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ABSTRAK 

 

Musfiqurrohman 2022. Pembentukan Karakter Peserta Didik Melalui Kegiatan 

Keagamaan di Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul Ulum Al-

Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember. Tesis. Program Studi 

Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai 

Haji Achmad Siddiq Jember. Pembimbing I : Dr. H. Mashudi, M.Pd. 

Pembimbing II : Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. 

 

Kata Kunci : Pembentukan Karakter, Kegiatan Keagamaan 

 

Karakter disiplin dan tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting 

agar madrasah menjadi sebuah lembaga pembentukan diri untuk mencapai 

kesuksesan. Kurangnya kesadaran bahkan hilangnya karakter disiplin dan 

tanggung jawab pada peserta didik dapat menyebabkan kegiatan pembelajaran 

tidak maksimal, sehingga hal tersebut tidak boleh terjadi. Melihat kenyataan yang 

ada maka pengembangan atau pembentukan karakter peserta didik diyakini perlu 

dan penting untuk dilakukan oleh setiap madrasah untuk menjadi pijakan dalam 

penyelenggaraan pendidikan karakter. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pembentukan 

karakter peserta didik melalui kegiatan keagamaan di Madrasah Tsanawiyah Satu 

Atap Miftahul Ulum Al-Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember, yang telah 

difokuskan dalam fokus penelitian yaitu, Bagaimana proses pembentukan karakter 

disiplin peserta didik melalui aktivitas keagamaan? Bagaimana proses 

pembentukan karakter tanggung jawab peserta didik melalui aktivitas keagamaan? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

studi kasus. Pengumpulan data menggunakan observasi partisipan, wawancara 

semi terstruktur dan dokumentasi. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif 

dengan model interaktif Miles, Huberman dan Saldana. Keabsahan data yang 

digunakan dalam penelitian ini dengan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, proses pembentukan karakter disiplin 

peserta didik melalui aktivitas keagamaan yakni pada tahapan moral knowing 

melalui pemberian mauidotul hasanah, moral feeling melalui pembiasaan 

rutinitas, spontanitas, dan keteladanan, moral action peserta didik dibiasakan 

bertindak disiplin waktu, disiplin aturan, disiplin sikap dan disiplin dalam 

melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di lembaga ini seperti 

melaksanakan sholat dhuha, sholat berjamaah, dan sholat jum’at. Proses 

pembentukan karakter tanggung jawab peserta didik melalui aktivitas keagamaan 

yakni pada tahapan moral knowing meliputi pembiasaan pada kegiatan terprogram 

dan tidak terprogram, moral feeling meliputi pembiasaan dan pemberian reward 

dan punisment, serta penerapan budaya malu, moral action melalui, 

ekstrakurikuler hadrah dan pembiasaan, dengan menjadi muadzin, memandu 

dzikir, menjadi panitia pondok romadhon dan peringatan hari besar islam (PHBI). 
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ABSTRACT 

 

Musfiqurrohman 2022. Character Building of Students through Religious 

Activities at Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul Ulum Al-

Khairiyah, Tempurejo Jember. Thesis. Islamic Education Study 

Program. Postgraduate. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad 

Siddiq Jember. Advisor I : Dr. H. Mashudi, M.Pd. Advisor II : Dr. H. 

Ubaidillah, M.Ag. 

 

keywords: Character Building, Religious activity 

 

 Discipline and responsibility characters are necessary in making a 

madrasah becomes a self-establishing institution to achieve success. The 

minimize of awareness, loss of the character of discipline and responsibility in 

students are able to make learning activities not to be optimal. Therefore, the 

development of character or formation character of students are believed to be 

done by every madrasah to be a foothold in the implementation of character 

education. 

 The objective of this study is to describe the process of character building 

of students through religious activities at Madrasah Tsanawiyah Satu Atap 

Miftahul Ulum Al-Khairiyah, Tempurejo Jember. In adition, the foci of this study 

are: How is the process of forming student discipline characters through religious 

activities? How is the process of forming the character of the responsibility 

students through religious activities? 

 This study is qualitative with the type of case study. In collecting the data, 

it used participant observation, semi-structured interviews and documentation. In 

analysing the data, it used descriptive qualitative with interactive model of Miles, 

Huberman and Saldana. The validity of the data used triangulation techniques and 

sources. 

The results of the study are the process of forming disciplined character of 

the students through religious activities by moral knowing step by giving 

mauidotul hasanah, moral feeling by habituation of routine, spontaneity, and 

obedient, moral action of students are accustomed to be discipline in doing the 

religious activities, such as praying dhuha, congregational prayer, and Friday 

prayers. Moreover, the process of forming the responsible character of students 

through religious activities are by moral knowing step which includes habituation 

on the programmed and non-programmed activities, moral feeling that includes 

habituation and giving rewards and punishments, also the implementation of a 

culture shame, however, moral action through hadrah and habituation 

extracurricular, be a muezzin, guide dhikr, becomes the committee for the 

romadhon cottage and another moment of Islamic holidays. 
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 ملخص البحث

 

. تكوين شخصية الطالب من خالل األنشطة الدينية في المدرسة 2222، الرحمنمشفق 

جمبر.  المتوسطة اإلسالمية بوفقة واحدة مفتