinan terhadap Tuhan 

dan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia gaib serta 

menerima hal hal dogmatik dalam ajaran agamanya. Keimanan ini 

adalah dimensi yang paling mendasar bagi pemeluk agama.  

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

tingkat keterikatan yang meliputi frekuensi dan intensitas sejumlah 
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perilaku, dimana perilaku tersebut sudah ditetapakan oleh agama 

seperti tata cara menjalankan ibadah dan aturan agama.  

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

perasaan yang dirasakan dalam beragama atau seberapa jauh 

seseorang dapat menghayati pengalaman dalam ritual agama yang 

dilakukannya.  

4. Religious knowledge (aspek pengetahuan), yaitu aspek yang 

berkaitan dengan pemahaman dan pengetahuan seseorang terhadap 

ajaran ajaran agamanya untuk menambahkan pengetahuan tentang 

agama yang dianutnya.  

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

yang telah diketahuinya dari ajaran-ajaran agama yang dianutnya 

kemudian diaplikasikan melalui sikap dan perilaku dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Pendidikan religius juga termasuk stretegi pembentukan 

perilaku anak, dimana pendidikan karakter religius juga merupakan 

landasan awal untk menciptakan generasi yang mempunyai moral 

atupun akhlaq mulia. Pendidikan karakter religius pertama 

dilaksankan di lingkungan rumah dan lingkungan sekolah, dimana 

orangtua dan pihak sekolah mempunyai peran penting dalam 

pembentukan religius anak. 43 
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c. Pendidikan Karakter Tanggung Jawab 

Karakter tanggung jawab merupakan sikap dan perilaku 

seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang 

seharusnya dia lakukan , terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan 

(alam, sosial, dan budaya), Negara dan Tuhan Yang Maha Esa.
44

 

Pendidikan karakter tanggung jawab dapat dilakukan melalui kegiatan 

pembelajaran, bimbingan, pengondisian, pengembangan budaya 

sekolah,  kegiatan spontan,  keteladanan, dan pembiasaan. 45 Karena 

pada dasarkan tanggungjawab juga dapat diartikan sebagai salah satu 

kewajiban melakukan atau menyelesaikan tugas (ditugaskan oleh 

seseorang atau diciptakan oleh janji diri sendiri atau keadaan) yang 

seseorang harus penuhi, dan yang mempunyai konsekuensi hukuman 

terhadap kegagalan. 46  Sebagaimana dalam hadist nabi yang 

berbunyi :
47

 

ُو َعَلْيِو َوَسلََّم َقالَ  ُهَما َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اللّّٰ  َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اللُّّٰو َعن ْ
َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم يَ ُقوُل ُكلُُّكْم رَاٍع وَُكلُُّكْم َمْسُئوٌل 

َماُم رَاٍع  َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِو َوالرَُّجُل رَاٍع ِفي َأْىِلِو َوُىَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِو اْلِْ
َعْن َرِعيَِّتِو َواْلَمْرَأُة رَاِعَيٌة ِفي بَ ْيِت َزْوِجَها َوَمْسُئوَلٌة َعْن َرِعيَِّتَها َواْلَخاِدُم رَاٍع 

)رواه البخارى(ِِ  َرِعيَِّتو ِفي َماِل َسيِِّدِه َوَمْسُئوٌل َعنْ   
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Artinya : “Aku mendengar Rosulullah SAW bersabda: “Setiap kalian 

adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai 

pertanggung jawaban atas yan dipimpinnya. Imam adalah 

pemimpin yang akan dimintai pertanggung jawaban atas 

rakyatnya. Seorang suami adalah pemimipin dan akan 

dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang 

istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga 

suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas 

urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah 

pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai 

pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya 

tersebut.” (HR Al-Bukhori).    

 

Adapun karakter tanggung jawab jika dilakukan dengan 

pembiasaan maka akan mengantarkan pada tujuan yang terdapat 

dalam karakter tanggung jawab ini, antara lain : 

1) Selalu memajukan dirinya sendiri 

2) Senantiasa menjaga perkataan maupun perbuatannya. 

3) Selalu waspada. 

4) Berkomitmen pada tugas. 

5) Melaksanakan tugas dengan baik. 

6) Mengakui semua perbuatannya, tidak hanya yang baik saja tapi 

juga yang buruk. 

7) Senantiasa menepati janjinya. 

8) Berani mengambil resiko atas apa yang ia lakukan maupun 

ucapkan. 48 

Manfaat karakter tanggung jawab adalah meningkatkan 

disiplin sikap berhati-hati,kerja sama, hasil belajar siswa, dan 
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kemandirian siswa. Siswa menjadi lebih aktif serta rajin dalam 

pembelajaran.
49

 Setiap siswa juga menghasilkan manfaat terserbut jika 

melakukan tanggung setiap apa yang menjadi kewajibanya.  

d. Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan 

Peduli lingkungan merupakan salah satu karakter yang juga 

perlu diutamakan dalam pendidikan. Penggunaan terhadap lingkungan 

tidak hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk kepentingan bersama. 

Tingkat sekolah ,peserta peserta didik dapat dibimbing untuk 

menggunakan barang secara bertanggung jawab, kritis terhadap 

persoalan lingkungan sekitar, tidak menambahkan polusi, dan 

menggunakan alam sesuia dengan kebutuhan secara wajar dan 

seimbang. 50  

Peduli lingkungan merupakan sikap dan tindakan untuk 

mencegah kerusakan pada lingkungan alam disekitarnya serta 

berupaya untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang sudah ada. 

Dengan tidak pedulinya seseorang terhadap lingkungan, dapat 

menimbulkan permasalahan yang sering terjadi terhadap kelestarian 

lahan hijau yang banyak digunakan untuk membangun pemukiman 

sehingga menyebabkan mudahnya terjadi banjir karena tidak adanya 

resapan air ketika hujan turun. Ketidakpedulian tersebut dapat dilihat 
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dari banyaknya lahan hijau seperti perkebunan, hutan, dan sawah yang 

beralih fungsi menjadi perumahan, perkantoran, tempat usaha, sarana 

rekreasi, dan sebagainya. Salah satu upaya untuk mengatasi 

permasalahan lingkungan tersebut yaitu melalui pembentukan karakter 

yang dimulai sejak usia dini. Pembentukan karakter ini dapat 

dilakukan melalui pembelajaran yang berwawasan lingkungan 

hidup.
51

 

Pembentukan karakter peduli lingkungan di sekolah dapat 

dilakukan melalui berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut dapat 

dilakukan secara berkala dan melibatkan peserta didik sehingga 

menjadi suatu kebiasaan.52 Sebagaimana hadist yang berbunyi :53 

َعْن َأِبْي َمِلٍك اْْلَْشَعِريِّ قَاَل َقاَل َرُسْوُل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم الطُُّهْوُر َشْطُر 
َزاَن َوُسْبَحاَن اهلِل َواْلَحْمُدِللَِّو َتْمََلَ  ْيَماِن َواْلَحْمُدِللَِّو َتْمََلُ اْلِمي ْ ِن َأْو َتْمََلُ َما بَ ْيَن اْْلِ

ٌة َلَك  ُر ِضَياٌء َواْلُقْرَأُن ُحجَّ َماَواِت َواْْلَْرِض َوالصَََّلةُ نُ ْوٌر َوالصََّدَقُة بُ ْرَىاٌن َوالصَّب ْ السَّ
 )رواه مسلم(

Artinya : “Diriwayatkan dari Malik Al Asy‟ari dia berkata, Rasulullah 

saw. bersabda : Kebersihan adalah sebagian dari iman dan 

bacaan hamdalah dapat memenuhi mizan (timbangan), dan 

bacaan subhanallahi walhamdulillah memenuhi kolong langit 

dan bumi, dan shalat adalah cahaya dan shadaqah adalah 

pelita, dan sabar adalah sinar, dan Al Quran adalah pedoman 

bagimu.” (HR. Muslim)”  
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 M. Jen Ismail, Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan Dan Menjaga Kebersihan Di 

Sekolah, Jurnal      
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 Nurfadilla, Implementasi Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan Sekolah Di Kelas III 
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Adapun indikator sekolah yang harus dicapai dalam memenuhi 

keriteria pendidikan karakter peduli lingkungan, antara lain: 

1) Pembiasaan memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan 

sekolah 

2) Tersedia tempat pembuangan sampah dan tempat cuci tangan 

3) Menyediakan kamar mandi dan air bersih 

4) Pembiasaab hemat energi 

5) Membuat biopori di area sekolah 

6) Nembangun saluran pembuangan air limbah dengan baik 

7) Melakukan pembiasaan memisahkan jenis sampah organik dan 

anorganik 

8) Penugasan pembuatan kompos dari sampah organik 

9) Menyediakan peralatan kebersihan54 

Selain itu terdapat pula indikator yang harus dipenuhi dalam 

setiap kelas antara lain : 

1) Memlihara lingkungan kelas 

2) Tersedia tempat pembuangan sampah di dalam kelas 

3) Pembiasaan hemat energi 

4) Memasang stiker perintah mematikan lampu pada setiap ruangan 

apabila selesai digunakan.55 
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3. Kegiatan Jum’at Sejati (KJS) di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pasuruan. 

KJS merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan diluar jam 

pelajaran atau termasuk dalam kegiatan ektrakulikuler. Moh. Uzer Usman 

mengemukakan bahwa ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang 

dilakukan di luar jam pelajaran (tatap muka) baik dilaksanakan di sekolah 

maupun di luar sekolah dengan maksud untuk lebih memperkaya dan 

memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan yang telah dimiliki 

oleh peserta didik dari berbagai bidang studi.
56

  

Sebagai kegiatan tambahan dan penunjang, kegiatan 

ekstrakurikuler tidak terbatas pada program untuk membantu ketercapaian 

tujuan kurikuler saja, tetapi juga mencakup pemantapan dan pembentukan 

kepribadian yang utuh termasuk pengembangan minat dan bakat peserta 

didik. Dengan demikian program kegiatan ekstrakurikuler harus dirancang 

sedemikian rupa sehingga dapat menunjang kegiatan kurikuler, maupun 

pembentukan kepribadian yang menjadi inti kegiatan ekstrakurikuler. 

Dengan demikian KJS juga termasuk dalam kegiatan penunjang 

pembentukan karakter dengan menggunakan stretegi pembiasaan atau 

pembudayaan.  

Kegiatan ekstrakurikuler meliputi kegiatan rutin mingguan dan 

kegiatan yang terangkum dalam berbagai kegiatan kerohanian, dan 

kegiatan lainnya. Kegiatan tersebut diprogramkan sesuai dengan kondisi 

sekolah masing-masing dan pelaksanaannya dapat diselenggarakan di 
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sekolah ataupun di luar sekolah sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan 

yang akan dilakukan. KJS di MAN 1 Pasuruan Juga dilakukan secara rutin 

perminggunya dengan menyesuaikan kegiatan dan karakter yang menjadi 

tujuan kegiatan ektrakulikuler tersebut.  

Dari sisi ini dapat dikatakan bahwa tujuan program kegiatan 

ekstrakurikuler adalah untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan 

peserta didik, mengenal hubungan antar berbagai mata pelajaran, 

menyalurkan bakat dan minat, serta melengkapi upaya pembinaan manusia 

seutuhnya. Ekstrakurikuler di sekolah merupakan kegiatan yang bernilai 

tambah yang diberikan sebagai pendamping pelajaran yang diberikan 

secara intrakurikuler. Bahkan menurut Suharsimi Arikunto, kegiatan 

ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan, di luar struktur program yang 

pada umumnya merupakan kegiatan pilihan.
57
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan jenis penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan 

kualitatif karena menekankan pada makna dan pemahaman dari dalam 

penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih 

banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.
58

 

Sebagaimana teori yang dijelaskan Sugiono bahwa metode penelitian 

kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada 

kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, 

teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis 

data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna 

dari pada generalisasi.
59

  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian study kasus karena 

menyelidiki suatu peristiwa, situasi, atau kondisi sosial tertentu dan untuk 

memberikan wawasan dalam proses yang menjelaskan bagaimana peristiwa 

atau situasi tertentu terjadi.  

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dijadikan penelitian yaitu di Madrasah Aliyah Negeri 1 

Pasuruan karena Madrasah satu-satunya yang ada dikabupaten pasuruan yang 

mempunyai kegiatan rutin setiap jum‟at dengan memadukan 2 kegiatan 

                                                             
58
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134. 
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(jasmani dan rohani) sekaligus yang terkemas menjadi 1 kegiatan yaitu KJS. 

Madrasah tersebut beralamat di Jl. Balai Desa gelanggang No.3, Glanggang, 

Kecamatan Beji, kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur,  Indonesia kode 

pos 67154. 

C. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian disini adalah narasumber atau partisipan atau 

informan yang mewakili dirinya sendiri yang dapat memberikan informasi 

terkait data yang akan dicari. Penentuan sumber data pada orang yang 

diwawancarai dilakukan dengan teknik purposive sampling yaitu 

pengambilan sampel dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.
60

 Sehingga 

dengan demikian informan yang dipilih dala penelitian ini yaitu orangorang 

yang dianggap bersangkutan dan memahami tentang tujuan yang dimaksud 

oleh peneliti.  

Adapun informan yang dipilih sebagai subyek penelitian berasal dari 

sumber data primer dan sumber data sekunder.    

1. Data Primer 

Sumber data primer merupakan sumber yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data.
61

 Data primer disini bisa 

dikatakan sebagai sejumlah keterangan dan fakta yang dilihat dan 

didengar secara langsung oleh peneliti. Berikut yang termasuk dalam 

sumber data primer : 
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a. Bapak H.Moh. Sifak, S.Ag. sebagai pembina keagamaan sekaligus 

Tim KJS MAN 1 Pasuruan 

b. Bapak Moh. Hadafi, B.Ed. sebagai guru PAI sekaligus Tim KJS 

c. Ibu jariyatun Nafi‟ah, S.Pd. sebagai guru BK MAN 1 Pasuruan 

d. Ibu Chotimatus Sholikhah, S.Pd. sebagai guru PAI sekaligus TATIB 

MAN 1 Pasuruan 

e. Bapak Bukhori Musthofa, S.Pd. sebagai walikelas XII 

f. Ibu Fauziyah, S.Pd. sebagai guru MAN 1 Pasuruan 

g. Ibu Alwiyah, S.Pd. sebagi ketua KJS tahun 2021/2022 

h. Buyung Septia Azmi sebagai siswa kelas XII sekaligus Ketua OSIM 

periode 2020/2021. 

i. Aisyah Ziyan Faradis sebagai siswa berprestasi  

j.  Fatkhur Rohman sebagai siswa berprestasi  

2. Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber yang secara tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang 

lain atau dokumen.
62

 Berikut yang termasuk dalam sumber data sekunder:  

a. Profil dan sejarah MAN 1 Pasuruan 

b. Visi, Misi, dan Tujuan MAN 1 Pasuruan 

c. Letak Geografis MAN 1 Pasuruan 

d. Denah lokasi MAN 1 Pasuruan 

e. Struktur lembaga MAN 1 Pasuruan 
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f. Data tenaga pendidik MAN 1 Pasuruan 

g. Sarana prasarana MAN 1 Pasuruan 

h. Data yang berhubungan dengan KJS. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data.
63

 Apabila peneliti tidak mengetahui teknik pengumpulan data, maka 

peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang 

ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Observasi Partisipasi Pasif 

Penelitian ini menggunakan observasi partisipasi pasif, artinya 

didalam penelitian ini peneliti datang di tempat kejadian orang yang 

diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.
64

 Menurut 

Nasution menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu 

pengetahuan, artinya ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu 

fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi atau 

pengamatan.
65

  

Observasi dibagi menjadi 3 macam yaitu observasi partisipatif, 

observasi terus terang dan tersamar, dan observasi tak terstruktur. 

Observasi partisipatif dibagi lagi menjadi 4 macam yaitu observasi 
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partisipasi moderat, partisipasi pasif, partisipasi aktif dan partisipasi 

lengkap. 

Adapun data yang telah diperoleh oleh peneliti dari kegiatan 

observasi ini adalah sebagai berikut : 

a. Observasi strategi pembudayaan pendidikan karakter religius siswa 

melalui KJS di MAN 1 Pasuruan 

b. Observasi strategi pembudayaan pendidikan karakter tanggung jawab 

siswa melalui KJS di MAN 1 Pasuruan 

c. Observasi strategi pembudayaan pendidikan karakter peduli 

lingkungan siswa melalui KJS di MAN 1 Pasuruan. 

2. Wawancara Tidak Terstuktur 

Peneliti menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur karena 

jenis wawancara ini bersifat fleksibel dan peneliti dapat mengikuti minat 

dan pemikiran partisipan. Pewawancara dengan bebas menanyakan 

berbagai pertanyaan kepada partisipan dalam urutan manapun bergantung 

pada jawaban. Hal ini dapat ditindak lanjuti, tetapi peneliti juga 

mempunyai agenda sendiri yaitu tujuan penelitian yang dimiliki dalam 

pikirannya dan isu tertentu yang akan digali. Namun pengarahan dan 

pengendalian wawancara oleh peneliti sifatnya minimal. Umumnya, ada 

perbedaan hasil wawancara pada tiap partisipan, tetapi dari yang awal 

biasanya dapat dilihat pola tertentu. Partisipan bebas menjawab, baik isi 
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maupun panjang pendeknya paparan, sehingga dapat diperoleh informasi 

yang sangat dalam dan rinci.
66

  

Menurut Esterberg mendefinisikan wawancara merupakan 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya 

jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. 
67

 

wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti , tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam. 

Adapun data yang diperoleh dari kegiatan wawancara ini 

sebagaimana yang terdapat di fokus penelitian, antara lain: 

a. Wawancara Strategi pembudayaan pendidikan karakter religius siswa 

melalui KJS di MAN 1 Pasuruan 

b.  Wawancara Strategi pembudayaan pendidikan karakter tanggung 

jawab siswa melalui KJS di MAN 1 Pasuruan 

c. Wawancara Strategi pembudayaan pendidikan karakter peduli 

lingkungan siswa melalui KJS di MAN 1 Pasuruan. 

3. Dokumentasi  

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa 

diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, 

arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data 

berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali infromasi yang 
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terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk 

memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang 

tidak bermakna.
68

 

Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini dapat berupa 

gambar, agenda kegiatan, berkas arsip, biografi, catatan sejarah dan lain-

lain. Adapun data yang telah diperoleh dari kegiatan dokumentasi antara 

lain, yaitu:  

a. Dokumentasi strategi pembudayaan pendidikan karakter religius 

melalui KJS di MAN 1 Pasuruan 

b. Dokumentasi strategi pembudayaan pendidikan karakter tanggung 

jawab melalui KJS di MAN 1 Pasuruan 

c. Dokumentasi strategi pembudayaan pendidikan karakter peduli 

lingkungan melalui KJS di MAN 1 Pasuruan 

E. Analisis Data 

Analisis data dapat diartikan sebagai “upaya mencari dan menata secara 

sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan 

pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai 

temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut 

analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.”
69

 Dalam 

penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), 

dan dilakukan secara terus menerus  sampai datanya jenuh.  
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Model analisis data yang digunakan peneliti adalah model interaktif 

Miles, Huberman, dan Saldana. Komponen dalam analisis data Miles, 

Huberman dan Saldana sebagai berikut: 
70

  

  Gambar 3. 1 Grafik Analisis Miles,Huberman,Saldana
71

 

 

1. Kondensasi data (data condensation)  

Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan, memfokuskan, 

menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data yang 

mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis, 

transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi-materi empiris. 

Kesimpulannya bahwa proses kondensasi data ini diperoleh setelah 

peneliti melakukan wawancara dan mendapatkan data tertulis yang ada di 

lapangan, yang nantinya traskrip wawancara tersebut dipilah-pilah untuk 

mendapatkan fokus penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti.    

2. Penyajian Data (data display)  

Penyajian data merupakan sebuah pengorganisasian, penyatuan, 

dan informasi yang disimpulkan.Penyajian data disini juga membantu 
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dalam memahami konteks penelitian karena melakukan analisis yang 

lebih mendalam.  

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusions drawing)  

Penarikan kesimpulan disini dilakukan peneliti dari awal peneliti 

mengumpulkan data seperti mencari pemahaman yang tidak memiliki 

pola, mencatat keteraturan penjelasan, dan alur sebab akibat, yang tahap 

akhirnya disimpulkan keseluruhan data yang diperoleh peneliti. 

F. Keabsahan Data  

Keabsahan data adalah usaha meningkatkan derajat kepercayaan data 

dan menguji benar atau tidaknya data. Pengujian keabsahan data perlu 

dilakukan untuk menunjukan kevalidan data dari hasil penelitian agar data 

yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.
72

 Dalam  penelitian  kuantitatif,  

kredibilitas  disebut  validitas internal. Dalam penelitian kualitatif, data dapat     

dinyatakan     kredibel     apabila     adanya persamaan  antara  apa  yang  

dilaporkan  peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang 

diteliti.
73

 Peneliti menggunakan triangulasi sebagai keabsahan data dalam 

penelitian ini. 

Triangulasi dalam pengujian validitas ini diartikan sebagai pengecekan 

data dari berbagai sumber dengan cara dan berbagai waktu. Dengan demikian 

pada penelitian ini jenis triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi  sumber 

dan triangulasi teknik.  
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1. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

2. Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik 

yang berbeda.
74

 

G. Tahap-tahap Penelitian 

Bagian ini menguraikan rencana pelaksaan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian terdahulu, pengembangan desain, 

penelitian sebenarnya dan sampai pada penulisan proposal.
75

Adapun tahapan-

tahapan penelitian yang dilakukan sebagai berikut :  

1. Tahap Pra Penelitian Lapangan      

Tahap pra penelitian lapangan ini meliputi beberapa hal, 

diantaranya: 

a. Menyusun rancangan penelitian 

Pada tahap ini peneliti membuat rancangan awal untuk 

penelitian terlebih dahulu, dimulai dari pengajuan judul, penyusunan 

matrik penelitian yang dilanjutkan dengan kontribusi dengan dosen 

pembimbing, dan dilanjutkan dengan menyusun proposal penelitian 

hingga diseminarkan.  

b. Memilih lapangan penelitian     

Tahap selanjutnya adalah memilih tempat untuk dijadikan 

penelitian atau memilih lapangan penelitian. Lapangan penelitian 
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yang dipilih untuk melaksanakan penelitian yaitu Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Pasuruan.  

c. Mengurus surat perizinan         

Tahap selanjutnya yaitu mengurus surat perizinan untuk dosen 

pembimbing dan dengan meminta surat pengantar dari akademik 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan lapangan dilakukan setelah persiapan 

penelitian dianggap telah matang. Tahap pelaksanaan lapangan dimulai 

dari peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan 

menggunakan beberapa teknik yang sudah direncanakan, yakni observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Dalam hal ini peneliti juga melakukan 

beberapa hal diantaranya:  

a. Memahami latar belakang penelitian 

b. Memasuki lapangan penelitian  

c. Mengumpulkan data  

d. Menyempurnakan data-data yang kurang lengkap.   

3. Tahap Analisis Data 

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam proses penelitian. Pada 

tahap ini peneliti melakukan beberapa hal, diantaranya yakni:  

a. Mengelola data-data yang telah diperoleh dari beberapa sumber  

b. Mengurus perizinan selesai penelitian  
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c. Menyajikan data dalam bentuk penulisan laporan yang disesuaikan 

dengan kaidah pedoman penulisan karya ilmiah yang baik dan benar  

d. Merevisi laporan yang telah disempurnakan.    
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALIS 

A. Gambaran Objek Penelitian 

1. Gambaran Umum Kegiatan Jum’at Sejati (KJS) di MAN 1 Pasuruan 

MAN 1 Pasuruan merupakan salah satu Lembaga Pendidikan 

Madrasah Aliyah Negeri di Kabupaten Pasuruan Propinsi Jawa timur 

tepatnya di desa Glanggang kecamatan Beji, yang didirikan dari suatu 

keinginan yang luhur demi kemajuan bangsa dan agama, serta membangun 

generasi Islam yang tangguh, menghayati dan mengamalkan ilmu agama, 

tahu kewajiban terhadap perkembangan generasi. Sekolah ini mempunyai 

julukan sebagai Sekolah favorite di Kabupaten Pasuruan yang telah 

menerapkan konsep Green School karena sekolah ini mengedepankan 

penghijauan dan kebersihan sekolah. Selain itu sekolah ini juga 

mengedepankan kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan dalam 

rangka menambah rasa taqwa kepada Allah.SWT.   

Sekolah ini mempunyai 4 jurusan di dalamnya, yakni: Matematika 

Ilmu Alam (MIA), Ilmu-Ilmu Sosial (IIS), Ilmu Budaya dan Bahasa (IBB), 

dan Ilmu-Ilmu Agama (IIA). Didalam ke-empat jurusan tersebut semua 

siswa mempunya kemampuan berbeda-beda yakni kemampuan dalam hal 

pengetahuan dan kemampuan dalam berkarakter. Akan tetapi hal tersebut 

dapat diminimalisir dengan adanya pembudayaan karakter siswa dengan 

melakukan kegiatan-kegiatan yang diadakan disekolah salah satunya 

adalah Kegiatan Jum‟at Sejati (KJS). 
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KJS merupakan salah satu program sekolah yang memadukan dua 

jenis kegiatan,yakni Kegiatan Rohani dan Jasmani. Kegiatan rohani 

merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memberikan pengarahan, 

bimbingan kepada seseorang agar ia dengan secara sadar dan sukarela mau 

melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan sesuai dengan agama 

dan kepercayaan masing-masing, sehingga sikap dan perilaku 

sehariharinya mencerminkan nilai-nilai religius. Nilai religius merupakan 

salah satu nilai yang terdapat dalam pendidikan karakter. Nilai-nilai 

religius ini dapat menjadi faktor pendorong untuk selalu berbuat baik, 

karena takut akan dosa yang akan ditanggungnya, menjadi panduan dalam 

menentukan pilihan hidup sesuai dengan ajaran agama yang dianut, 

mendorong, menekan dan menuntut seseorang untuk berbuat dan bertindak 

sesuai dengan nilai yang bersangkutan serta berfungsi untuk menjaga diri 

dari hal-hal negatif dalam suatu kelompok atau masyarakat.  

Sedangkan kegiatan jasmani merupakan kegiatan yang dilakukan 

untuk melatih kebugaran tubuh agar selalu sehat. Kegiatan jasmani 

dilakukan di lingkungan sekolah juga dapat menumbuhkan rasa semangat 

dalam belajar karena badan terasa  lebih sehat yang menjadi tanda siap 

untuk melakukan kegitan belajar. Dengan adanya dua kegiatan tersebut, 

siswa di MAN 1 Pasuruan dapat mencerminkan beberapa nilai-nilai 

karakter dalam melaksanakan kegiatan KJS serta dalam kehidupan setiap 

harinya baik di lingkungan sekolah,keluarga,ataupun masyarakat. Dengan 
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adanya pembekalan karakter yang dilakukan sebelumnya, siswa MAN 1 

Pasuruan  

B. Penyajian dan Analisis Data 

Penyajian adalah bagian mengungkapkan data yang dihasilkan dalam 

tis serta disesuaikan dengan fokus penelitian dan analisa data secara interaktif. 

Adapun analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara 

sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dan catatan lapangan. 

Sehingga dapat mudah dipahami dan data temuannya dapat disajikan kepada 

orang lain. Penyajian data dan analisis ini mengacu kepada fokus penelitian.  

Setelah melalui proses pengumpulan data di lapangan yang menurut peneliti 

sudah dianggap representative untuk diberhentikan karena data yang diperoleh 

sudah dianggap layak dan sesuai dengan tujuan penelitian serta dapat 

menjawab beberapa fokus penelitian yang menjadi kajian dalam penelitian 

ini.penelitian sesuai dengan metode dan prosedur penelitian secara sistema 

1. Strategi Pembudayaan Pendidikan Karakter Religius Siswa Melalui 

Kegiatan Jum’at Sejati (KJS) di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pasuruan. 

Lembaga pendidikan MAN 1 Pasuruan secara nyata telah menjadi 

lembaga berkualitas yang mengutamakan nilai-nilai keislaman atau 

religius. Hal itu terbukti dengan adanya pembiasaan yang dilakukan siswa 

salah satunya yaitu dengan adanya kegiatan KJS yang dilakukan setiap 

hari jum‟at pada jam pelajaran pertama sampai kedua. Menurut bapak H. 

Moh Sifak, S.Ag selaku guru PAI dan pembina keagamaan di MAN 1 

Pasuruan menjelaskan bahwa : 
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“KJS itu merupakan singkatan dari kegiatan jum‟at sejati, dan 

sejati itu sendiri juga merupakan singkatan dari sehat jasmani 

dan hati. Kegiatan ini merupakan perpaduan antara 2 jenis 

kegiatan yaitu kegiatan religius dan kerohanian. Jadi dengan 

adanya program KJS ini diharapkan semua warga sekolah MAN 

1 Pasuruan ini selalu sehat jasmani dan hati nya. Akan tetapi 

tidak dapat dipungkiri dalam kegiatan tersebut mencakup 

beberapa kebiasaan yang dilakukan semua warga sekolah 

termasuk siswa seperti nilai tanggungjawab dan peduli 

lingkungan juga ingklud pada kegiatan ini dengan strategi yang 

berbeda-beda pula. Akan tetapi jika dikembalikan lagi hal itu 

kembali lagi pada kebiasaan nilai keagamaan atau religius. ”76 

 

Hal yang sama dijelaskan oleh ibu Alwiyah, selaku ketua KJS 

tahun 2021/2022 bahwasanya : 

“Tujuan utama diadakan KJS itu utuk pembentukan karakter 

siswa melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara rutin 

sehingga menjadi kebiasaan. Kegiatanya berbeda ada rohani dan 

jasmani namun dengan karakter yang dicapai juga berbeda. Ada 

3 karakter yakni religius, tanggung jawab, dan peduli 

lingkungan.”77 

 

Sesuai dengan observasi yang dilakukan peneliti strategi 

pembudayaan karakater religius yang dilakukan secara rutin setiap 

minggunya yaitu dengan melakukan sholat dhuhah berjamah yang 

dilakukan di Mushollah MAN 1 Pasuruan yang dipimpin atau diimami 

oleh Guru Agama yang ditugaskan oleh TIM KJS itu sendiri. Setelah 

melakukan sholat dhuha, disusul dengan membaca istighosa dan doa 

bersama. Semua siswa dan dimpingi oleh wali kelas masing-masing 

melakukan hal tersebut dengan hikmat. Kemudian dilanjutkan dengan 

tausiah atau ceramah agama yang dilakukan oleh kyai/ustdz/ustdzah 

pondok pesantren yang sudah dipercayai oleh sekolah untuk memberikan 

                                                             
76

 H. Moh Sifak, diwawancara oleh penulis, Pasuruan 19 Januari 2022.  
77

 Alwiyah, diwawancara oleh penulis via WA, Pasuruan 24 Januari 2022. 
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Gambar 4. 1 Dokumentasi Sholat Dhuha Berjama'ah, 

Istighosah dan Do'a Bersama, Serta Ceramah Agama 

siraman rohani kepada siswa siswi  MAN 1 Pasuruan. Dengan adanya 

kegiatan tersebut yang dilakukan setiap hari jum‟at maka hal tersebut juga 

dapat menjadikan proses pembudayaan pendidikan karakter religus pada 

siswa. 
78

Sebagaimana dokumentasi Gambar 4.1 dibawah ini :
79

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hal tersebut juga disampaikan oleh bapak H. Moh Sifak: 

“Dengan adanya KJS yang dilakukan secara rutin, secara tidak 

langsung dapat menjadikan proses pembiasaan pendidikan 

karakter termasuk religius bagi siswa, karena setiap jumat 

paginya melakukan sholat dhuha, siswa yang awalnya belum 

pernah melakukan sholat dhuha akan praktik ibadah langsung di 

MAN,kemudian dilanjutkan dengan istighosah dan doa bersama 

hal itu juga dapat menambah ketaqwaan kita kepada Allah, yang 

memberikan kita nikmat hidup. Para siswa berdoa untuk 

kelancaran dalam proses belajar nya, semoga dengan adanya hal 

tersebut siswa belajar dikelas selalu diberikan kemudahan, 

diberikan mudah faham dengan materi yang diterangkan oleh 

                                                             
78

 Observasi strategi pembudayaan karakter religius pada kegiatan KJS, Pasuruan 21 

Januari 2022.  
79

 Dokumentasi pelaksanaan strategi pembudayaan karakter religius pada kegiatan KJS 

diakses pada tgl 21 Januari 2022 di Mushollah MAN 1 Pasuruan.  
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gurunya, dan dengan adanya ceramah bertujuan untuk 

menyadarkan hati para siswa agar selalu taat kepada orangtua 

yang dirumah dan patuh dengan semua guru, selain itu juga 

dapat menambah wawasan agama kepada siswa”.80 

 

 Hal tersebut juga diperkuat oleh bapak Bukhori Mustofa, S.Pd 

selaku wali kelas XII IBB : 

“Kegiatan KJS disini memang sangat membantu siswa dalam 

bentuk kerohanianya yang terutama. Karena saya merasa dengan 

adanya KJS siswa disini yang awalnya agak urak‟an dulu ketika 

masih tahun 2000an disini siswanya ya gitu-gitu saja, bisa 

dibilang sama saja seperti sekolah lain, akan tetapi sejak adanya 

kegiatan KJS siswa disini agak berubah. Berubahnya dalam 

bentuk kerohaniannya juga sangat terlihat meskipun tidak bisa 

dipukul rata harus berubah semua, tetapi dengan perlahan pasti 

ada berubahnya. Meskipun begitu dengan dikelilingi lingkungan 

yang seperti itu sangat terlihat dan sangat berpengaruh bagi 

temen sekelilingnya, semisal anak A ini sudah berubah anak B 

masih sama saja seperti dulu, lama kelamaan anak B itu tadi 

malu sendiri pasti akan berubah juga karena lingkungan 

disekitar ini,secara kita kan selalu melakukan kegiatan-kegiatan 

agama, jadi alhamdulillah anak-anak ini sekarang jadi lebih 

sopan santun dengan gurunya. Apalagi saya jadi wali kelas XII 

sangat senang dan sangat bersyukur dengan adanya KJS ini 

kenapa? Karena akan menjadi bekal anak-anak ketika sudah 

lulus dari sini. Harapannya semoga kebiasan-kebiasaan positif 

yang dilakukan disini tetap dilakukan meskipun sudah tidak 

disini. Tapi saya melihat sendiri banyak anak-anak alumni yang 

masih memperlihatkan sikap tawaduknya kepada guru, kalo 

dijalan nyapa ucap salam dengan menundukkan kepala, 

meskipun saya tidak inagt dengan namanya tapi saya sangat 

senang jika ada alumni seperti itu, tandanya masih sangat 

menghargai gurunya.” 81 

 

Melalui observasi yang dilakukan oleh peneliti, peneliti juga 

melihat hasil penanaman yang terjadi pada karakter religius peserta didik 

salah satunya yaitu sopan santun. Selama melakukan penelitian bentuk dari 

kesopanan yang dilakukan oleh peserta didik yaitu mereka selalu permisi 

                                                             
80

 Ibid  
81

 Bukhori Mustofa, diwawancara oleh penulis, Pasuruan 19 Januari 2022.  
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Gambar 4. 2 Dokumentasi Observasi 

Pengimplementasian Penanaman Karakter Religius 

Melalui KJS 

dan menunduk ketika berjalan di hadapan orang yang lebih tua, mudah 

bersosisalisasi walaupun dengan orang baru kenal, secara spontanitas 

mudah minta maaf walaupun melakukan kesalahan kecil, terbiasa 

mengucapkan terima kasih kepada orang-orang sekitar walaupun hanya 

diberi sesuatu kecil, terbiasa mengucapkan minta tolong ketika 

membutuhkan bantuan. Mereka juga selalu melakukan 3S yaitu 

Senyum,Salam,Sapa kepada guru terutama dipagi hari saat menyambut 

kedatangan siswa didepan gerbang. Selain itu siswa juga selalu menyium 

tangan dan mengucapkan salam kepada orangtua yang mengantar sampai 

di depan gerbang.82 Sebagaimana dokumentasi Gambar 4.2 dibawah ini :
83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
82

 Observasi hasil penanaman karakter religius melalui KJS, di MAN 1 Pasuruan, 19 

januari 2022. 
83

 Dokumentasi observasi pengimplementasian penanaman karakter religius melalui KJS, 

di akses tgl 19 januari 2022. 

Menyambut Kedatangan Siswa di Gerbang Dengan 3S  
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Hal tersebut juga termasuk hasil dari adanya siraman rohani 

yang dilakukan secara rutin. Tidak hanya dilakukan semata 

karena takut dengan guru tatib atau hal yang lain melainkan 

yang dilakukan siswa di MAN 1 Pasuruan adalah salah satu 

bentuk dari pengaplikasian dari kegiatan KJS itu sendiri. TIM 

KJS sendiri memilih tema-tema yang akan menjadi pembahasan 

saat KJS tersebut tidak jauh dari kehidupan sehari-hari siswa. 

Hal tersebut di jelaskan oleh Bapak hadafi selaku guru PAI dan 

TIM KJS MAN 1 Pasuruan. 

 

“Didalam KJS ini dari pihak sekolah bekerja sama dengan 

pondok pesantren sekitar sekolah, yaitu dengan mengundang 

ustadz/ustdzah untuk mengisi ceramah agama. Tema yang 

dipilih juga hal-hal yang ada sangkut pautnya dengan kehidupan 

siswa, misalnya taat kepada orangtua, kepada guru, kewajiban 

sholat 5 waktu,dll. Hal-hal semacam itu juga bertujuan agar 

siswa dapat lebih memahami betapa pentingnya ilmu agama dan 

Meminta Izin Orangtua Dengan Mencium Tangan 

Merundukkan Kepala Dan Bilang Permisi Saat 

Berjalan Didepan Orang Yang Lebih Tua 
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Gambar 4. 3 Dokumentasi Materi yang Disampaikan 

Saat Ceramah Agama KJS 

berharap dapat terus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari 

siswa ntah itu dirumah, dilingkungan masyarakat, dan 

disekolah.”84 

Sebagaimana dalam dokumentasi Gambar 4.3 dibawah ini :
85

 

 

 

 
  

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
84

 Hadafi, diwawancara oleh penulis, Pasuruan 26 Januari 2022.  
85

 Dokumentasi Materi Ceramah Agama Saat KJS, Diakses Pada Tanggal 19 Januari 2022.  



70  

 
 

Proses pembudaayan pendidikan karakter melalui KJS ini 

dilakukan secara rutin setiap minggunya dengan menghasilkan banyak 

perbedaan setelah melakukan kegiatan tersebut. Siswa secara sadar 

perlahan mengalami perubahan sesuai dengan yang dikatakan siswa kelas 

XII M. Fatkur Rohman : 

“Ketika saya baru menjadi siswa di MAN sebenarnya juga kaget 

karena kayaknya banyak kegiatan yang harus bahkan wajib 

diikuti, salah satunya KJS ini mbak. Nah di dalam KJS ini kita 

kan melakukan kegiatan yang sudah dibagi oleh pihak sekolah 

sendiri dan kegiatan itu dilakukan secara rutin berurutan. Saya 

dulu orangnya sangat tertutup, jarang berkomunikasi dengan 

teman meskipun sekelas mbak, bahkan sama guru juga saya 

enggan untuk berbicara, kalaupun itu sangat penting baru saya 

mau ngomong. Nah pada saat itu saya sangat ingat ketika KJS 

dan bertepatan ketika siraman rohani yang diceramahi oleh salah 

satu ustdz, dan perkatan beliau yang membuat saya termenung 

dan perlahan saya rubah. Inti dari ceramah itu yaitu pentingnya 

bertawadduk kepada orangtua,guru,dan orang yang lebih tua 

dari kita, selain itu kita itu juga dikasih contoh kehidpan sehari-

hari, gimana baiknya bergaul dengan teman, dengan orang yang 

lebih tua dll. Lah dari situ saya mulai tersentuh untuk perlahan 

memberanikan diri untuk berubah dengan mencoba mengajak 

ngomong dengan teman, menyapa dan salim kepada guru... lah 

dari situ sampai sekarang saya merasa ada perubahan jadi lebih 

baik meskipun gak langsung mbak”.86 

 

Hal serupa dijelaskan oleh siswa kelas XII Aisyah Ziyan Faradis : 

“KJS itu saya sangat seneng mbak, senengnya karena memang 

kalo hari jum‟at ndk langsung pelajaran jadi masih ada refresh 

otak jam pelajaran 2 jam buat kegiatan dan kegiatannya itu 

diseling-seling jadi gak bosen. Kegiatan-kegitan di kjs 

kebanyakan memang keagamaan ya mungkin temannya tentang 

agam atau gmna saya ndk tau tapi dari kegiatan KJS ini 

alhamdulillah sedikit banyak ada saja yang meprofokatori saya 

pribadi untuk bersikap baik. Semisal saya dulu kalo sholat 

dhuha ya cuman pas ada kjs aja, tapi sekarang endak karena 

memang kebanyakan dari temen-temen juga banyak yang 

memilih sholat duhah diwaktu istrahat daripada makan, jadinya 

                                                             
86

 Fatkur Rohman, diwawancara oleh penulis, Pasuruan 25 Januari 2022.  
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saya ikutan dan akhirnya sekarang jadi kebiasaan sholat dhuha 

ketika istirahat, kalo ndk sholat dhuha itu kayak ada yang 

kurang gtu loh mbak, heheh”.87 

 

Dari penjelasan beberapa guru dan siswa kelas XII yang telah 

melakukan KJS, Bu Jariyatun Nafia selaku BK juga mengatakan bahwa : 

“Kegiatan KJS ini sangat berpengaruh untuk karakter siswa 

termasuk dalam nilai religiusnya. Karena siswa setiap 

minggunya melakukan kegiatan yang menunjang untuk 

kerohaniannya itu, kebiasaan ini memang dilakukan secara turun 

temurun ya, jadi udah menjadi adantnya MAN kalo jumat pagi 

gak pelajaran dulu, tetapi langsung melakukan kegiatan seperti 

sholat dhuha, doa bersama, dll. Aslinya KJS ini kan perpaduan 2 

kegiatan yaitu rohani dan jasmani cuman pada intinya kalo 

ditelisik karakter yang utama didapat adalah religiusnya ya 

meskpun ada beberapa nilai karakter lainnya”. 88 

 

 Berdasarkan hasil penelitian observasi, dokumentasi dan 

wawancara dalam kegiatan KJS siswa dapat melakukan kegitan-kegiatan 

keagamaan secara rutin setiap jum‟atnya yakni dengan melakukan sholat 

dhuha berjamaah, istighosah doa bersama, dan ceramah agama, dimana 

dalam kegiatan diatas dapat membiasakan dan membentuk karakter pada 

siswa. Dari strategi pembudayaan yang dilakuakan siswa melalui kegiatan 

KJS tersebut memberikan perubahan pada masing-masing siswa terutama 

pada religius atau nilai keagamaannya.  

                                                             
87

 Aisyah Ziyan Faradis, diwawancara oleh penulis, Pasuruan 25 Januari 2022.  
88

 Jariyatun Nafiah, diwawancara oleh penulis, Pasuruan 26 Januari 2022.  

 



72  

 
 

2. Strategi Pembudayaan Pendidikan Karakter Tanggung Jawab Siswa 

Melalui Kegiatan Jum’at Sejati (KJS) di Madrasah Aliyah Negeri 1 

Pasuruan. 

Dalam penerapan akhlaq karimah di MAN 1 Pasuruan, sikap 

tanggung jawab pada setiap siswa juga sangat dibutuhkan. MAN 1 

Pasuruan memberikan wadah kepada siswa melalui kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan rutin setiap minggunya. Melalui kegiatan KJS siwa MAN 

1 Pasuruan dibiasakan untuk bertaggungjawab atas apapun yang menjadi 

kewajibannya. Sebagaimana dijelakan oleh bapak H. Moh Sifak selaku 

pembina keagamaan dan guru PAI di MAN 1 Pasuruan, bahwa : 

“Semua sekolah pastinya menginginkan siswanya itu baik ntah 

itu dari segi religisunya, dari segi sikap kesehariannya, ataupun 

dari akademiknya. Nah didalam KJS ini sendiri memang 

dikemas menjadi satu judul kegiatan akan tetapi didalamnya 

terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan secara bergantian 

dan dari beberapa kegiatan tersebut pastinya dengan tujuan dan 

harapan yang berbeda. Selain dari kegiatan-kegiatan yang sudah 

saya jelaskan sebelumya, juga terdapat karakter tanggungjawab 

yang harus dibiasakan pada setiap siswa yaitu dengan 

melakukan khotmil Qur‟an”. 89 

 

Menurut hasil observasi, Khotmil Qur‟an dilakukan rutin setiap 

hari jumat pagi yaitu pada jam pelajaran ke 1-2 dimana kegiatan Khotmil 

Qur‟an tersebut mewajibkan khatam 30 jus disetiap kelasnya dengan 

urutan jadwal yang sudah di atur oleh tim KJS itu sendiri. Setiap siswa 

ditugaskan untuk menyelesaikan 1 jus pada waktu itu juga. Wali kelas juga 

ikut mendampingi siswanya membaca khotmil dikelas masing-masing. 

Setelah semua siswa selesai membaca bagian jus yang sudah menjadi 

                                                             
89

 H. M. Sifak, diwawancara oleh peneliti, Pasuruan 19 Januari 2022. 
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tugasnya walikelas memimpin untuk membaca doa Khotmil 

Qur‟an.90Sebagaimana dokumentasi Gambar 4.4 di bawah ini :
91

  

 

 

 

 

 

 

 

Strategi yang dilakukan oleh MAN 1 Pasuruan untuk membentuk 

dan membiasakan siswa melakukan tanggungjawab yaitu dengan 

melakukan Khotmil Qur‟an, Hal itu diperjelas oleh bu Jariyatun Nafiah 

selaku Guru BK : 

“Iya nak betul Khotmil Qur‟an disini memang dijadikan 

pedoman anak-anak untuk bertanggung jawab. Awalnya sejak 

dirapatkan kegiatan KJS ini agak beda pendapat dengan guru-

guru atau TIM KJS itu sendiri karena khotmil ini kan 

kegiatannya termasuk dalam religius kalo dikategorikan dia juga 

masuk dalam karakter religius, tapi tujuan awal diadakan 

kegiatan KJS ini siswa dibiasakan untuk pembentukan karakter 

yang berbeda setiap minggunya. Setelah adanya pembentukan 

kan timbul pembiasaan jika dilakukan secara rutin. Nah kembali 

ke karakter itu tadi kenapa kok memilih khotmil Qur‟an untuk 

dijadikan pembiasaan bertanggungjawab pada siswa karena 

dengan melakukan itu siswa mempunya tanggung jawab pada 

diri sendiri kepada ALLAH, jadi patokanya ada di ALLAH 

karena yang dilakukan adalah membaca Al-Qur‟an. jadi anak-

anak kan gak bisa ngawur, berarti dia punya tanggungjawab 

pada diri sendiri untuk menyelesaikan bacaan nya yaitu 1 Jus 

pada saat itu juga. Lah dari situ bisa dijadikan pondasi anak-

                                                             
90

 Observasi strategi pembudayaan karakter tanggungjawab pada KJS, Pasuruan 21 

Januari 2021.  
91

 Dokumentasi pelaksanaan strategi pembudayaan karakter tanggungjawab pada KJS, 

diakses tgl 21 Januari 2022. 

Gambar 4. 4 Khotmil Qur'an di Kelas 
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anak untuk berbuat tanggungjawab ntah itu pada diri sendiri, 

kepada ALLAH, bahkan orang lain.”92 

 

Hal itu diperkuat oleh bu fauziyah selaku guru MAN 1 Pasuruan, 

menjelaskan bahwa : 

“Dengan adanya khotmil Qur‟an setiap jum‟at nya bisa 

membuat siwa berbuat tanggungjawab, karena pada saat itu juga 

siswa dituntut untuk menyelesaikan tugas bacaannya yang 

mewajibkan hatam 1 jus itu, lah dari situ kan sudah terlihat 

bahawa siswa dituntut untuk bertanggungjawab pada dirinya 

sendiri. Soalnya dengan kita menyelesaikan bacaan 1 jus kan 

tidak mungkin wali kelas itu melihat ataupun menyimak bacaan 

satu-satu dari setiap siswa apa bener selesai sampai khatam atau 

tidak. Nah dari situ siswa mempunyai tanggungjawab kepada 

yang diatas, yang tau dia menyelesaikan bacaan nya itu hanya 

yang diatas yaitu Allah. Jika dia memang benar menyelesaikan 

bacaan itu berarti dia bertanggungjawab penuh atas dirinya 

kepada Allah. Jika sama Allah aja dia bertanggungjawab lalu 

dengan ummat nya Allah insyaAllah dia juga bisa 

bertanggungjawab.  Jadi gak kaleng-kaleng disini yang 

dijadikan pedoman sikap tanggungjawabnya siswa yaitu 

langsung dengan Allah. Akan tetapi saya bilang begini bukan 

berarti semua bahkan seribu lebih siswa di MAN ini 

bertanggungjawab, saya kurang tau dan tidak bisa disama 

ratakan, tetapi secara garis besar pasti ada, seperti itu... “93 

 

Sesuai dengan observasi peneliti, dengan melakukan khotmil 

Qur‟an setiap jum‟at  

yang terdapat pada kegiatan KJS tersebut siswa tidak hanya 

mengaplikasikan rasa tanggungjawab itu ketika kegiatan khotmil saja, 

akan tetapi siswa juga mempunyai rasa tanggungjawab sepenuhnya atas 

dirinya sebagai siswa. Misalnya  patuh terhadap aturan yang berlaku di 

sekolah, masuk tepat waktu ketika pembelajaran, tidak menyontek teman 

                                                             
92

 Jariyatun Nafiah, diwawancara oleh peneliti, Pasuruan 26 Januari 2022.  
93

 Fauziyah, diwawancara oleh peneliti, Pasuruan 19 Januari 2022.  
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Gambar 4. 5 Dokumentasi Pengimplementasian 

Tanggung Jawab di Sekolah 

dan selalu bersikap jujur, mengerjakan tugas dan ujian dengan sebaik-

baiknya. 94 sebagaimana gambar 4.5 di bawah ini :
95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hal tersebut juga dijelaskan oleh bu Chotimatus Sholihah selaku 

guru PAI dan TATIB MAN 1 Pasuruan, beliau mengatakan : 

“Semua lembaga atau sekolah pasti nya punya tata tertib yang 

harus dipatuhi semua warga sekolah termasuk siswa, dan hal itu 

juga pastinya punya strategi atau cara tersendiri untuk 

mendapatkan tujuan itu. Lah kalo di MAN sendiri mempunyai 

cara tersendiri agar menumbuhkan siswa patuh kepada aturan 

yang telah dibuat, dan tidak langsung semua siswa itu tergerak 

untuk patuh semua ya pasti ada yang melenceng satu dua tiga 

dst, akan tetapi kami berusaha bagaimana caranya agar siswa ini 

memiliki niat dulu untuk mematuhi aturan-aturan yang berlaku 

salah satunya dengan menanamkan karakter tanggungjawab 

kepada dirinya sendiri. Jika seseorang sudah bertanggungjawab 

pada dirinya sendiri maka secara otomatis didalam diri 

seseorang itu akan amanah. Nah untuk mengaplikasikan hal itu 

ada TIM KJS yang menyusun skenario agar siswa bisa terlatih 

membiasakan rasa tanggungjawab salahsatunya dengan khotmil 

Qur‟an dan kegiatan-kegiatan yang lain. Alhamdulillah tapi saya 

                                                             
94

 Observasi pengimplementasian tanggung jawab di sekolah, Pasuruan 25 Januari 2022. 
95

 Dokumentasi pengimplementasian tanggung jawab di sekolah, diakses tgl 25 Januari 

2022. 

Mengerjakan Tugas Dari 

Guru dan Tidak Menyontek 

Teman 

Patuh Terhadap Aturan Yang 

Berlaku (Memakai Atribut 

Pramuka Saat Hari Sabtu)  
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senang dan sangat bersyukur semakin hari, semakin tahun anak-

anak ini semakin disiplin, sudah gak terlalu banyak melanggar 

peraturan ya meskipun tetap ada satu dua, tapi secara garis besar 

sangat membuahkan lah kegiatan ini” 96   

 

Selain itu,pengimplementasian rasa tanggungjawab juga ditegaskan 

oleh Ketua OSIM periode tahun ajaran 2020/2021, beliau adalah Buyung 

Septia Azmi kelas XII, beliau mengatakan bahwa : 

“Khotmil Qur‟an yang dilakukan setiap hari jum‟at ini banyak 

memberikan hikmah buat kami tentunya mbak, salah satu nya 

untuk rasa tanggungjawab. Kenapa saya berani bilang gini 

soalnya saya masih inget sampe sekarang saya kelas XII, Dulu 

awal-awal ketika saya baru ikut KJS tepatnya pada minggu 

khotmil Qur‟an sendiri, beliau mengatakan kepada kami semua 

terutama dikelas saya karena waktu itu beliau yang menjadi wali 

kelas kami, “lakukan kegiatan kjs ini dengan ikhlas, baca Al-

Qur‟an dengan ikhlas selesaikan dengan rasa tanggung jawab 

kepada Allah, insyaAllah hikmah akan samean dapat sendiri” 

nah dari perkataan beliau itu yang menjadikan saya dulu ketika 

menjadi ketua OSIM periode 2020/2021 saya sangat berhati-hati 

dalam masa jabatan saya, dalam artian apapun yang saya 

lakukan saya harus mempertanggungjawabkan itu, jika saya 

tanggungjawab pada diri saya sendiri maka kepada orang lain 

pasti bisa tanggungjawab, lah dari hal itu memang benar saya 

bisa mengambil contoh dari kegiatan khotmil itu, ketika saya 

menyelesaikan bagian bacaan saya 1 jus itu, berarti 

tanggungjawab sama Allah sudah selesai. Nah dari itu saya 

terapkan dalam kepengurusan saya, dampaknya ketika saya 

bertanggungjawab temen-temen pengurus yang lain itu juga 

seneng gitu loh mbak, kami jadi semaking hangat, semakin 

kompak, juga banyak guru yang bangga dengan kepengurusan 

pada periode kami”.97 

 

Menurut observasi yang dilakukan oleh peneliti, selain 

mengimplementasikan rasa tanggungjawab dari kebiasaan melakukan KJS 

pada kegiatan khotmil Qur‟an, siswa di MAN 1 Pasuruan terutama kelas 

XII banyak hasil yang didapatkan oleh siswa yakni disetiap pagi 15 menit 

                                                             
96

 Chotimatus sholikhah, diwawancara oleh penulis, Pasuruan 25 Januari 2022.  
97

 Buyung Septia Azmi, diwawancara oleh penulis, Pasuruan 25 Januari 2022.  
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Gambar 4. 6 Dokumentasi Pembiasaan Membaca Al-

Qur’an Setiap Pagi 

sebelum jam pelajaran dimulai siswa membaca Al-Qur‟an bersama. Selain 

itu dengan membiasakan membaca Al-Qur‟an siswa juga dapat 

memperbaiki bacaan nya dan melatih kelancaran dan kefasihan siswa 

membaca Al-Qur‟an.98 Sebagaimana dokumentasi Gambar 4.6 di bawah 

ini :
99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Adapun hal yang senada dengan ungkapan diatas terkait adanya 

pembiasaan yang ditanamkan pada diri peserta didik, telihat dampak 

positif adanya kegiatan khotmil yang terdapat pada KJS tersebut terhadap 

karakter tanggung jawab peserta didik yang dirasakan oleh aisyah zian 

faradis siswa kelas XII, Ia mengatakan bahwa :    

 “Dari adanya kegiatan khotmil disini membuat saya pribadi 

semakin lancar membaca Al-Qur‟an, selain itu ada rasa jujur 

dan tanggungjawab yang saya dapat setelah lama melakukan itu 

karena memang membacanya setiap hari bahkan setiap jumat 

membacanya 1 jus. Setiap pagi kan membaca Al-Qur‟an juga 

jadi yawes kayak tanggungan yang harus dilakukan setiap pagi 

                                                             
98

 Observasi pembiasaan membaca Al-Qur‟an setiap pagi, Pasuruan 25 Januari 2022. 
99

 Dokumentasi pembiasaan membaca Al-Qur‟an setiap pagi, diakses tgl 25 Januari 2022.  

Membaca Al-Qur‟an Setiap Pagi Sebelum Pembelajaran 

di Mulai   
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gitu mbak, nah sama kayak di khotmil setiap jum‟atnya sendiri, 

setiap siswa kan sudah ada bagiannya sendiri-sendiri lah kalo 

gak diselesaikan saat itu juga kan dosa mbak, ya meskipun ndak 

ada yang tahu ALLAH pasti tau apalagi ditutup dengan bacaan 

doa setiap akan selesai khotmil itu, jadi kayaknya kita diuji rasa 

kejujuran siswa akan tanggungjawab pribadi, heheh kurang 

lebih begitu mbak” 100 

 

Hal tersebut juga dikuatkan oleh Bapak Hadafi selaku guru PAI 

sekaligus TIM KJS, beliau menjelaskan bahwa : 

“Khotmil Qur‟an yang dilakukan setiap jum‟at nya disini 

memang membuat siswa jadi terbiasa membaca Al-Qur‟an. 

Selain nilai religius juga menyandang rasa jujur dan 

tanggungjawab didalam dirinya.  Oh ya sebelum siswa disini 

merasakan kebiasan membaca Al-Qur‟an ya nuwun sewu masih 

banyak juga yang ngajinya nyandet-nyandet, ya meskipun 

sebelum dinyatakan lulus seleksi PPBD kan harus melalui tes 

dulu salah satunya ya BTQ itu, tapi kan ya gak semua siswa 

disini ngajinya luwancar semua, lah sekarang pertanyaan nya 

kok bisa lulus itu mungkin terbantu dengan tes-tes yang lainnya. 

Nah, setelah siswa dikenalkan dengan KJS yang salah satunya 

adalah khotmil Qur‟an  itu alhamdulillah sangat bersyukur 

sekali yang awalnya khotmil ini didirikan dengan tujuan selain 

menambah rasa cinta membaca Al-Qur‟an juga dapat 

memberikan anak-anak nilai positif, sampe saat ini 

alhamduliillah perkembangannya dalam membaca Al-Qur‟an 

sangat signifikan, sudah mulai lancar, panjang pendeknya udah 

mulai oke, makhorijul hurufnya udah mulai luar biasa, 

insyaAllah lah niat baik semua akan baik juga yang didapat”101 

 

Berdaarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dapat 

disimpulkan bahwa stategi pembudayaan pendidikan karakter 

tanggungjawab siswa melalui kegiatan KJS yang dilakukan setiap hari 

jum‟atnya yaitu dengan melakukan Khotmil Qur‟an yang mengharuskan 

khatam 30 jus setiap kelasnya dan setiap siswa sudah terbagi setiap juz nya. 

                                                             
100

 Aisyah Ziyan Faradis, diwawancara oleh penulis, Pasuruan 25 Januari 2022.  
101

 Moh. Hadafi, diwawancara oleh penulis, Pasuruan 26 Januari 2022.  
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Siswa akan terbiasa melakukan tanggungjawab ketika bisa menyelesaikan 

amanahnya membaca dan menyelesaikan bacaan 1 jus tersebut. Selain itu 

siswa juga mengalami perubahan yang signifikan dari sikap yang 

dilakukan setiap harinya khususnya disekolah, misalnya lebih lancar 

membaca Al-Qur‟an, mempunyai rasa jujur dan amanah lebih tinggi 

dengan mematuhi peraturan yang berlaku.    

3. Strategi Pembudayaan Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan 

Siswa Melalui Kegiatan Jum’at Sejati (KJS) di Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Pasuruan. 

Salah satu visi dan misi MAN 1 Pasuruan yakni menjadikan 

sekolah yang peduli lingkungan dengan konsep madrasah adiwiyata. MAN 

1 Pasuruan juga dijuluki sebagai Sekolah favorite di Kabupaten Pasuruan 

yang telah menerapkan konsep Green School. Pada tahun 2015 MAN 1 

Pasuran yang waktu itu masih bernama MAN Bangil telah meraih 

penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional. Pencapaian hal tersebut karena 

strategi dan usaha semua warga sekolah untuk mensukseskan tujuan 

tersebut.   

Menurut observasi yang dilakukan peneliti bahwa salah satu 

strategi MAN 1 Pasuruan untuk mewujudkan madrasah yang mempunyai 

konsep adiwiyata  yaitu salah satunya dengan menanamkan dan 

membiasakan karakter peduli lingkungan pada siswa. TIM KJS MAN 1 

Pasuruan juga memberikan ide untuk siswa dapat membiasakan karaker 
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peduli lingkungan tersebut. Hal tersebut dilakukan dengan cara Kegiatan 

Jum‟at Bersih.
102

   

Bapak sifak selaku Tim KJS pun menjelaskan mengenai kegiatan 

jum‟at bersih ini : 

“Selain mengikuti kegiatan keagamaan, budaya di MAN 1 

Pasuruan ini juga melakukan kegiatan bersih-bersih.  Adanya 

hal tersebut supaya siswa dan guru ataupun karyawan peduli 

lingkungan. Tidak hanya lingkungan disekolah saja, harapannya 

disemua tempat warga MAN 1 Pasuruan itu bisa menjaga, ntah 

itu dirumah,di tempat ibadah,dsb. Nah berhubung kegiatan ini 

diikutsertakan dalam kegiatan rutin setiap jum‟at paginya maka 

kami ubah menjadi Kegiatan Jumat Bersih yang isi kegiatanya 

kami setting sedemikian rupa sehingga disana dapat 

membiasakan siswa maupun guru untuk peduli dan cinta 

terhadap lingkungan. Selain itu “Annadhofatu minal iiman” 

juga termasuk tujuan dari diadakan kegiatan jum‟at bersih ini, 

ya sama saja seperti yang saya katakan diawal bahwasanya dari 

ketiga kegiatan KJS yang berbeda itu dengan tujuan penguatan 

dan pembiasaan karakter yang berbeda tetapi juga kembali lagi 

pada nilai keagamaan. Karena menjaga kebersihan juga 

termasuk dari keimanan kita”103 

 

Dari penjelasan beliau tersebut, bapak Moh. Hadafi selaku Tim 

KJS  pun menegaskan bahwa : 

“Tujuan Kegiatan Jum‟at Bersih itu sendiri untuk pelestarian 

lingkungan, juga untuk menanamkan sifat dan karakter siswa 

agar peduli terhadap lingkungan yang dia tinggali. Tidak hanya 

itu saja dengan adanya KJB Alhamdulillah sekolah kita juga 

mendapatkan penghargaan sebagai sekolah adiwiyata Nasional, 

nah itu tidak disangka juga bukan berkat guru saja melainkan 

dari kepedulian siswa terhadap lingkungan, melestarikan 

lingkungan agar tetap hijau, dan juga mencegah pencemaran”104 

 

Dari penuturan beliau tersebut, maka kegiatan jumat bersih yang 

terdapat pada kegiatan jumat sejati (KJS) juga dapat membuahkan 

                                                             
102

 Observasi strategi pebudayaan karakter peduli lingkungan, Pasuruan 21 Januari 2022.  
103

 H. M. Sifak, diwawancara oleh penulis, Pasuruan 19 Januari 2022. 
104

 Moh. Hadafi, diwawancara oleh penulis, Pasuruan 26 Januari 2022. 
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penghargaan bagi sekolah, yakni sekolah adiwiyata Nasional tepatnya 

pada tahun 2015. Program ini merupakan salah satu program kementrian 

Negara Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya 

pengetahuan dan kesadaran warga sekolah.  

Kegiatan Jumat Bersih digulirkan untuk mengajak warga sekolah 

berpartisipasi melestarikan dan menjaga lingkungan hidup di sekolah dan 

lingkungan disekitarnya. Kegiatan ini dipilih karena didalamnya terdapat 

nilai-nilai karakter nyata yang baik bagi siswa maupun bagi warga sekolah 

lainnya. Kegiatan utamanya adalah dengan mewujudkan kelembagaan 

sekolah yang peduli lingkungan.  

Ibu Jariyatun Nafiah selaku guru BK menjelaskan bahwa : 

“Untuk membudayakan siswa ataupun warga sekolah yang lain 

supaya dapat menjaga kebersihan itu juga sebenarnya susah-

susah gampang. Hal itu kalo gak dicontohkan sama gurunya 

dulu gak mungkin siswanya ikut. Makanya disini semua 

kegiatan termasuk KJS yang salah satunya adalah kegiatan 

jumat bersih, guru termasuk walikelas diharapkan ikut serta 

dalam kegiatan tersebut. Lalu kenapa kegiatan jumat bersih ini 

dilakukan setiap jumat karena memang kegiatan ini yang dipilih 

oleh tim KJS untuk membudayakan peduli lingkungan disekolah, 

dari situ siswa dibiasakan untuk saling bekerjasama dalam 

menjaga lingkungan sekolah. Bukan berarti bersih-bersih nya 

cuma hari jumat saja, Kegiatan yang dilakukan juga banyak 

intinya pada hari jum‟at itu kerja bakti. Selain itu tidak disangka 

juga sekolah kita juga mendapat penghargaan sebagai sekolah 

Adiwiyata Nasional. Itu juga berkat anak-anak telah mempunyai 

nilai peduli terhadap lingkungan, dan insyaAllah saya yakin 

meskipun satu dua tiga siswa tetap menerapkan sifat dan 

karakter tersebut ketika dilingkungan rumah.”105' 

 

Menurut hasil observasi yang dilakukan peneliti, suasana madrasah 

terlihat bersih terbebas dari sampah yang berserakan. Siswa terbiasa 
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 Jariyatun Nafiah, diwawancara oleh penulis, Pasuruan 26 Januari 2022. 
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membuang sampah pada tempatnya. Setiap hari jum‟at pagi semua siswa 

menyetorkan sampah plastik bekas air minum kepada guru yang bertugas 

hal itu dilakukan untuk meminimalisir sampah plastik. Selain itu Madrasah 

Aliyah Negeri 1 Pasuruan juga sangat terlihat rindang dengan tatanan 

tanaman yang rapi.106 Sebagaiman dokumentasi gambar 4.7 di bawah ini: 

107
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Menurut penelitian dilapangan bahwa kegiatan yang dilakukan saat 

jum‟at bersih dalam KJS ini sangat beragam, karena dalam 10 kelas 

serentak melakukan bersih-bersih sesuai kelas dan jadwal yang sudah 

ditentukan oleh tim KJS itu sendiri. Kegiatan itu dijelaskan oleh bu 

Chotimatus Sholikhah selaku guru PAI dan TATIB MAN 1 Pasuruan, 

beliau mengatakan bahwa:  

“Untuk menciptakan hasil yang plus berarti usaha yang 

dilakukan juga harus plus juga. Kalo ditanya bersih-bersih tiap 

                                                             
106

 Observasi Suasana Madrasah Aliyah Negeri 1 Pasuruan, Pasuruan 25 Januari 2022. 
107

 Dokumentasi Suasana Madrasah Aliyah Negeri 1 Pasuruan, diakses tgl 25 Januari 

2022.  

Gambar 4. 7 Dokumentasi Suasana 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Pasuruan 
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hari itu kurang atau tidak, kok ini kegiatan jum‟at bersih 

dilakukan setiap seminggu sekali. Jawabannya sebenarnya 

bukan kurang dan bukan cukup, kalo Cuma piket setiap hari 

setiap siswa bisa hanya menyapu kelasnya itupun hanya anak-

anak yang mau saja to, masio diberlakukan denda disetiap 

kelasnya. Lah kalo di jum‟at bersih ini yang dibersihkan bukan 

hanya kelasnya saja, tetapi semua tempat yang ada dilingkungan 

sekolah. Ntah itu kamar mandi, ruang guru, parkiran, semua nya 

disapu, kalo perlu dipel pasti anak-anak ngepel kyk didalam 

kelas itu, membuang sampah, menyetorkan sampah plastik, 

penghijauanm bahkan selokan kita bersihkan bersama-sama 

sesuai bagian kelas masing-masing. Bukan berarti kita tidak mau 

membayar tukang kebun untuk bersih-bersih semua, kalo tukang 

kebun ya pasti ada jelas tugasnya beliau membersihkan sekolah 

tiap hari,akan tetapi kenapa kita mesti melakukan hal itu semua 

tujuannya untuk membudayakan karakter siswa, nilai peduli 

lingkungan nya biar peka terhadap lingkungan yang dia 

tempati.”108 

 

Hal yang sepadan juga disampaikan oleh ibu Alwiyah selaku ketua 

KJS tahun 2021/2022, bahwa: 

“Iya nak, jika hanya mengandalkan piket setiap harinya dikelas 

itu gak tentu, wong kadang aja laki-laki males nyapu padahal ya 

mek kelas tok. Yawes dari itu akhrinya mesisan buat kegiatan 

yang sekiranya mereka kerja semua. Bukan berarti kita nuntut 

mereka jadi babu,bukan. Kalo ga dibiasakan sejak sekarang 

sampe tua ga akan pernah bersih hidupnya, kumuh terus. 

Padahal sudah dijelaskan salah satu hadist nabi “Annadhofatu 

Minal‟Iman”.
109

  

 

Sebagaimana dokumentasi Gambar 4.8 di bawah ini :
110
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 Chotimatus Sholihah, diwawancara oleh penulis, Pasuruan 25 Januari 2022. 
109

 Alwiyah, diwawancara oleh penulis via WA, Pasuruan 24 Januari 2022. 
110

 Dokumentasi Kegiatan Jum‟at Bersih, diakses tgl 21 Januari 2022.   
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Menurut hasil observasi yang dilakukan peneliti, ketika siswa 

mulai terbiasa dengan karkter yang sudah dibudayakan di MAN 1 

Pasuruan melalui kegiatan KJS salah satunya kegiatan jum‟at bersih ini, 

siswa merasa nyaman saat proses KBM karena suasana kelas bersih dan 

Membersihkan Selokan   Penghijauan  (Menanam Bunga)  

Mengumpulkan Sampah 

Plastik  

Membersihkan Tempat 

Ibadah  

Merawat Tanaman  

Membuang Sampah  

Gambar 4. 8 Kegiatan Jum'at Bersih 
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Gambar 4. 9 Dokumentasi Suasana di 

Dalam dan Luar Kelas MAN 1 Pasuruan 

tertata rapi sehingga pembelajaran didalam kelas menjadikan pembelajaran 

yang efektif. Selain itu karena lingkungan di MAN 1 Pasuruan sangat 

nyaman dan bersih, siswa juga banyak yang berdiskusi diluar kelas. 111 

Sebagaimana dokumentasi Gambar 4.9 dibawah ini :
112

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari kegiatan yang dilakukan tersebut,siswa terbiasa untuk 

melakukan hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya,selalu 

menjaga kebersihan kelas dsb. Hal itu memberikan dampak kepada siswa 

saat pembelajaran didalam kelas,sebagaimana dijelaskan oleh Bapak 

Bukhori Musthofa selaku walikelas kelas XII IBB, beliau mengatakan 

bahwa : 

“Saya bangga sama anak-anak disini, karena apa kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan disini itu dilakukan terus,diimplementasikan 

disetiap harinya. Berarti karakter yang diharapkan kepada siswa 

sudah benar-benar ada, yaitu peduli terhadap lingkungan. 

Contohnya ketika melakukan kegiatan jum‟at bersih, disana kan 

setiap kelas dibagi oleh tim KJS untuk membersihkan beberapa 

tempat atau ruangan di area madrasah, ada yang nyapu ruang 

                                                             
111

 Observasi suasana didalam dan luar kelas MAN 1 Pasuruan, Pasuruan 25 Januari 2022. 
112

 Dokumentasi suasana didalam dan luar kelas MAN 1 Pasuruan, diakses tgl 25 Januari 

2022. 

Suasana Nyaman Saat 

Belajar Dikelas  
Diskusi atau belajar diluar 

kelas  
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bk,ruang guru,nyapu tangga,buang sampah,penghijauan,dan lain 

sebagainya. Lah dari situ anak-anak mungkin sudah terbiasa 

jadinya setiap anak-anak ada sampah kertas gitu misalnya langsung 

diambil. Suasana dikelas juga setiap hari bersih. Kadang pas 

istirahat itu masih aja ada yang nyapu dikelas. Dari kebiasaan 

tersebut memberikan dampak manfaat tersendiri yaitu ketika 

pembelajaran menjadi nyaman, ketika suasana kelas nyaman 

pastinya belajar itu seneng”113 

 

Hal yang sama dijelaskan oleh Bu Fauziyah selaku guru MAN 1 

Pasuruan,beliau mempertegas kembali terkait manfaat yang dihasilkan dari 

kegiatan jum‟at bersih yang terdapat pada rangkaian kegiatan KJS yang 

dilakukan rutin pada hari jum‟at. Beliau mengatakan bahwa : 

“Kalo dampak pasti ada ya setiap kegiatam. Kalo kegiatan jumat 

bersih disini lebih ke pribadi masing-masing siswa ataupun guru. 

Semisal siswa itu sudah terbiasa dengan lingkungan yang bersih 

dengan otomatis pada diri siswa tersebut pasti juga bersih, 

hatinya bersih, cara pakaiannya pun demikian. Nah karna disini 

ada kegiatan rutin kegiatan bersih-bersih yang menciptakan 

lingkungan kelas dan sekitarnya bersih,penampilan anak-anak 

pun jadi seger-seger gtu loh. Jaman sekarang gitu kan, siswa 

madrasah mengimplementasikan dengan nyata “Annadhofatu 

Minal Iman”,lingkungannya dijaga kebersihannya, cara 

berpakaiannya rapi,seragamnya rapi, semuanya yang ada pada 

dirinya bersih itu saja sudah cukup dilakukan disekolah maka 

proses KBM itu loh jadi enak,nyaman, gak cepet bosen. Guru 

seneng masuk kelas yang bersih, murid seneng liat gurunya 

penampilannya rapi begitu pula sebaliknya. Itu menurut saya 

contoh hasil yang nampak dari kegiatan ini” 114 

 

Dari pendapat salah satu siswa kelas XII IBB, Fathur Rokhman 

mengatakan bahwa: 

“Saya senang sekaligus bangga mbak bisa mengikuti kegiatan 

yang membuat saya dan banyak teman saya berubah banyak, 

karena disini memang dibudayakan untuk melakukan hal-hal 

yang bernilai positif, salah satunya yang dikatakan mbak tadi 

yaitu kegiatan jum‟at bersih. Senengnya yang pertama kita jadi 

                                                             
113

 Bukhori Mustofa, diwawancara oleh penulis, Pasuruan 19 Januari 2022. 
114

 Fauziyah, diwawancara oleh penulis, Pasuruan 19 Januari 2022. 



87  

 
 

lebih peduli dengan lingkungan yang kita tempati. Contoh 

kecilnya melakukan piket setiap jadwal yang ditentukan karena 

setau saya apalagi cowok itu anti banget yang namanya nyapu, 

tapi kalo disini endak. Mungkin karena terbiasa bersih-bersih 

banyak pas hari jum‟at itu mbak hehehe”115 

 

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Aisyah Ziyan Faradis siswa 

kelas XII MIA, beliau mengatakan bahwa: 

“Perasaan pasti senang karena ya seru gitu mbak bersih-bersih 

bareng 10 kelas dan yang dibersihkan itu lingkungannya beda. 

Biasanya setiap hari kan bersih-bersihnya hanya nyapu dikelas 

saja. Kalo kegiatan jumat bersih ini kan dibagi setiap kelasnya, 

ada bagiannya masing-masing perkelas. Ada yang sampe 

masuk-masuk ke selokan, ada yang namen-namem itu kesannya 

seneng aja mbk kalo bareng-bareng orang banyak. Selain itu kita 

juga bisa sedikit sedikit menanamkan hadist nabi yang 

“Annadhofatu Minal Iman” dan bisa menanamkan rasa peduli 

terhadap lingkungan”116 

 

Dari hasil wawancara,observasi,dan dokumentasi dapat 

disimpulkan bahwa strategi pembudayaan karakter peduli lingkungan 

siswa dapat melalui kegiatan jumat bersih yang terdapat dalam kegiatan 

KJS itu sendiri. Kegiatan tersebut dilakukan serentak 10 kelas yang sudah 

terbagi sesuai bagian yang telah ditentutkan tim KJS. MAN 1 Pasuruan 

membudayakan semua warga sekolah termasuk siswa agar selalu menjaga 

dan peduli terhadap lingkungan. Membuang sampah pada tempatnya dan 

melakukan piket setiap hari dikelas masing-masing merupakan salah satu 

hal kecil yang didapat dari membiasakan karakter peduli lingkungan di 

sekolah. Selain itu dari kegiatan tersebut memberikan efek positif saat 

proses pembelajaran didalam kelas. Kemudian dengan berjalannya waktu 

                                                             
115

 Fatkhur Rohman, diwawancara oleh penulis, Pasuruan 25 Januari 2022. 
116

 Aisyah Ziyan Faradis, diwawancara oleh penulis, Pasuruan 25 Januari 2022. 
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kegiatan jumat besih yang dilakukan rutin setiap jumatnya menjadikan 

MAN 1 Pasuruan sebagai penghargaan Madrasah Adiwiyata Nasional 

Pada Tahun 2015.   

  Adapun temuan penelitian secara rinci dijelaskan dalam 

tabel berikut ini :   

Tabel 4. 1 

Hasil Temuan Penelitian 

NO FOKUS 

PENELITIAN 

HASIL TEMUAN 

1. Strategi Pembudayaan 

Pendidikan Karakter 

Religius  Siswa 

Melalui Kegiatan 

Jum‟at Sejati (KJS) di 

Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Pasuruan. 

 

Strategi pembudayaan regilius siswa 

dalam kegiatan KJS ini siswa 

melakukan kegitan-kegiatan 

keagamaan secara rutin setiap 

jum‟atnya yakni dengan melakukan 

sholat dhuha berjamaah, istighosah 

doa bersama, dan ceramah agama, 

dimana dalam kegiatan diatas dapat 

membiasakan dan membentuk 

karakter pada siswa. Dari strategi 

pembudayaan yang dilakuakan siswa 

melalui kegiatan KJS tersebut 

memberikan perubahan pada masing-

masing siswa terutama pada religius 

atau nilai keagamaannya. 

2. Strategi Pembudayaan 

Pendidikan Karakter 

TanggungJawab  

Siswa Melalui 

Kegiatan Jum‟at Sejati 

(KJS) di Madrasah 

Aliyah Negeri 1 

Pasuruan 

Stategi pembudayaan pendidikan 

karakter tanggungjawab siswa 

melalui kegiatan KJS yang dilakukan 

setiap hari jum‟atnya yaitu dengan 

melakukan Khotmil Qur‟an yang 

mengharuskan khatam 30 jus setiap 

kelasnya dan setiap siswa sudah 

terbagi setiap juz nya. Siswa akan 

terbiasa melakukan tanggungjawab 

ketika bisa menyelesaikan 

amanahnya membaca dan 

menyelesaikan bacaan 1 jus tersebut. 

Selain itu siswa juga mengalami 

perubahan yang signifikan dari sikap 
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yang dilakukan setiap harinya 

khususnya disekolah, misalnya lebih 

lancar membaca Al-Qur‟an, 

mempunyai rasa jujur dan amanah 

lebih tinggi dengan mematuhi 

peraturan yang berlaku.    

3. Strategi Pembudayaan 

Pendidikan Karakter 

Peduli Lingkungan  

Siswa Melalui 

Kegiatan Jum‟at Sejati 

(KJS) di Madrasah 

Aliyah Negeri 1 

Pasuruan 

strategi pembudayaan karakter peduli 

lingkungan siswa dapat melalui 

kegiatan jumat bersih yang terdapat 

dalam kegiatan KJS itu sendiri. 

Kegiatan tersebut dilakukan serentak 

10 kelas yang sudah terbagi sesuai 

bagian yang telah ditentutkan tim 

KJS. MAN 1 Pasuruan 

membudayakan semua warga 

sekolah termasuk siswa agar selalu 

menjaga dan peduli terhadap 

lingkungan. Membuang sampah pada 

tempatnya dan melakukan piket 

setiap hari dikelas masing-masing 

merupakan salah satu hal kecil yang 

didapat dari membiasakan karakter 

peduli lingkungan di sekolah. Selain 

itu dari kegiatan tersebut 

memberikan efek positif saat proses 

pembelajaran didalam kelas. 

Kemudian dengan berjalannya waktu 

kegiatan jumat besih yang dilakukan 

rutin setiap jumatnya menjadikan 

MAN 1 Pasuruan sebagai 

penghargaan Madrasah Adiwiyata 

Nasional Pada Tahun 2015.   

 

 Pembahasan Temuan C.

Pada bagian ini membahas keterkaitan antara data yang ditemukan di 

lapangan dengan teori yang relevan. Data yang telah diperoleh melalui 

observasi, wawancara dan dokumentasi dianalisis pada sub bab sebelumnya. 

Pembahasan dideskripsikan sesuai dengan fokus penelitian yang telah 
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ditentukan sehingga mampu menjawab permasalahan yang ada di lapangan. 

Adapun pembahasan temuannya adalah sebagai berikut: 

1. Strategi Pembudayaan Pendidikan Karakter Religius Siswa Melalui 

Kegiatan Jum’at Sejati (KJS) di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pasuruan. 

Kegiatan rutin merupakan kegiatan dalam bentuk pembiasaan 

sebagaimana kegiatan yang ada dalam KJS memang diperlukan karena 

didalam kegiatan tersebut terdiri dari kegiatan keagamaan yang banyak 

dilakukan dilingkungan sehari-hari, serta mengandung pembudayaan 

pendidikan karakter siswa pada siswa. Sehubungan dengan hal tersebut 

maka KJS merupakan langkah awal yang dilakukan oleh pihak sekolah 

untuk menanamkan pendidikan karakter religius pada siswa.  

Program KJS merupakan sebuah program yang dibutuhkan untuk 

menunjang terwujudnya karakter religius pada peserta didik. Karena pada 

dasarnya segala sesuatu yang telah biasa dilakukan maka akan menjadi 

pembudayaan atau kebiasaan, sehingga ketika peserta didik sudah terbiasa 

untuk melakukan kegiatan keagamaan maka secara otomatis siswa tersebut 

akan menyandang karakter religius ketika berada disuatu lingkungan yang 

ditempati. Sebagaimana menurut tylor, Culture or Civilization is that 

complex which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and 

many other capabilities and habits acquired by man as a member of society, 

“Kebudayaan atau Peradaban adalah satuan kompleks yang meliputi ilmu 

pengetahuan, kepercayaan, kesenian, akhlak, hukum, adat, dan banyak 

kemampuan-kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan lain yang diperoleh 
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manusia sebagai anggota masyarakat”. 117 Sebaimana dijelaskan oleh Ibu 

Jariyatun Nafiah selaku guru BK bahwa ketika siswa melakukan sesuatu 

kegiatan secara rutin artinya telah terbiasa melakukan hal tersebut maka 

siswa tersebut merupakan termasuk dalam pembudayaan.   

Hal tersebut sebagimana dijelaskan oleh Asmaun Sahlan 

mengatakan bahwa Salah satu strategi atau metode yang dipergunakan 

dalam pendidikan untuk membentuk karakter religius adalah dengan 

pembentukan kebiasaan yang baik dan meninggalkan yang buruk melalui 

bimbingan,latihan, dan kerja keras. Pembentukan kebiasaan tersebut akan 

menjadi sebuah karakter seseorang, maka karakter yang kuat biasanya 

dibentuk oleh penanaman nilai yang menekankan tentang baik dan buruk.118 

Berdasakan data di lapangan sesuai dengan teori diatas,hasil temuan 

peneliti sebagaimana yang telah dijelaskan oleh bapak sifak selaku 

pembina keagamaan dan guru PAI MAN 1 Pasuruan bahwa kegiatan KJS 

dilakukan dalam rangka membiasakan siswa melakukan kegiatan 

keagamaan antara lain adalah sholat dhuha berjamaah, istighosah dan doa 

bersama, serta tausiah agama dari ustdz atau ustdzah. Kegiatan tersebut 

merupakan sebagai strategi pembudayaan pendidikan karakter religius 

terhadap siswa karena dilakukan secara berkelanjutan sehigga akan 

menjadikan kebiasaan nilai-nilai religius pada siswa.   

                                                             
117

 Tylor, Edward Burnett 1871,” Primitive Culture“ Vol. 1 & Vol. 2, (London: John 

Murray, 1920), 1.   
118

 Asmaun sahlam, Mewujudkan Budaya Religius Di Sekolah, (Malang: UIN Maliki 

Press,2009),2.  
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Adapun hasil temuan lapangan diatas sesuai dengan teori yang 

dijelaskan oleh Glok dan Strak dalam Lies Arifah membagai aspek religius 

dalam lima dimensi sebagai berikut :119 

a. Belief  (aspel keyakinan), yaitu siswa MAN 1 Pasuruan yakin dengan 

adanya Allah dan hanya kepada Allah meminta segala sesuatu dengan 

melakukan berdoa bersama saat kegiatan KJS. 

b. Religious practice (aspek peribadatan), yaitu siswa MAN 1 Pasuruan 

melakukan sholat dhuha berjama‟ah dalam kegiatan KJS. 

c. Religious felling (aspek penghayatan), yaitu siswa MAN 1 Pasuruan 

melakukan kegiatan keagamaan yang terdapat didalam KJS dengan 

khusyuk. 

d. Religious knowledge (aspek pengetahuan), yaitu siswa MAN 1 

Pasuruan menerima ilmu agama dari tausyiah yang di sampaikan oleh 

ustdz/ustdzah. 

e. Religious effect (aspek pengamalan), yaitu siswa MAN 1 Pasuruan 

mengimplementasikan sikap kereligiusan dari kegiatan KJS dalam 

kehidupan sehari-hari, misalnya mematuhi guru, 3S, dll.  

Adapun teori yang dijelaskan oleh Akhmad Muhaimin Azzet yang 

menyatakan bahawa nilai religius merupakan nilai yang mendasari 

pendidikan karakter karena pada dasarnya indonesia adalah negara 

beragama.  Nilai religius yang bersifat universal sebenarnya dimiliki oleh 

masing-masing agama sehingga tidak akan terjadi hegemoni agama yang 

                                                             
119

 Roza, Pembentukan Karakter Religius Siswa Oleh Guru Pai Pada Sekolah Dasar 

Negeri Eks Pilot Project Kurikulum 2013 Di Kabupaten Tanah Datar, jurnal studi keislaman, 

Program Pascasarjana IAIN Batusangkar,   
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dipeluk mayoritas kepada orang-orang yang memeluk agama minoritas.120 

Sesuai dengan pengamatan peneliti bahwa pentingnya nilai religius 

dijadikan dasar dalam pendidikan karakter siswa di MAN 1 Pasuruan 

karena sesuai dengan visi dan misi madrasah yaitu menjadikan peserta 

didik yang berkarakter dan berakhlakul karimah.  

Sebagaimana hasil temuan dilapangan yang disampaikan oleh 

bapak Sifak selaku pembina keagamaan dan guru PAI beliau menjelaskan 

bahwa sebagai madrasah yang unggul dalam prestasi akademik, MAN 1 

Pasuruan juga mengutakamakan pendidikan karakter religius dan nilai-nilai 

yang lainnya, hal itu bertujuan sebagai pedoman setiap pribadi siswa. 

Adapun teori Uky Syauqiattus Su‟adah mengungkapkan bahwa karakter 

religius merupakan suatu penghayatan ajaran agama yang dianutnya dan 

telah melekat pada diri seseorang dan memunculkan sikap atau perilaku 

dalam kehidupan sehari-hari baik dalam bersikap maupun dalam bertindak 

yang dapat membedakan dengan orang lain. Pendidikan agama dan 

pendidikan karakter adalah dua hal yang saling berhubungan. Nilai-nilai 

yang dikembangkan dalam pendidikan karakter di Indonesia 

diidentifikasikan berasal dari empat sumber yaitu agama, pancasila,budaya 

dan tujuan pendidikan nasional. 121  

Menurut hasil pengamatan yang peneliti lakukan dilapangan yaitu 

penanaman nilai-nilai religius di MAN 1 Pasuruan dari kegiatan 

keagamaan yang terdapat dalam program KJS tersebut juga 

                                                             
120

 Akhmad Muhaimin Azzet, Urgensi Pendidikan Karakter di Indonesia, 17-18. 
121

 Uky Syauqiattus Su‟adah, Pendidikan Karakter Religius, (Surabaya: CV Global 

Aksara Pres,2021),3.  
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diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari didalam lingkungan 

sekolah, lingkungan keluarga, dan masyrakat. Hal itu dilakukan untuk 

membentuk, mengarahkan, dan membimbing perilaku peserta didik sesuai 

dengan nilai-nilai yang bersumber pada norma-norma yang berlaku 

dilingkungan tersebut. Adapun pengimplentasian yang dilakukan disekolah 

seperti membaca doa sebelum dan sesudah belajar dikelas, 3S dengan guru, 

menghormati guru, dll, serta salahsatu bentuk nyata pengimplementasian 

nilai keagamaan yang dilakukan siswa terhadap orangtua yaitu berjabat 

tangan meminta restu untuk berangkar kesekolah.  

Penanaman nilai tersebut seperti nilai religius yang pada akhirnya 

akan menenutukan pembentukan kepribadian dan moral anak didik yang 

juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar mereka, baik lingkungan formal, 

informal, maupun nonformal. Hal tersebut sebagaimana dengan teori yang 

didefinisikan oleh Ansulat Esmael & Nafiah , Pendidikan religius juga 

termasuk stretegi pembentukan perilaku anak, dimana pendidikan karakter 

religius juga merupakan landasan awal untk menciptakan generasi yang 

mempunyai moral atupun akhlaq mulia. Pendidikan karakter religius 

pertama dilaksankan di lingkungan rumah dan lingkungan sekolah, dimana 

orangtua dan pihak sekolah mempunyai peran penting dalam pembentukan 

religius anak. 122  

                                                             
122

 Ansulat Esmael & Nafiah, Implementasi Pendidikan Karakter Religius Disekolah 

Dasar Khadijah Surabaya, Jurnal Edustream : PGSD FKIP Universitas Nahdatul Ulama Surabaya, 

Volume 2 Nomor 1, Mei 2018, 31.  
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2. Strategi Pembudayaan Pendidikan Karakter Tanggung Jawab Siswa 

Melalui Kegiatan Jum’at Sejati (KJS) di Madrasah Aliyah Negeri 1 

Pasuruan. 

Strategi pembudayaan pendidikan karakter tanggung jawab siswa 

melalui kegiatan KJS di MAN 1 Pasuruan sebagaimana yang telah 

dikonsepkan oleh penganggung jawab KJS itu sendiri. M. Furqon 

Hidayatullah menjelaskan bahwa strategi pembentukan karakter dapat 

dilakukan melalui sikap-sikap sebagai berikut: keteladanan, penanaman 

kedisiplinan,pembiasaan, menciptakan suasana yang kondusif, integrasi 

dan internalisasi. 
123

 

Sebagaimana hasil data dilapangan yang disampaikan oleh bapak 

sifak selaku koordinasi keagamaan bahwa pembudayaan atau pembiasaan 

karakter tanggungjawab pada siswa dilakukan melalui kegiatan Khotmil 

Qur‟an yang terdapat dalam salah satu kegiatan KJS itu sendiri. Khotmil 

Qur‟an dilakukan secara rutin sehingga dapat dikatakan sebagai 

pembiasaan. Hal itu sebanding dengan teori yang di definisakan oleh Rifa 

pramasanti dkk  bahwa pendidikan karakter tanggung jawab dapat 

dilakukan melalui kegiatan pembelajaran, bimbingan, pengondisian, 

pengembangan budaya sekolah,  kegiatan spontan,  keteladanan, dan 

pembiasaan. 124 

                                                             
123

 M. Furqon Hidayatullah, Pendidikan Karakter: Membangun Karakter 

Bangsa,(Surakarta: Yuma Pressindo, 2010), 39. 
124

 Rifa,dkk, Implementasi pendidikan karakter tanggung jawab dan kerja sama dalam 

pembelajaran tematik kurikulum 2013 di SD Negeri 2 Berkoh, Jurnal Papeda: PGSD Universitas 

Purwokerto, Volume 2 Nomor 1, 1 Januari 2020, 43.  
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  Sesuai pengamatan yang peneliti lakukan dilapangan, 

pembudayaan melalui Khotmil Qur‟an siswa menjadi salah satu cara 

membiasakan rasa tanggungjawab minimal pada dirinya sendiri untuk 

dapat menyelesaikan bacaan yang sudah ditugaskan pada masing-masing 

siswa. Siswa akan merasa punya amanah ketika ditugaskan untuk membaca 

juz dan amanah itu tertuju langsung kepada Allah SWT. Kemudian ketika 

siswa sudah menyelesaikan tugasnya dengan bertanggungjawab kepada 

Allah, maka secara otomatis siswa tersebut bisa bertanggungjawab kepada 

dirinya sendiri, dan kepada orang lain. Sebagaimana yang didefinisikan 

oleh Rifa dkk bahwa melakukan atau menyelesaikan tugas (ditugaskan oleh 

seseorang atau diciptakan oleh janji diri sendiri atau keadaan) yang 

seseorang harus penuhi, dan yang mempunyai konsekuensi hukuman 

terhadap kegagalan. 125  karakter ini menjadi sangat penting untuk 

diterapkan kepada peserta didik.  

 Tanggung jawab merupakan sikap yang memiliki sifat kodrati. 

Artinya,sikap ini telah menjadi bagian dari kehidupan manusia untuk 

memikul setiap tanggung jawabnya berdasarkan perannya. Dikehidupan 

sekolah, seorang siswa memiliki sikap tanggung jawab agar dapat menjaga 

lingkungan sekolah tetap kondusif sebagai tempat mengemban ilmu. 

Sebagaimana dalam hadist nabi yang berbunyi :
126

  

ُو َعَلْيِو َوَسلََّم َقالَ  ُهَما َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اللّّٰ  َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اللُّّٰو َعن ْ
                                                             

125
 Ibid, 44. 

126  Imam Nawawi, Terjemah Riyadhus Shalihin, (Jakarta: Pustaka Amani,1999) 303-

304. 
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َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم يَ ُقوُل ُكلُُّكْم رَاٍع وَُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن 
َماُم رَاٍع َوَمْسُئوٌل عَ  ْن َرِعيَِّتِو َوالرَُّجُل رَاٍع ِفي َأْىِلِو َوُىَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِو اْلِْ

َرِعيَِّتِو َواْلَمْرَأُة رَاِعَيٌة ِفي بَ ْيِت َزْوِجَها َوَمْسُئوَلٌة َعْن َرِعيَِّتَها َواْلَخاِدُم رَاٍع ِفي َماِل 
)رواه البخارى(ِِ  َرِعيَِّتو َسيِِّدِه َوَمْسُئوٌل َعنْ   

Artinya : “Aku mendengar Rosulullah SAW bersabda: “Setiap kalian 

adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai 

pertanggung jawaban atas yan dipimpinnya. Imam adalah 

pemimpin yang akan dimintai pertanggung jawaban atas 

rakyatnya. Seorang suami adalah pemimipin dan akan 

dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang 

istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga 

suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas 

urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah 

pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai 

pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya 

tersebut.” (HR Al-Bukhori).    

 

Hadist tersebut menjelaskan, bahwa setiap individu mempunyai 

tanggung jawab, tidak hanya pada seorang pemimpin atau penguasa, karena 

setiap individu adalah seorang pemimpin, yaitu pemimpin dari, dan, atau 

untuk diri sendiri. Dan dengan hal itu membuktikan bahwa setiap manusia 

memiliki pertanggung jawaban masing-masing.  

Hasil temuan yang peneliti temukan berdasarkan teori diatas adalah 

peserta didiki mulai terbiasa sedikit demi sedikit untuk melaksanakan 

tanggung jawab. Nilai tanggung jawab juga diimplementasikan dalam 

lingkungan sekolah dari adanya kegiatan Khotmil Qur‟an yang terdapat 

pada kegiatan KJS tersebut. Hal ini sebagaimana dirasakan oleh salah satu 

siswa yang bernama Buyung Septia Azmi siswa kelas XII IPA. Beliau 

adalah seorang mantan ketua OSIM periode 2020-2021, ia mengakui 

bahwa ada rasa tanggung jawab yang harus ia emban untuk mengabdi 
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kepada madrasah melalui organisasi intra sekolah. Beliau berjanji kepada 

Allah atas tanggungjawab yang sudah diamanahkan saat pelantikan dan Al-

Qur‟an yang menjadi saksi atas tanggungjawab tersebut. Selebihnya itu 

buyung juga tidak lepas dengan tanggung jawab diri sendiri sebagai siswa. 

Ia mengakui rasa tanggung jawab itu hadir dalam dirinya karena terbiasa 

melakukan hal-hal yang bernilai positif salah satunya dengan membaca 

khotmil Qur‟an. Ketika selesai menyelesaikan bacaan khotmil Qur‟an yang 

sudah ditugaskan, maka secara otomatis tanggungjawab kepada Allah juga 

sudah usai, artinya dia juga bisa melakukan tanggung jawab pada dirinya 

sendiri.  

Rasa tanggung jawab merupakan pelajaran yang tidak hanya perlu 

diperkenalkan dan diajarkan, namun juga perlu di terapkan kepada peserta 

didik. Peserta didik di MAN 1 Pasuruan yang terlatih atau dalam dirinya 

sudah tertanam nilai-nilai tanggung jawab kelak ia akan tumbuh menjadi 

pribadi yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan aktifitasnya. 

Kesungguhan dan tanggung jawab inilah yang akhirnya dapat 

mengantarkan dalam mencapai keberhasilan seperti yang diinginkan.  

Sebagaimana tujuan karakter tanggung jawab yang sudah dijelaskan 

Muhammad Mustari diantaranya : 

a. Selalu memajukan dirinya sendiri 

b. Senantiasa menjaga perkataan maupun perbuatannya. 

c. Selalu waspada. 

d. Berkomitmen pada tugas. 
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e. Melaksanakan tugas dengan baik. 

f. Mengakui semua perbuatannya, tidak hanya yang baik saja tapi juga 

yang buruk. 

g. Senantiasa menepati janjinya. 

h. Berani mengambil resiko atas apa yang ia lakukan maupun ucapkan. 127 

Berdasakan data di lapangan sesuai dengan teori diatas,hasil 

pengamatan yg peneliti lakukan dapat di jelaskan bahwa siswa mulai 

terbiasa melakukan nilai tanggung jawab sebagaimana tujuan karakter 

tanggung jawab diatas, yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari di 

ligkungan madrasah. Hal itu dapat dikatakan hasil pembudayaan kegiatan 

khotmil Qur‟an yang terdapat dalam program KJS Seperti mematuhi tata 

tertib disekolah, datang tepat waktu, tidak menyontek saat ujian, selalu 

mengerjakan tugas yang diberikan guru,dll. Akan tetapi semua itu berjalan 

karena bimbingan dan arahan dari guru dan walikelas.  

3. Strategi Pembudayaan Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan Siswa 

Melalui Kegiatan Jum’at Sejati (KJS) di Madrasah Aliyah Negeri 1 

Pasuruan. 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Pasuruan merupakan sekolah yang 

mengedepankan kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekolah sesuai 

dengan visi, misi, dan tujuan sekolah yaitu untuk menjadikan siswa yang 

peduli lingkungan serta menciptakan madrasah yang berbasis adiwiyata. 

Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang peduli lingkungan yang sehat, 

                                                             
127

 Muhammad Mustari, Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis 

Multidemensional, (Jakarta: Bumi Aksara,2014), 22.  
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bersih serta lingkungan yang indah. Dengan adanya program Adiwiyata 

diharapkan seluruh masyarakat di sekitar sekolah agar dapat menyadari 

bahwa lingkungan yang hijau adalah lingkungan yang sehat bagi kesehatan 

tubuh kita. Maka dari itu sekolah mulai membekali siswa untuk mempunyai 

kesadaran di lingkungan sekitar, tidak hanya di sekitar sekolah saja akan 

tetapi di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat dimanapun siswa 

berada. Tim KJS memberikan wadah untuk siswa dalam rangka proses 

pembudayaan karakter peduli lingkungan. Strategi yang dilakukan yaitu 

dengan Kegiatan Jum‟at Bersih. Sebagaimana data di lapangan yang 

dijelaskan oleh bapak sifak selaku pembina keagamaan MAN 1 Pasuruan 

mengatakan bahwa KJS juga merupakan salah satu cara untuk membekali 

siswa karakter peduli lingkungan, agar terbiasa cinta dan selalu menjaga 

lingkungan dengan kegiatan jum‟at bersih yang dilakukan secara rutin 

setiap minggunya.  

Peduli lingkungan merupakan salah satu karakter yang juga perlu 

diutamakan dalam pendidikan. Penggunaan terhadap lingkungan tidak 

hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk kepentingan bersama. Tingkat 

sekolah ,peserta peserta didik dapat dibimbing untuk menggunakan barang 

secara bertanggung jawab, kritis terhadap persoalan lingkungan sekitar, 

tidak menambahkan polusi, dan menggunakan alam sesuia dengan 

kebutuhan secara wajar dan seimbang. 128  Sesuai dengan pengamatan 

dilapangan yang sesuai dengan definisi diatas bahwa, siswa di MAN 1 

                                                             
128

 Lutfiana Khairoh, Ani Rusilowati, Pengembangan Buku Cerita IPA Terpadu 

Bermuatan Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan Pada Tema Pencemaran Lingkungan, Unnes 

Science Enducation Journal, Volume 3 Nomor 2, September 2014, 521. 
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Pasuruan mulai dibiasakan dari hal-hal kecil misalnya dengan tidak 

membuang sampah sembarangan artinya siswa tersebut diajarkan untuk 

tidak menambah polusi dan senantiasa menjaga kebersihan dengan 

melakukan piket kelas setiap hari. Hal itu memang sudah diterapkan setiap 

harinya, akan tetapi dirasa kurang jika siswa tidak turun secara langsung 

dilapangan untuk merawat seluruh lingkungan sekolah.  

Setiap sekolah harus mampu menanamkan karakter peduli 

lingkungan. Menurut Fatkhurrohman dkk menjelaskan bahwa ada beberapa 

indikator yang harus dicapai oleh sekolah dalam rangka menanamkan 

pendidikan karakter peduli lingkungan,antara lain : 

a. Pembiasaan memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan sekolah 

b. Tersedia tempat pembuangan sampah dan tempat cuci tangan 

c. Menyediakan kamar mandi dan air bersih 

d. Pembiasaab hemat energi 

e. Membuat biopori di area sekolah 

f. Nembangun saluran pembuangan air limbah dengan baik 

g. Melakukan pembiasaan memisahkan jenis sampah organik dan 

anorganik 

h. Penugasan pembuatan kompos dari sampah organik 

i. Menyediakan peralatan kebersihan129 

Selain indikator yang harus dicapai sekolah,penanaman pendidikan 

karakter juga harus didukung oleh seluruh warga sekolah. Pihak yang 
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 Pupuh Fatkhurrohman dkk, Pengembangan Pendidikan Karakter , (Bandung : Refika 

Aditama, 2013),191.  
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berperan penting dalam program penanaman pendidikan karakter 

lingkungan yaitu kepala sekolah, walikelas, dan guru lainya. Program yang 

telah diputuskan harus mampu direalisasikan melalui guru kelas untuk 

diperkenalkan kepada peserta didik. Oleh karena itu ada beberapa indikator 

yang harus dicapai oleh setiap kelas dalam rangka penanaman pendidikan 

karakter peduli lingkungan, diantaranya : 

a. Memlihara lingkungan kelas 

b. Tersedia tempat pembuangan sampah di dalam kelas 

c. Pembiasaan hemat energi 

d. Memasang stiker perintah mematikan lampu pada setiap ruangan 

apabila selesai digunakan.130   

Menurut observasi yang dilakukan di lapangan yang sesuai dengan 

teori diatas, siswa mulai diarahkan dan mulai melakukan sedikit demi 

sedikit inikator yang harus dicapai sekolah dan kelas masing-masing.  

Pembentukan karakter peduli lingkungan di sekolah dapat 

dilakukan melalui berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut dapat dilakukan 

secara berkala dan melibatkan peserta didik sehingga menjadi suatu 

kebiasaan. 131  Sebagaimana data temuan dilapangan yang sesuai dengan 

teori diatas, dikuatkan oleh ibu Khotimatus Sholichah selaku guru PAI dan 

TATIB di MAN 1 Pasuruan menjelaskan bahwa setiap hari jum‟at siswa 

diarahkan dan di dampingi oleh wali kelas masing-masing untuk 

membersihkan lingkungan sekolah yang sudah terjadwalkan sesuai dengan 

                                                             
130

 Ibid.  
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kelas masing-masing seperti membersihkan tempat ibadah, selokan depan 

gerbang, merawat tanaman atau penghijauan,membuang sampah, 

menyetorkan sampah plastik, membersikhakan lingkungan kelas, 

mengarahkan siswa agar hemat energi listrik jika tidak digunakan dll. 

Sekolah juga menyediakan alat-alat kebersihan yang mendukung 

kelancaran kegiatan jumat bersih tersebut.  Hal itu dilakukan secara 

berkelanjutan sehingga menjadi kebiasaan pada siswa. melalui kegiatan-

kegiatan tersebut menjadikan siswa sadar dan mempunyai nilai kepedulian 

terhadap lingkungan serta kebersihan lingkungan dengan tinggi. 

Sebagaimana hadist nabi yang berbunyi :132  

َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم الطُُّهْوُر َشْطُر  َعْن َأِبْي َمِلٍك اْْلَْشَعِريِّ قَاَل َقاَل َرُسْوُل اهللِ 
َزاَن َوُسْبَحاَن اهلِل َواْلَحْمُدِللَِّو َتْمََلَِن َأْو َتْمََلُ َما بَ ْينَ  ْيَماِن َواْلَحْمُدِللَِّو َتْمََلُ اْلِمي ْ  اْْلِ

َماَواِت َواْْلَْرِض َوالصَََّلةُ نُ ْوٌر َوالصََّدَقُة بُ ْرَىاٌن َوالصَّ  ٌة َلَك السَّ ُر ِضَياٌء َواْلُقْرَأُن ُحجَّ ب ْ
 )رواه مسلم(

Artinya : “Diriwayatkan dari Malik Al Asy‟ari dia berkata, Rasulullah 
saw. bersabda : Kebersihan adalah sebagian dari iman dan 

bacaan hamdalah dapat memenuhi mizan (timbangan), dan 

bacaan subhanallahi walhamdulillah memenuhi kolong langit 

dan bumi, dan shalat adalah cahaya dan shadaqah adalah pelita, 

dan sabar adalah sinar, dan Al Quran adalah pedoman 

bagimu.” (HR. Muslim)”  

 

Hadist tersebut menekankan bahwasanya setiap muslim haruslah 

senantiasa menjaga kebersihan diri dan lingkungannya. Menjaga 

kebersihan diri dan lingkungan merupakan salah satu anjuran Rasulullah 

SAW yang disabdakan dalam hadits. Mengingat hadist termasuk sumber 
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 Abdul majid khon, ulumul hadist, (Jakarta : Amzah,2008), 12. 
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hukum terkuat kedua setelah Alquran, maka tiap-tiap umat muslim 

sangatlah dianjurkan untuk mentaati anjuran menjaga kebersihan tersebut 

sebagai salah satu bukti bahwa kita adalah umat yang beriman atas perintah 

Allah SWT.   

Menurut pengamatan dan data dilapangan yang dijelaskan oleh 

bapak Muhammad Hadafi selaku tim KJS dan guru PAI MAN 1 Pasuruan 

mengatakan bahwasanya kegiatan jum‟at sejati yang dilakukan secara rutin, 

selain nilai karakter peduli lingkungan juga menyelipkan kebiasaan yang di 

implementasikan setiap hari dari kegiatan jum‟at bersih. 

Pengimplementasan pada kegiatan jum‟at bersih meliputi : 

a. Mematikan mesin kendaran dan menuntun sepada ketika masuk 

gerbang sekolah hal ini berlaku untuk guru guna memberika contoh 

kepada siswa agar tidak menambah polusi dilingkungan sekolah  

b. Menjaga kebersihan tempat ibadah dan seluruh tempat yang ada di 

sekolah 

c. Melakukan piket rutin setiap harinya 

d. Merawat dan menjaga tanaman 

e. Membuang sampah berdasarkan kategorinya 

f. Memanfaatkan barang bekas menjadi barang bermanfaat 

g. Saling mengingatkan dan gotong royong untuk menjaga dan 

melestarikan lingkungan.  

Dari adanya kegiatan jumat bersih dan pengimplementasian yang 

dilakukan oleh warga MAN 1 Pasuruan, Kegiatan Jumat Bersih juga 
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berdampak positif dalam proses belajar mengajar di antaranya 

pembelajaran menjadi nyaman dan tenang, selain itu MAN 1 Pasuruan juga 

medapat penghargaan sebagai sekolah Adiwiyata Nasional pada tahun 2015 

silam. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan perolehan dan analisis data pada penelitian yang berjudul 

“Strategi pembudayaan pendidikan karakter siswa melalui Kegiatan Jum‟at 

Sejati (KJS) di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pasuruan”, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagi berikut:  

1. Strategi pembudayaan regilius siswa dalam kegiatan KJS ini siswa 

melakukan kegitan-kegiatan keagamaan secara rutin setiap jum‟atnya 

dengan melakukan sholat dhuha berjamaah, istighosah doa bersama, dan 

ceramah agama. 

2. Stategi pembudayaan pendidikan karakter tanggungjawab siswa melalui 

kegiatan KJS yang dilakukan setiap hari jum‟atnya yaitu dengan 

melakukan Khotmil Qur‟an yang mengharuskan khatam 30 jus setiap 

kelasnya dan setiap siswa sudah terbagi setiap juz nya.  

3. Strategi pembudayaan karakter peduli lingkungan siswa dapat melalui 

kegiatan jumat bersih yang terdapat dalam kegiatan KJS itu sendiri. 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti di MAN 1 

Pasuruan, maka peneliti dapat memberikan saran atau masukan kepada pihak 

yang terkait dengan hasil penelitian sebagai berikut : 

1. Bagi Kepala Madrasah dan Tim KJS MAN 1 Pasuruan , diharapkan lebih 

meningkatkan fasilitas untuk mendukung kualitas serta kegiatan-kegiatan 
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yang ada di dalam program KJS sesuai dengan teori-teori yang ada agar 

peserta didik lebih mendapatkan pendidikan karakter lebih maksimal.  

2. Bagi Pendidik dan Wali kelas MAN 1 Pasuruan, diharapkan untuk lebih 

mengarahkan dan selalu mendampingi siswa saat Kegiatan Jum‟at Sejati 

berlagsung.  

3. Bagi Peneliti yang lain, diharapkan untuk mengembangkan lebih baik lagi 

apabila melakukan penelitian yang berhubungan dengan pembudayaan 

pendidikan karakter serta lebih dipersiapkan lagi Schedule serta target 

alokasi waktu yang diperlukan agar penelitiannya berjalan dengan 

maksimal.  
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Lampiran 1 

MATRIK PENELITIAN 

 

Judul Variabel Sub Variabel Indikator Sumber Data Metode Perumusan Masalah 

Strategi 

Pembudayaan 

Pendidikan 

Karakter Siswa 

Melalui 

Kegiatan 

Jum‟at Sejati 

(KJS) Di 

Madrasah 

Aliyah Negeri 

1 Pasuruan. 

1. Strategi 

Pembudayaan 

pendidikan 

karakter siswa 

2. Kegiatan 

jumat sejati 

(KJS) 

 

 

1. Strategi 

pembudayaan 

 

 

2. Pendidikan 

karakter siswa 

 

 

 

 

 

 

3. Kegiatan 

jumat sejati  

(KJS) 

1. Urgensi 

pembudayaan 

pendidikan 

karakter siswa 

 

1. Gambaran 

umum 

pendidikan 

karakter 

2. Pendidikan 

karakter religius 

3. Pendidikan 

karakter 

tanggung jawab 

4. Pendidikan 

karakter peduli 

lingkungan 

Kegiatan jumat 

sejati  di Madrasah 

Aliyah Negeri 1 

Pasuruan  

1. Sumber data 

primer :  

Pembina 

keagamaan, tim 

KJS,guru BK, 

Tatib dan guru 

PAI, Siswa MAN 

1 Pasuruan 

2. Sumber data 

sekunder : 

Dokumen-

dokumen Buku, 

Jurnal, atau 

Literatur-literatur 

lain yang relevan 

dengan penelitian 

ini 

 

1. Pendekatan penelitian : 

Kualitatif 

2. Jenis penelitian : 

Studi kasus 

3. Teknik pengumpulan 

data : 

Observasi,dokumentasi

,dan wawancara 

4. Teknik analisis data : 

Model Miles dan 

Huberman  

5. Uji keabsahan data : 

Triangulasi  
 
 
 

1. Bagaimana strategi 

pembudayaan 

pendidikan karakter 

religius siswa melalui 

kegiatan jum‟at sejati 

(KJS) di MAN 1 

Pasuruan ?  

2. Bagaimana strategi 

pembudayaan 

pendidikan karakter 

tanggung jawab siswa 

melalui kegiatan jum‟at 

sejati (KJS) di MAN 1 

Pasuruan ?  

3. Bagaimana strategi 

pembudayaan 

pendidikan karakter 

religius siswa melalui 

kegiatan jum‟at sejati 

(KJS) di MAN 1 

Pasuruan ?  

 



 

 
 

Lampiran 2 

PEDOMAN PENELITIAN 

A. Observasi 

1. Observasi Strategi Pembudayaan Pendidikan Karakter Religius Siswa 

Melalui Kegiatan Jum‟at Sejati (KJS) Di Madrasah Aliyah Negeri 1 

Pasuruan  

2. Observasi Strategi Pembudayaan Pendidikan Karakter Tanggung 

Jawab Siswa Melalui Kegiatan Jum‟at Sejati (KJS) Di Madrasah 

Aliyah Negeri 1 Pasuruan  

3. Observasi Strategi Pembudayaan Pendidikan Karakter peduli 

lingkungan Siswa Melalui Kegiatan Jum‟at Sejati (KJS) Di Madrasah 

Aliyah Negeri 1 Pasuruan  

B. Wawancara 

1. Bagaimana Strategi Pembudayaan Pendidikan Karakter Religius 

Siswa Melalui Kegiatan Jum‟at Sejati (KJS) Di Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Pasuruan ? 

2. Bagaimana Strategi Pembudayaan Pendidikan Karakter 

Tanggungjawab Siswa Melalui Kegiatan Jum‟at Sejati (KJS) Di 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Pasuruan ? 

3. Bagaimana Strategi Pembudayaan Pendidikan Karakter Peduli 

Lingkungan Siswa Melalui Kegiatan Jum‟at Sejati (KJS)  Di 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Pasuruan ? 

C. Dokumentasi  

1. Dokumentasi Strategi Pembudayaan Pendidikan Karakter Religius 

Siswa Melalui Kegiatan Jum‟at Sejati (KJS) Di Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Pasuruan  

2. Dokumentasi Strategi Pembudayaan Pendidikan Karakter Religius 

Siswa Melalui Kegiatan Jum‟at Sejati (KJS) Di Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Pasuruan  

3. Dokumentasi Strategi Pembudayaan Pendidikan Karakter Religius 

Siswa Melalui Kegiatan Jum‟at Sejati (KJS) Di Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Pasuruan  

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Lampiran 3 

TRANSKIP WAWANCARA 1 

Nama informan : Bapak H. Moh. Sifak, S.Ag. 

Jabatan  : Guru PAI, Pembina keagamaan, Tim KJS  

     (Menggantikan ketua KJS yang pindah) 

Waktu pelaksanaan : Rabu, 19 Januari 2022 

Tempat pelaksanaan : MAN 1 Pasuruan 

 

Pertanyaan 

(Aminillah) 

Jawaban 

(Bapak H. Moh. Sifak, S.Ag.) 

Assalamualaikum bapak, mohon maaf 

jika saya mengganggu waktu  bapak, 

mau izin minta waktunya sebentar 

untuk wawancara sebentar ke bapak 

tentang KJS 

Waalaikumsalam warohmatulloh 

wabarokatuh, Alhamdulillah.. iya nak 

monggo  

Langsung saja pak ngge, saya mau 

bertanya latarbelakang didirikannya 

kegiatan KJS ini dengan alasan apa 

ngge pak? 

KJS itu merupakan singkatan dari kegiatan 

jum‟at sejati, dan sejati itu sendiri juga 

merupakan singkatan dari sehat jasmani dan 

hati. Kegiatan ini merupakan perpaduan 

antara 2 jenis kegiatan yaitu kegiatan 

religius dan kerohanian. Jadi dengan adanya 

program KJS ini diharapkan semua warga 

sekolah MAN 1 Pasuruan ini selalu sehat 

jasmani dan hati nya. Akan tetapi tidak 

dapat dipungkiri dalam kegiatan tersebut 

mencakup beberapa kebiasaan yang 

dilakukan semua warga sekolah termasuk 

siswa seperti nilai tanggungjawab dan peduli 

lingkungan juga ingklud pada kegiatan ini 

dengan strategi yang berbeda-beda pula. 

Akan tetapi jika dikembalikan lagi hal itu 

kembali lagi pada kebiasaan nilai 

keagamaan atau religius. 

Lalu strategi sekolah dalam rangka 

pembudayaan karakter religius dari 

kegiatan KJS itu sendiri seperti apa 

ngge pak? 

Dengan adanya KJS yang dilakukan secara 

rutin, secara tidak langsung dapat 

menjadikan proses pembiasaan pendidikan 

karakter termasuk religius bagi siswa, 

karena setiap jumat paginya melakukan 

sholat dhuha, siswa yang awalnya belum 

pernah melakukan sholat dhuha akan praktik 

ibadah langsung di MAN,kemudian 

dilanjutkan dengan istighosah dan doa 

bersama hal itu juga dapat menambah 

ketaqwaan kita kepada Allah, yang 

memberikan kita nikmat hidup. Para siswa 



 

 
 

berdoa untuk kelancaran dalam proses 

belajar nya, semoga dengan adanya hal 

tersebut siswa belajar dikelas selalu 

diberikan kemudahan, diberikan mudah 

faham dengan materi yang diterangkan oleh 

gurunya, dan dengan adanya ceramah 

bertujuan untuk menyadarkan hati para 

siswa agar selalu taat kepada orangtua yang 

dirumah dan patuh dengan semua guru, 

selain itu juga dapat menambah wawasan 

agama kepada siswa 

Selain itu stategi pembiasaan karakter 

tanggungjawab pripun ngge pak?  

Semua sekolah pastinya menginginkan 

siswanya itu baik ntah itu dari segi 

religisunya, dari segi sikap kesehariannya, 

ataupun dari akademiknya. Nah didalam 

KJS ini sendiri memang dikemas menjadi 

satu judul kegiatan akan tetapi didalamnya 

terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan 

secara bergantian dan dari beberapa kegiatan 

tersebut pastinya dengan tujuan dan harapan 

yang berbeda. Selain dari kegiatan-kegiatan 

yang sudah saya jelaskan sebelumya, juga 

terdapat karakter tanggungjawab yang harus 

dibiasakan pada setiap siswa yaitu dengan 

melakukan khotmil Qur‟an 

Kemudian bagaimana untuk 

pembiasaan karakter peduli 

lingkungan pak? 

Selain mengikuti kegiatan keagamaan, 

budaya di MAN 1 Pasuruan ini juga 

melakukan kegiatan bersih-bersih.  Adanya 

hal tersebut supaya siswa dan guru ataupun 

karyawan peduli lingkungan. Tidak hanya 

lingkungan disekolah saja, harapannya 

disemua tempat warga MAN 1 Pasuruan itu 

bisa menjaga, ntah itu dirumah,di tempat 

ibadah,dsb. Nah berhubung kegiatan ini 

diikutsertakan dalam kegiatan rutin setiap 

jum‟at paginya maka kami ubah menjadi 

Kegiatan Jumat Bersih yang isi kegiatanya 

kami setting sedemikian rupa sehingga 

disana dapat membiasakan siswa maupun 

guru untuk peduli dan cinta terhadap 

lingkungan. Selain itu “Annadhofatu minal 

iiman” juga termasuk tujuan dari diadakan 

kegiatan jum‟at bersih ini, ya sama saja 

seperti yang saya katakan diawal 

bahwasanya dari ketiga kegiatan KJS yang 

berbeda itu dengan tujuan penguatan dan 



 

 
 

pembiasaan karakter yang berbeda tetapi 

juga kembali lagi pada nilai keagamaan. 

Karena menjaga kebersihan juga termasuk 

dari keimanan kita 

Baik bapak,trimakasih banyak untuk 

saat ini saya cukupkan sampai disini 

saja, kemudian jika suatu hari saya 

masih membutuhkan data yang lain 

saya langsung menghubungi 

njenengan lagi, Assalamualaikum. 

Iya nak silahkan, waalaikumsalam 

warohmatulloh wabarokatuh. 

 

  



 

 
 

TRANSKIP WAWANCARA 2 

Nama informan : Bapak Bukhori Musthofa, S.Pd. 

Jabatan  : Wali kelas XII (IBB) 

Waktu pelaksanaan : Kamis, 20 Januari 2022 

Tempat pelaksanaan : MAN 1 Pasuruan 

 

Pertanyaan 

(Aminillah) 

Jawaban 

(Bapak Bukhori Musthofa, S.Pd.) 

Assalamualaikum bapak, mohon maaf 

jika saya mengganggu waktu  bapak, 

saya Aminillah yang kemarin 

menghubungi njenengan di WA izin 

untuk wawancara sebentar ke bapak 

tentang KJS 

Waalaikumsalam warohmatulloh 

wabarokatuh, oh iya iya.  

Sebelumnya ngapunten pak, saya 

bertanya ke bapak karena bapak 

menjadi wali kelas kelas XII ngge? 

Iya betul, tapi saya agak bingung ini nanti 

mau jawab apa, tapi dibuat santai aja ya 

 

Ngge bapak, pertanyaan saya ini juga 

ndak terlalu berbelit hanya minta 

penjelasan saja ke bapak.  

Oh gitu iya sudah silahkan 

Menurut bapak, dari macam-macam 

kegiatan keagamaan di dalam program 

KJS ini, yang bapak lihat dan mungkin 

bapak sendiri dapat mersakan, selaku 

walikelas apa yang ada perbedaan saat 

siswa sebelum dan sesudah melakukan 

KJS? 

Kegiatan KJS disini memang sangat 

membantu siswa dalam bentuk kerohanianya 

yang terutama. Karena saya merasa dengan 

adanya KJS siswa disini yang awalnya agak 

urak‟an dulu ketika masih tahun 2000an 

disini siswanya ya gitu-gitu saja, bisa 

dibilang sama saja seperti sekolah lain, akan 

tetapi sejak adanya kegiatan KJS siswa 

disini agak berubah. Berubahnya dalam 

bentuk kerohaniannya juga sangat terlihat 

meskipun tidak bisa dipukul rata harus 

berubah semua, tetapi dengan perlahan pasti 

ada berubahnya. Meskipun begitu dengan 

dikelilingi lingkungan yang seperti itu 

sangat terlihat dan sangat berpengaruh bagi 

temen sekelilingnya, semisal anak A ini 

sudah berubah anak B masih sama saja 

seperti dulu, lama kelamaan anak B itu tadi 

malu sendiri pasti akan berubah juga karena 

lingkungan disekitar ini,secara kita kan 

selalu melakukan kegiatan-kegiatan agama, 

jadi alhamdulillah anak-anak ini sekarang 

jadi lebih sopan santun dengan gurunya. 

Apalagi saya jadi wali kelas XII sangat 



 

 
 

senang dan sangat bersyukur dengan adanya 

KJS ini kenapa? Karena akan menjadi bekal 

anak-anak ketika sudah lulus dari sini. 

Harapannya semoga kebiasan-kebiasaan 

positif yang dilakukan disini tetap dilakukan 

meskipun sudah tidak disini. Tapi saya 

melihat sendiri banyak anak-anak alumni 

yang masih memperlihatkan sikap 

tawaduknya kepada guru, kalo dijalan nyapa 

ucap salam dengan menundukkan kepala, 

meskipun saya tidak inagt dengan namanya 

tapi saya sangat senang jika ada alumni 

seperti itu, tandanya masih sangat 

menghargai gurunya. 

 

Baik bapak, lalu bagaimana 

pandangan bapak selaku wali kelas 

dari kegiatan khotmil Qur‟an disini?? 

Kalau Khotmil Qur‟an disini itu dilakukan 

dengan tujuan memupuk karakter tanggung 

jawab, lah dari situ mulai terlihat banyak 

manfaatnya salah satunya anak-anak lancar 

membaca Al-Qur‟an, anak-anak semakin 

cinta sama Al-Qur‟an karena disini juga 

diterapkan membaca Al-Qur‟an sebelum 

memulai pembelajaran.  

Baik bapak, lalu untuk kegiatan jumat 

bersih, menurut bapak selaku 

walikelas apakah menjaga lingkungan 

sekolah ini hanya diimplementasikan 

pada saat kegiatan tersebut 

berlangsung atau sebaliknya, justru 

siswa mulai terbiasa dan 

mengimplemntasikan dalam 
kesehariannya? 

Saya bangga sama anak-anak disini, karena 

apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan disini 

itu dilakukan terus,diimplementasikan 

disetiap harinya. Berarti karakter yang 

diharapkan kepada siswa sudah benar-benar 

ada, yaitu peduli terhadap lingkungan. 

Contohnya ketika melakukan kegiatan 

jum‟at bersih, disana kan setiap kelas dibagi 

oleh tim KJS untuk membersihkan beberapa 

tempat atau ruangan di area madrasah, ada 

yang nyapu ruang bk,ruang guru,nyapu 

tangga,buang sampah,penghijauan,dan lain 

sebagainya. Lah dari situ anak-anak 

mungkin sudah terbiasa jadinya setiap anak-

anak ada sampah kertas gitu misalnya 

langsung diambil. Suasana dikelas juga 

setiap hari bersih. Kadang pas istirahat itu 

masih aja ada yang nyapu dikelas. Dari 

kebiasaan tersebut memberikan dampak 

manfaat tersendiri yaitu ketika pembelajaran 



 

 
 

menjadi nyaman, ketika suasana kelas 

nyaman pastinya belajar itu seneng 

Baik bapak, trimakasih banyak atas 

jawaban yang bapak kasih ke saya, 

insyaAllah cukup ini dulu bapak. 

Mohon maaf jika saya mengganggu 

waktu bapak. Assalamualaikum.   

Iya mbak, sami2. Waalaikumsalam. 

 

  



 

 
 

TRANSKIP WAWANCARA 3 

Nama informan : Ibu Fauziyah, S.Pd. 

Jabatan  : Guru MAN 1 Pasuruan 

Waktu pelaksanaan : Kamis, 20 Januari 2022 

Tempat pelaksanaan : MAN 1 Pasuruan 

 

Pertanyaan 

(Aminillah) 

Jawaban 

(Ibu Fauziyah, S.Pd.) 

Assalamualaikum ibu Waalaikumsalam warohmatulloh 

wabarokatuh, loh Aminillah ada apa ?  

Sebelumnya ngapunten bu jika saya 

mengganggu waktunya, mau izin jika 

ibu sekarang lagi free mau sedikit 

wawancara 

Wah, boleh kebetulan sekarang lagi 

nganggur 

Alhamdulillah, jadi begini bu saya 

mau wawancara sedidikit tentang KJS 

yang ada disini 

Iya kenapa KJS,ada apa? 

Ibu disini menjadi guru kelas berapa 

bu? 

Saya tahun ini di kelas X sampai XII  

Alhamdulillah, langsung saja bu ngge, 

menurut ibu sebagai guru kelas, apa 

pandangan ibu tentang kegiatan KJS 

di sekolah ini 

Saya sebagai guru disini tentu menemukan 

banyak perubahan yang dilakukan siswa dari 

adanya kegiatan tersebut, salah satunya dari 

nilai keagamaan. Karena di KJS sendiri 

inysaAllah ada 3 karakter yang ditanamkan 

dan dibiasakan, religius,tanggung jawab, 

dan peduli lingkungan. 

Lah sesuai penglihatan saya secara nyata 

anak-anak disini juga sudah mulai banyak 

yang sudah mengamalkan nilai keagamaan 

dari kegiatan KJS itu sendiri,kan kegiatan 

agamanya ada sholat duhah berjamaah, 

istighosah, sama ceramah. Lah bentuk nyata 

ini salah satunya ketika waku istrahat itu 

anak-anak sekarang lebih banyak melakukan 

sholat dhuha dari buat jajan. Terus lebih 

tawadduk juga. Mungkin seperti itu. 

Baik ibu, lalu bagaimana dengan 

kegiatan khotmil Qur‟an yang terdapat 

di KJS ini ? 

Dengan adanya khotmil Qur‟an setiap 

jum‟at nya bisa membuat siwa berbuat 

tanggungjawab, karena pada saat itu juga 

siswa dituntut untuk menyelesaikan tugas 

bacaannya yang mewajibkan hatam 1 jus itu, 

lah dari situ kan sudah terlihat bahawa siswa 

dituntut untuk bertanggungjawab pada 

dirinya sendiri. Soalnya dengan kita 

menyelesaikan bacaan 1 jus kan tidak 

mungkin wali kelas itu melihat ataupun 



 

 
 

menyimak bacaan satu-satu dari setiap siswa 

apa bener selesai sampai khatam atau tidak. 

Nah dari situ siswa mempunyai 

tanggungjawab kepada yang diatas, yang tau 

dia menyelesaikan bacaan nya itu hanya 

yang diatas yaitu ALLAH. Jika dia memang 

benar menyelesaikan bacaan itu berarti dia 

bertanggungjawab penuh atas dirinya 

kepada ALLAH. Jika sama ALLAH aja dia 

bertanggungjawab lalu dengan ummat nya 

ALLAH insyaAllah dia juga bisa 

bertanggungjawab.  Jadi gak kaleng-kaleng 

disini yang dijadikan pedoman sikap 

tanggungjawabnya siswa yaitu langsung 

dengan ALLAH. Akan tetapi saya bilang 

begini bukan berarti semua bahkan seribu 

lebih siswa di MAN ini bertanggungjawab, 

saya kurang tau dan tidak bisa disama 

ratakan, tetapi secara garis besar pasti ada, 

seperti itu. 

Baik ibu, lalu untuk kegiatan jum‟at 

bersih menurut ibu sebagai guru kelas 

apa terlihat dampak yang dilakukan 

sesudah melakukan kegiatan tersebut 

bu?  

Kalo dampak pasti ada ya setiap kegiatam. 

Kalo kegiatan jumat bersih disini lebih ke 

pribadi masing-masing siswa ataupun guru. 

Semisal siswa itu sudah terbiasa dengan 

lingkungan yang bersih dengan otomatis 

pada diri siswa tersebut pasti juga bersih, 

hatinya bersih, cara pakaiannya pun 

demikian. Nah karna disini ada kegiatan 

rutin kegiatan bersih-bersih yang 

menciptakan lingkungan kelas dan 

sekitarnya bersih,penampilan anak-anak pun 

jadi seger-seger gtu loh. Jaman sekarang 

gitu kan, siswa madrasah 

mengimplementasikan dengan nyata 

“Annadhofatu Minal Iman”,lingkungannya 

dijaga kebersihannya, cara berpakaiannya 

rapi,seragamnya rapi, semuanya yang ada 

pada dirinya bersih itu saja sudah cukup 

dilakukan disekolah maka proses KBM itu 

loh jadi enak,nyaman, gak cepet bosen. 

Guru seneng masuk kelas yang bersih, 

murid seneng liat gurunya penampilannya 

rapi begitu pula sebaliknya. Itu menurut 

saya contoh hasil yang nampak dari kegiatan 

ini 

Baik bu, trimakasih banyak atas Waalaikumsalam warohmatulloh 



 

 
 

jawaban, saya cukupkan 

wawancaranya ini pun bu. Sekali lagi 

saya mohon maaf jika mengganggu 

waktunya, Assalamualaikum. 

wabarokatuh, engge nak.  

 

  



 

 
 

TRANSKIP WAWANCARA 4 

Nama informan : Ibu Chotimatus Sholihah, S.Pd. 

Jabatan  : Guru PAI dan TATIB MAN 1 Pasuruan  

Waktu pelaksanaan : Selasa, 25 Januari 2022 

Tempat pelaksanaan : MAN 1 Pasuruan 

 

Pertanyaan 

(Aminillah) 

Jawaban 

(Ibu Chotimatus Sholihah, S.Pd.) 

Assalamualaikum bu chotim, saya 

Aminillah yang kemarin hubungi 

jenengan buat izin wawancara 

sebentar, pripun bu? 

Waalaikumsalam warohmatulloh 

wabarokatuh, iya nak monggo sekarang saja 

Sebelumnya ngapunten bu jika saya 

mengganggu waktunya, saya mau 

tanya-tanya sedikit tentang KJS 

Ngge nak boleh, selagi saya bisa saya jawab 

Bu chotim apa masih jadi guru TATIB 

di sini bu? 

Nggeh nak masih. 

Lalu menurut ibu, sebagai TATIB di 

MAN 1 Pasuruan bagaimana cara agar 

siswa siswi MAN 1 Pasuruan tetap 

selalu patuh dan taat terhadap 

peraturan yang berlaku disekolah?? 

Apakah cara itu ada sangkut pautnya 

dengan KJS? Jika ada apa 

hubungannya bu?? 

Semua lembaga atau sekolah pasti nya 

punya tata tertib yang harus dipatuhi semua 

warga sekolah termasuk siswa, dan hal itu 

juga pastinya punya strategi atau cara 

tersendiri untuk mendapatkan tujuan itu. Lah 

kalo di MAN sendiri mempunyai cara 

tersendiri agar menumbuhkan siswa patuh 

kepada aturan yang telah dibuat, dan tidak 

langsung semua siswa itu tergerak untuk 

patuh semua ya pasti ada yang melenceng 

satu dua tiga dst, akan tetapi kami berusaha 

bagaimana caranya agar siswa ini memiliki 

niat dulu untuk mematuhi aturan-aturan 

yang berlaku salah satunya dengan 

menanamkan karakter tanggungjawab 

kepada dirinya sendiri. Jika seseorang sudah 

bertanggungjawab pada dirinya sendiri maka 

secara otomatis didalam diri seseorang itu 

akan amanah. Nah untuk mengaplikasikan 

hal itu ada TIM KJS yang menyusun 

skenario agar siswa bisa terlatih 

membiasakan rasa tanggungjawab 

salahsatunya dengan khotmil Qur‟an dan 

kegiatan-kegiatan yang lain. Alhamdulillah 

tapi saya senang dan sangat bersyukur 

semakin hari, semakin tahun anak-anak ini 

semakin disiplin, sudah gak terlalu banyak 

melanggar peraturan ya meskipun tetap ada 

satu dua, tapi secara garis besar sangat 



 

 
 

membuahkan lah kegiatan ini. 

Baik ibu, lalu untuk kegiatan 

keagamaan di KJS itu apakah ada 

dampak untuk siswa?? 

Banyak, hasil yang didapat juga saya 

melihatnya bagus, ini loh anak-anak jadi 

semakin tawadduk ke guru, masalah agama 

juga perlahan semakin tambah ya soalnya 

dari cerama agama itu anak-anak jadi 

nambah wawasan, intinya sama-sama 

belajar lah bukan siswanya aja guru pun 

demikian.   

Baik ibu karena kedua kegiatan di KJS 

sudah disinggung, kurang satu yang 

kegiatan jumat bersih menurut ibu 

sebagai guru TATIB, apakah dengan 

bersih-bersih piket setiap harinya itu 

tidak cukup sehingga harus 

mengadakan kegiatan berih-bersih 

didalam kegiatan KJS ini ? 

Untuk menciptakan hasil yang plus berarti 

usaha yang dilakukan juga harus plus juga. 

Kalo ditanya bersih-bersih tiap hari itu 

kurang atau tidak, kok ini kegiatan jum‟at 

bersih dilakukan setiap seminggu sekali. 

Jawabannya sebenarnya bukan kurang dan 

bukan cukup, kalo Cuma piket setiap hari 

setiap siswa bisa hanya menyapu kelasnya 

itupun hanya anak-anak yang mau saja to, 

masio diberlakukan denda disetiap kelasnya. 

Lah kalo di jum‟at bersih ini yang 

dibersihkan bukan hanya kelasnya saja, 

tetapi semua tempat yang ada dilingkungan 

sekolah. Ntah itu kamar mandi, ruang guru, 

parkiran, semua nya disapu, kalo perlu dipel 

pasti anak-anak ngepel kyk didalam kelas 

itu, membuang sampah, menyetorkan 

sampah plastik, penghijauanm bahkan 

selokan kita bersihkan bersama-sama sesuai 

bagian kelas masing-masing. Bukan berarti 

kita tidak mau membayar tukang kebun 

untuk bersih-bersih semua, kalo tukang 

kebun ya pasti ada jelas tugasnya beliau 

membersihkan sekolah tiap hari,akan tetapi 

kenapa kita mesti melakukan hal itu semua 

tujuannya untuk membudayakan karakter 

siswa, nilai peduli lingkungan nya biar peka 

terhadap lingkungan yang dia tempati. 

 

Engge ibu sudah sangat jelas, mungkin 

cukup ini dulu pertanyaan dari saya, 

mohon maaf jika saya mengganggu 

waktunya ibu. Assalamualaikum. 

Waalaikumsalam, iya nak ndak papa. 

 



 

 
 

TRANSKIP WAWANCARA 5 

Nama informan : Ibu Jariyatun Nafi‟ah, S.Pd. 

Jabatan  : Guru BK MAN 1 Pasuruan  

Waktu pelaksanaan : Rabu, 26 Januari 2022 

Tempat pelaksanaan : MAN 1 Pasuruan 

 

Pertanyaan 

(Aminillah) 

Jawaban 

(Ibu Chotimatus Sholihah, S.Pd.) 

Assalamualaikum bu ria Waalaikumsalam warohmatulloh 

wabarokatuh, hallooo , apa kabar nak, ada 

apa kok tumben 

Sebelumnya ngapunten bu jika saya 

mengganggu waktunya, saya mau 

tanya-tanya sedikit tentang KJS ke bu 

ria jika bu ria ada waktu kosong  

Iya nduk boleh, sekarang masih kosong 

saya. Mau tanya apa? 

Menurut bu ria sebagai guru BK 

apakah kegiatan KJS berpengaruh 

terhadap karakter siswa? 

Kegiatan KJS ini sangat berpengaruh untuk 

karakter siswa termasuk dalam nilai 

religiusnya. Karena siswa setiap minggunya 

melakukan kegiatan yang menunjang untuk 

kerohaniannya itu, kebiasaan ini memang 

dilakukan secara turun temurun ya, jadi 

udah menjadi adantnya MAN kalo jumat 

pagi gak pelajaran dulu, tetapi langsung 

melakukan kegiatan seperti sholat dhuha, 

doa bersama, dll. Aslinya KJS ini kan 

perpaduan 2 kegiatan yaitu rohani dan 

jasmani cuman pada intinya kalo ditelisik 

karakter yang utama didapat adalah 

religiusnya ya meskpun ada beberapa nilai 

karakter lainnya 

Baik bu, stategi MAN 1 Pasuruan ini 

untuk pendidikan karakter siswa itu 

sendiri bagaimana bu ngge, dan 

apakah cara itu ada hubungannya 

dengan KJS?? 

Strategi karakter disini menerapkan 

pembiasaa, jadi anak ini melakukan kegiatan 

secara  rutin dan berkelanjtan, sehingga anak 

itu mulai terbiasa dengan kegiatan itu. Kalo 

KJS ya tentu saja ada hubungannya. Justru 

memang dari awal KJS ini digunakan untuk 

pembiasaan karakter pada siswa. kegiatan 

keagamaan untuk nilai religiusnya, khotmil 

Qur‟an untuk karakter tanggung jawab, 

sama peduli lingkungan dikegiatan jumat 

bersih, seperti itu.  

Baik ibu, lalu untuk kegiatan Khotmil 

Qur‟an itu kan termasuk dalam 

kegiatan keagamaan namun yang 

dijelaskan bu ria dan seblumnya pak 

sifak juga bilang sama demikian 

Iya nak betul Khotmil Qur‟an disini 

memang dijadikan pedoman anak-anak 

untuk bertanggung jawab. Awalnya sejak 

dirapatkan kegiatan KJS ini agak beda 

pendapat dengan guru-guru atau TIM KJS 



 

 
 

masuk ke dalam stategi pembiasaan 

karakter tanggung jawab, pripun bu? 

itu sendiri karena khotmil ini kan 

kegiatannya termasuk dalam religius kalo 

dikategorikan dia juga masuk dalam 

karakter religius, tapi tujuan awal diadakan 

kegiatan KJS ini siswa dibiasakan untuk 

pembentukan karakter yang berbeda setiap 

minggunya. Setelah adanya pembentukan 

kan timbul pembiasaan jika dilakukan secara 

rutin. Nah kembali ke karakter itu tadi 

kenapa kok memilih khotmil Qur‟an untuk 

dijadikan pembiasaan bertanggungjawab 

pada siswa karena dengan melakukan itu 

siswa mempunya tanggung jawab pada diri 

sendiri kepada ALLAH, jadi patokanya ada 

di ALLAH karena yang dilakukan adalah 

membaca Al-Qur‟an. jadi anak-anak kan gak 

bisa ngawur, berarti dia punya 

tanggungjawab pada diri sendiri untuk 

menyelesaikan bacaan nya yaitu 1 Jus pada 

saat itu juga. Lah dari situ bisa dijadikan 

pondasi anak-anak untuk berbuat 

tanggungjawab ntah itu pada diri sendiri, 

kepada ALLAH, bahkan orang lain. 

Lalu bagaimana cara agar siswa ini 

selalu bisa menjaga lingkungan 

dengan proses pembiasaan tersebut, 

disini kan siswa juga sudah terbilang 

ke dalam fase remaja, kebanyakan 

remaja zaman sekarang itu susah buat 

yg namanya bersih- bersih, itu 

bagaimana solusinya bu? 

Untuk membudayakan siswa ataupun warga 

sekolah yang lain supaya dapat menjaga 

kebersihan itu juga sebenarnya susah-susah 

gampang. Hal itu kalo gak dicontohkan 

sama gurunya dulu gak mungkin siswanya 

ikut. Makanya disini semua kegiatan 

termasuk KJS yang salah satunya adalah 

kegiatan jumat bersih, guru termasuk 

walikelas diharapkan ikut serta dalam 

kegiatan tersebut. Lalu kenapa kegiatan 

jumat bersih ini dilakukan setiap jumat 

karena memang kegiatan ini yang dipilih 

oleh tim KJS untuk membudayakan peduli 

lingkungan disekolah, dari situ siswa 

dibiasakan untuk saling bekerjasama dalam 

menjaga lingkungan sekolah. Bukan berarti 

bersih-bersih nya cuma hari jumat saja, 

Kegiatan yang dilakukan juga banyak 

intinya pada hari jum‟at itu kerja bakti. 

Selain itu tidak disangka juga sekolah kita 

juga mendapat penghargaan sebagai sekolah 

Adiwiyata Nasional. Itu juga berkat anak-

anak telah mempunyai nilai peduli terhadap 



 

 
 

lingkungan, dan insyaAllah saya yakin 

meskipun satu dua tiga siswa tetap 

menerapkan sifat dan karakter tersebut 

ketika dilingkungan rumah.  

Baik bu, trimakasih banyak atas 

jawaban dan penjelasan ibu, saya 

cukupkan sampai disini mawon bu, 

mohon maaf jika saya mengganggu 

waktunya bu ria, Assalamualaikum  

Waalaikumsalam warohmatulloh 

wabarokatuh, oke sami-sami dengan senang 

hati nduk, sukses selalu.  

 

  



 

 
 

TRANSKIP WAWANCARA 6 

Nama informan : Bapak Moh. Hadafi , B.Ed. 

Jabatan  : Guru PAI sekaligus Tim KJS MAN 1 Pasuruan  

Waktu pelaksanaan : Rabu, 26 Januari 2022 

Tempat pelaksanaan : MAN 1 Pasuruan 

 

Pertanyaan 

(Aminillah) 

Jawaban 

(Bapak Moh. Hadafi , B.Ed.) 

Assalamualaikum bapak, saya 

Aminillah yang kemari hubungi 

njenengan buat wawancara. 

Waalaikumsalam warohmatulloh 

wabarokatuh, oh iya iya, silahkan mau tanya 

tentang apa nduk? 

Sebelumnya ngapunten bu jika saya 

mengganggu waktunya, saya mau 

tanya-tanya sedikit tentang KJS pak  

Alhamdulillah iya monggo, apa saja yang 

perlu saya jawab insyAllah saya siap. 

Saya melihat data di KJS kebetulan 

bapak juga termasuk Tim KJS pak 

ngge? 

Ngge betul sekali, alhamdulillah 

Baik pak, kan didalam program KJS 

ini terdapat beberapa kegiatan 

keagamaan salah satunya ceramah 

agama.nah untuk materi yang akan 

disampaikan ke siswa itu memang 

sudah disiapkan temanya dari 

sekolahan atau pripun ngge pak ? 

Didalam KJS ini dari pihak sekolah bekerja 

sama dengan pondok pesantren sekitar 

sekolah, yaitu dengan mengundang 

ustadz/ustdzah untuk mengisi ceramah 

agama. Tema yang dipilih juga hal-hal yang 

ada sangkut pautnya dengan kehidupan 

siswa, misalnya taat kepada orangtua, 

kepada guru, kewajiban sholat 5 waktu,dll. 

Hal-hal semacam itu juga bertujuan agar 

siswa dapat lebih memahami betapa 

pentingnya ilmu agama dan berharap dapat 

terus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari 

siswa ntah itu dirumah, dilingkungan 

masyarakat, dan disekolah. 

Ngge pak, lalu untuk kegiatan Khotmil 

Qur‟an sendiri menurut bapak sebagai 

guru PAI sekaligus Tim KJS apakah 

ada perubahan pada siswa sebelum 

dan sesudah melakukan program ini? 

Khotmil Qur‟an yang dilakukan setiap 

jum‟at nya disini memang membuat siswa 

jadi terbiasa membaca Al-Qur‟an. Selain 

nilai religius juga menyandang rasa jujur 

dan tanggungjawab didalam dirinya.  Oh ya 

sebelum siswa disini merasakan kebiasan 

membaca Al-Qur‟an ya nuwun sewu masih 

banyak juga yang ngajinya nyandet-nyandet, 

ya meskipun sebelum dinyatakan lulus 

seleksi PPBD kan harus melalui tes dulu 

salah satunya ya BTQ itu, tapi kan ya gak 

semua siswa disini ngajinya luwancar 

semua, lah sekarang pertanyaan nya kok 

bisa lulus itu mungkin terbantu dengan tes-

tes yang lainnya. Nah, setelah siswa 



 

 
 

dikenalkan dengan KJS yang salah satunya 

adalah khotmil Qur‟an  itu alhamdulillah 

sangat bersyukur sekali yang awalnya 

khotmil ini didirikan dengan tujuan selain 

menambah rasa cinta membaca Al-Qur‟an 

juga dapat memberikan anak-anak nilai 

positif, sampe saat ini alhamduliillah 

perkembangannya dalam membaca Al-

Qur‟an sangat signifikan, sudah mulai 

lancar, panjang pendeknya udah mulai oke, 

makhorijul hurufnya udah mulai luar biasa, 

insyaAllah lah niat baik semua akan baik 

juga yang didapat. 

Baik pak, lalu untuk kegiatan jum‟at 

bersih sendiri pak, apa tujuan 

dilakukan kegiatan tersebut padahal 

untuk bersih-bersih juga sudah ada 

piket rutin dikelas masing-masing 

setiap harinya? 

Tujuan Kegiatan Jum‟at Bersih itu sendiri 

untuk pelestarian linngkungan, juga untuk 

menanamkan sifat dan karakter siswa agar 

peduli terhadap lingkungan yang dia 

tinggali. Tidak hanya itu saja dengan adanya 

KJB Alhamdulillah sekolah kita juga 

mendapatkan penghargaan sebagai sekolah 

adiwiyata Nasional, nah itu tidak disangka 

juga bukan berkat guru saja melainkan dari 

kepedulian siswa terhadap lingkungan, 

melestarikan lingkungan agar tetap hijau, 

dan juga mencegah pencemaran 

Alhamdulillah bapak, trimakasih 

banyak pak ngge atas jawabannya. 

Sampun segini mawon pertanyaannya 

pak ngge, sekali lagi saya mohon maaf 

jika saya menggaggu waktunya bapak. 

Assalamualaikum. 

Waalaikumsalam. Engge, semoga lancar 

nduk segala urusannya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

TRANSKIP WAWANCARA 7 

Nama informan : Ibu Alwiyah, S.Pd.  

Jabatan  : Ketua KJS MAN 1 Pasuruan 2021/2022 

Waktu pelaksanaan : Senin, 24 Januari 2022 

Tempat pelaksanaan : Via WhatsApp (Pasuruan-Kalimantan) 

 

Pertanyaan 

(Aminillah) 

Jawaban 

(Ibu Alwiyah, S.Pd. ) 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. Mohon 

maaf sebelumnya jika mengganggu 

waktunya bu Alwiyah. Saya Aminillah 

alumni MAN 1 Pasuruan lulusan 

2018. Saya menghubungi ibu ini 

karena tahu dari guru-guru di MAN 

kalo ibu sekarang sudah di 

Kalimantan. Sebelumnya mohon maaf 

bu maksud saya disni mau minta izin 

ke ibu untuk sedikit wawancara 

tentang KJS. Karena melihat dari data 

KJS ibu mejabat menjadi ketua 

sebelum pindah ke kalimantan. Jika 

ibu ada waktu luang mawon. 

Waalaikumsalam warohmatulloh 

wabarokatuh, oh iya nak silahkan mau tanya 

apa?  

Sebelumnya ngapunten bu jika saya 

mengganggu waktunya, langsung saja 

bu ngge pertanyaan saya. Apa yang 

melatar belakangi diadakannya KJS di 

MAN 1 Pasuruan?   

Tujuan utama diadakan KJS itu utuk 

pembentukan karakter siswa melalui 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara 

rutin sehingga menjadi kebiasaan. 

Kegiatanya berbeda ada rohani dan jasmani 

namun karakter yang dicapai juga berbeda. 

Ada 3 karakter yakni religius, tanggung 

jawab, dan peduli lingkungan.  

Baik ibu, lalu untuk kegiatan 

keagaaman sendiri apakah sudah 

banyak diimplementasikan siswa 

ketika di sekolah? 

Alhamdulillah nak, meskipun ndk bisa 

langsung semua siswa berubah namun pasti 

ada perubahan baiknya. 

Kemudian ibu, kenapa khotmil Qur‟an 

kok digunakan sebagai fondasi agar 

siswa dapat melakukan tanggung 

jawab?? Bukannya Khotmil Qur‟an itu 

termasuk kedalam kegiatan 

keagamaan bu ngge?  

Iya nak betul, kegiatannya keagamaan 

namun disini kami menggunakan tujuan 

karakter yang berbeda yaitu tanggun jawab, 

karena apa,kita langsung mengenalkan rasa 

tanggung jawab manusia kepada Allah itu 

seprti apa.  

Engge bu, lalu ini yang terakhir bu 

ngge. lalu untuk pembiasaan karakter 

peduli lingkungan kenapa kok harus 

kegiatan jumat bersih bu?   

Iya nak, jika hanya mengandalkan piket 

setiap harinya dikelas itu gak tentu, wong 

kadang aja laki-laki males nyapu padahal ya 

mek kelas tok. Yawes dari itu akhrinya 

mesisan buat kegiatan yang sekiranya 



 

 
 

mereka kerja semua. Bukan berarti kita 

nuntut mereka jadi babu,bukan. Kalo ga 

dibiasakan sejak sekarang sampe tua ga akan 

pernah bersih hidupnya, kumuh terus. 

Padahal sudah dijelaskan salah satu hadist 

nabi “Annadhofatu Minal‟Iman”  

Baik itu trimakasih banyak jawaban 

yang sudah ibu berikan kepada saya, 

mohon maaf jika saya mengganggu 

waktu ibu.  

Ndak nak, semoga bermanfaat ya 

Engge ibu trimakasih banyak Sama-sama. 

 

  



 

 
 

TRANSKIP WAWANCARA 8 

Nama informan : Buyung Septia Azmi 

Jabatan  : Siswa kelas XII sekaligus ketua OSIM periode 2020/2021  

  MAN 1 Pasuruan  

Waktu pelaksanaan : Selasa, 25 Januari 2022 

Tempat pelaksanaan : MAN 1 Pasuruan 

 

Pertanyaan 

(Aminillah) 

Jawaban 

(Buyung Septia Azmi) 

 

Assalamualaikum dek, saya Aminillah 

yang kemarin WA adek itu. 

Waalaikumsalam iya mbk 

Sebelumnya maaf dek ya jika saya 

mengganggu waktunya samean.   

Ndak papa mbak.  

Samean dulu ketika kelas XI jadi 

ketua OSIM ngge? 

Iya mbk alhmadulillah 

Alhamdulillah, saya Cuma mau tanya 

sedikit dek tentang KJS. 

Oh ngge kak, kalau saya bisa menjawab ya 

saya jawab heheh 

Samean 3 tahun ini merasakan KJS 

kan? 

Lebih tepatnya bukan 3 tahun mbk, karena 

ketika saya kelas XI itu kan masih full 

daring jadi KJS juga masih belum jalan, tapi 

sekarang Alhamdulillah jalan lagi. 

Alhamdulillah dek, menurut samean 

apa yang samean rasa ketika samean 

sudah melakukan kegiatan keagamaan 

yang ada didalam program KJS ini? 

Apakah ada perbedaan atau 

bagaimana?? 

Alhamdulillah kalo dalam diri saya sendiri 

alhamdulillah ada mbak, mungkin ya ndak 

langsung yang berubah banget. Ya 

setidaknya kalo pas denger adzan langsung 

wudhu sholat gitu mbak.  

Oke, lalu menurut dek buyung sebagai 

mantan OSIM apakah ada dampak 

ketika sering melakukan khotmil 

Qur‟an setiap Jumatnya? 

Khotmil Qur‟an yang dilakukan setiap hari 

jum‟at ini banyak memberikan hikmah buat 

kami tentunya mbak, salah satu nya untuk 

rasa tanggungjawab. Kenapa saya berani 

bilang gini soalnya saya masih inget sampe 

sekarang saya kelas XII, Dulu awal-awal 

ketika saya baru ikut KJS tepatnya pada 

minggu khotmil Qur‟an sendiri, beliau 

mengatakan kepada kami semua terutama 

dikelas saya karena waktu itu beliau yang 

menjadi wali kelas kami, “lakukan kegiatan 

kjs ini dengan ikhlas, baca Al-Qur‟an 

dengan ikhlas selesaikan dengan rasa 

tanggung jawab kepada Allah, insyaAllah 

hikmah akan samean dapat sendiri” nah 

dari perkataan beliau itu yang menjadikan 

saya dulu ketika menjadi ketua OSIM 

periode 2020/2021 saya sangat berhati-hati 



 

 
 

dalam masa jabatan saya, dalam artian 

apapun yang saya lakukan saya harus 

mempertanggungjawabkan itu, jika saya 

tanggungjawab pada diri saya sendiri maka 

kepada orang lain pasti bisa tanggungjawab, 

lah dari hal itu memang benar saya bisa 

mengambil contoh dari kegiatan khotmil itu, 

ketika saya menyelesaikan bagian bacaan 

saya 1 jus itu, berarti tanggungjawab sama 

Allah sudah selesai. Nah dari itu saya 

terapkan dalam kepengurusan saya, 

dampaknya ketika saya bertanggungjawab 

temen-temen pengurus yang lain itu juga 

seneng gitu loh mbak, kami jadi semaking 

hangat, semakin kompak, juga banyak guru 

yang bangga dengan kepengurusan pada 

periode kami 

Baik dek, untuk kegiatan jumat bersih 

sendiri menurut dek buyung membuat 

pelajaran menjadi nyaman kah atau 

bagaimana? 

Bukan nyaman lagi mbak, tapi kerasan 

heheh. 

Ngge pun dek, sudah wes trimakasih 

banyak jawabannya. Maaf ya kalo 

saya mengganggu. Silahkan dilanjut 

lagi pun.  

Nggeh mbak sami-sami. 

 

 

 

 

  



 

 
 

TRANSKIP WAWANCARA 9 

Nama informan : Aisyah Ziyan Faradis 

Jabatan  : Siswa kelas XII sekaligus siswa berprestasi  

Waktu pelaksanaan : Selasa, 25 Januari 2022 

Tempat pelaksanaan : MAN 1 Pasuruan 

 

Pertanyaan 

(Aminillah) 

Jawaban 

(Aisyah Ziyan Faradis) 

 

Assalamualaikum dek, saya Aminillah 

yang kemarin WA samean itu 

Waalaikumsalam oh iya mbk 

Sebelumnya maaf dek ya jika saya 

mengganggu waktunya samean.   

Mboten kok mbak   

Saya tahu dari guru-guru kalo samean 

siswa berprasi di semester kemarin ya 

Hehe alhamdulillah mbk  

Alhamdulillah, saya Cuma mau tanya 

sedikit tentang KJS dek 

Monggo mbk  

Menurut samean apa yang samean 

rasa ketika samean sudah melakukan 

kegiatan keagamaan yang ada didalam 

program KJS ini? Apakah ada 

perbedaan atau bagaimana?? 

KJS itu saya sangat seneng mbak, 

senengnya karena memang kalo hari jum‟at 

ndk langsung pelajaran jadi masih ada 

refresh otak jam pelajaran 2 jam buat 

kegiatan dan kegiatannya itu diseling-seling 

jadi gak bosen. Kegiatan-kegitan di kjs 

kebanyakan memang keagamaan ya 

mungkin temannya tentang agam atau gmna 

saya ndk tau tapi dari kegiatan KJS ini 

alhamdulillah sedikit banyak ada saja yang 

meprofokatori saya pribadi untuk bersikap 

baik. Semisal saya dulu kalo sholat dhuha ya 

cuman pas ada kjs aja, tapi sekarang endak 

karena memang kebanyakan dari temen-

temen juga banyak yang memilih sholat 

duhah diwaktu istrahat daripada makan, 

jadinya saya ikutan dan akhirnya sekarang 

jadi kebiasaan sholat dhuha ketika istirahat, 

kalo ndk sholat dhuha itu kayak ada yang 

kurang gtu loh mbak, heheh. 

lalu menurut samean apakah ada 

dampak ketika sering melakukan 

khotmil Qur‟an setiap Jumatnya? 

Alhamdulillah ada mbak, ngaji saya jadi 

semakin lancar. Itu yang saya rasakan 

sekarang 

untuk kegiatan jumat bersih sendiri 

menurut samean apa yang dirasa terus 

apa dari kegiatan tersebut membuat 

pelajaran menjadi nyaman kah atau 

bagaimana? 

Perasaan pasti senang karena ya seru gitu 

mbak bersih-bersih bareng 10 kelas dan 

yang dibersihkan itu lingkungannya beda. 

Biasanya setiap hari kan bersih-bersihnya 

hanya nyapu dikelas saja. Kalo kegiatan 

jumat bersih ini kan dibagi setiap kelasnya, 



 

 
 

ada bagiannya masing-masing perkelas. Ada 

yang sampe masuk-masuk ke selokan, ada 

yang namen-namem itu kesannya seneng aja 

mbk kalo bareng-bareng orang banyak. 

Selain itu kita juga bisa sedikit sedikit 

menanamkan hadist nabi yang 

“Annadhofatu Minal Iman” dan bisa 

menanamkan rasa peduli terhadap 

lingkungan. 

Baik dek, trimakasih banyak mungkin 

Cuma itu saya yang mbk tanyakan, 

mohon maaf jika saya mengganggu 

waktunya dek aisyah. 

Nggeh mbak ndak papa. 

 

  



 

 
 

TRANSKIP WAWANCARA 10 

Nama informan : Fatkhur Rohman 

Jabatan  : Siswa kelas XII sekaligus siswa berprestasi  

Waktu pelaksanaan : Selasa, 25 Januari 2022 

Tempat pelaksanaan : MAN 1 Pasuruan 

 

Pertanyaan 

(Aminillah) 

Jawaban 

(Fatkhur Rokhman) 

 

Assalamualaikum dek, saya Aminillah 

yang kemarin WA samean itu dek. 

Waalaikumsalam enggeh mbk aminillah 

Sebelumnya maaf dek ya jika saya 

mengganggu waktunya samean.   

Mboten kok mbak, saya malah seneng jika 

bisa sharing-sharing sama mbak  

Begitu dek ya hehe, oh iya saya juga 

tahu sedikit info dari guru-guru 

samean juga termasuk siswa 

berprestasi mulai kelas X dek ngge? 

Hehe alhamdulillah mbak, tapi itu semua 

jadi beban moral bagi saya mbak, soalnya 

sekali nilai saya turun juga ndak enak sama 

orangtua, sama temen-temen juga. Jadi saya 

disini juga ndak pernah menempatkan kalo 

diri saya ini termasuk dalam siswa 

berprestasi, karena tujuan saya tidak lain 

terus mencari ilmu terus belajar belajar dan 

belajar.  

Menurut samean apa yang samean 

rasa ketika samean sudah melakukan 

kegiatan keagamaan yang ada didalam 

program KJS ini? Apakah ada 

perbedaan atau bagaimana?? 

Ketika saya baru menjadi siswa di MAN 

sebenarnya juga kaget karena kayaknya 

banyak kegiatan yang harus bahkan wajib 

diikuti, salah satunya KJS ini mbak. Nah di 

dalam KJS ini kita kan melakukan kegiatan 

yang sudah dibagi oleh pihak sekolah sendiri 

dan kegiatan itu dilakukan secara rutin 

berurutan. Saya dulu orangnya sangat 

tertutup, jarang berkomunikasi dengan 

teman meskipun sekelas mbak, bahkan sama 

guru juga saya enggan untuk berbicara, 

kalaupun itu sangat penting baru saya mau 

ngomong. Nah pada saat itu saya sangat 

ingat ketika KJS dan bertepatan ketika 

siraman rohani yang diceramahi oleh salah 

satu ustdz, dan perkatan beliau yang 

membuat saya termenung dan perlahan saya 

rubah. Inti dari ceramah itu yaitu pentingnya 

bertawadduk kepada orangtua,guru,dan 

orang yang lebih tua dari kita, selain itu kita 

itu juga dikasih contoh kehidpan sehari-hari, 

gimana baiknya bergaul dengan teman, 

dengan orang yang lebih tua dll. Lah dari 

situ saya mulai tersentuh untuk perlahan 



 

 
 

memberanikan diri untuk berubah dengan 

mencoba mengajak ngomong dengan teman, 

menyapa dan salim kepada guru... lah dari 

situ sampai sekarang saya merasa ada 

perubahan jadi lebih baik meskipun gak 

langsung mbak. 

lalu menurut samean apakah ada 

dampak ketika sering melakukan 

khotmil Qur‟an setiap Jumatnya?? 

Alhamdulillah, sedikit demi sedikit ada 

perkembangan yang saya alami. Dulu saya 

kalo ngaji agak lama mbak masih nyandet-

nyandet. Dan pas tau disini ada khotmil 

Qur‟an dan setiap siswa dibagi 1 juz itu saya 

paling terkahir sendiri selesainya. Tapi 

seiring berjalannya waktu alhamdulillah 

saya juga sering baca al-Qur‟an dan 

alhamdulillah agak lancar sekarang mbk 

hehe. 

Baik dek, untuk kegiatan jumat bersih 

sendiri menurut samean apa yang 

dirasa terus apa dari kegiatan tersebut 

membuat pelajaran menjadi nyaman 

kah atau bagaimana? 

Saya senang sekaligus bangga mbak bisa 

mengikuti kegiatan yang membuat saya dan 

banyak teman saya berubah banyak, karena 

disini memang dibudayakan untuk 

melakukan hal-hal yang bernilai positif, 

salah satunya yang dikatakan mbak tadi 

yaitu kegiatan jum‟at bersih. Senengnya 

yang pertama kita jadi lebih peduli dengan 

lingkungan yang kita tempati. Contoh 

kecilnya melakukan piket setiap jadwal yang 

ditentukan karena setau saya apalagi cowok 

itu anti banget yang namanya nyapu, tapi 

kalo disini endak. Mungkin karena terbiasa 

bersih-bersih banyak pas hari jum‟at itu 

mbak hehehe 

Alhamdulillah, mungkin ini aja dek 

pertanyaannya. Saya trimakasih 

banyak atas jawabannya. Mohon maaf 

juga jika saya mengganggu aktifitas 

samean.  

Endak mbak dengan senang hati.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Lampiran 4 

SURAT IZIN PENELITIAN 

 

 
  



 

 
 

Lampiran 5 

SURAT TANDA DITERIMA PENELITIAN 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Lampiran 6 

JURNAL PENELITIAN 

 
 

 



 

 
 

 
 

 

  



 

 
 

Lampiran 7 

SURAT SELESAI PENELITIAN 

 

 
  



 

 
 

Lampiran 8 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 9  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Lampiran 10 

DOKUMENTASI JADWAL KJS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Lampiran 11 

DOKUMENTASI SUSUNAN PANITIA KJS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Lampiran 12 

DOKUMENTASI ABSENSI KJS 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Lampiran 13 

DOKUMENTASI KEGIATAN KJS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sholat Dhuha Berjama’ah, Istighosah,Ceramah Agama. 

Khotmil Qur’an 

Kegiatan Jum’at Bersih 



 

 
 

Lampiran 14 

DOKUMENTASI PENGHARGAAN ADIWIYATA NASIONAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Lampiran 15 

DOKUMENTASI WAWANCARA 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menyerahkan Surat Izin Penelitian 

di MAN 1 Pasuruan 

Wawancara Bapak H. Moh. Sifak, 

S.Ag. selaku pembina keagamaan 

dan tim KJS MAN 1 Pasuruan 

 

Wawancara Ibu Jariyatun Nafi‟ah, 

S.Pd. selaku guru BK MAN 1 Pasuruan 

Wawancara Ibu Fauziyah, S.Pd. 

selaku guru MAN 1 Pasuruan   

Wawancara Bapak Hadafi, B.Ed. 

selaku Guru PAI dan Tim KJS  

Wawancara Bapak Bukhori Musthofa, 

S.Pd. selaku wali kelas XII IBB 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Wawancara Ibu Chotimatus Sholihah, 

S.Pd. selaku guru PAI dan TATIB 

MAN 1 Pasuruan 

 

Wawancara siswa Aisya Ziyan Faradis 

 

Wawancara siswa Buyung Septia Azmi 

 

Wawancara siswa Fatkhur Rohman 

 

Wawancara Ibu Alwiyah selaku ketua 

KJS tahun 2021/2020  

 



 

 
 

Lampiran 16 

BIODATA PENULIS 

 
A. Data Diri 

Nama   : Aminillah 

NIM   : T20181443 

Tempat,Tanggal Lahir: Pasuruan, 26 November 1999 

Alamat Asal  : Dusun Bandulan RT 03/RW 06  

     Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Pasuruan 

Alamat Domisili : Mangli, Kaliwates, Jember 

Fakultas  : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Prodi   : Pendidikan Agama Islam 

No. WA  : 083119001311 

E-Mail   : aminillahila@gmail.com 

B. Riwayat Pendidikan Formal 

4. MI Negeri 2 Pasuruan 

5. SMP Negeri 1 Pasuruan 

6. MA Negeri 1 Pasuruan 

D. Pengalaman Pendidikan Non Formal 

1. Prodistik ITS Surabaya 

2. English Course EFB Pare 

3. PPM Darul Arifin Jember 

E. Pengalaman Organisasi 

1. Bendahara Umum HMPS PAI UIN KH. Achmad Siddiq Jember 

2019/2020 

2. Pengurus Bidang PSDM DEMA FTIK UIN KH. Achmad Siddiq 

Jember 2021/2022 

3. PMII Rayon FTIK UIN KH. Achmad Siddiq Jember. 
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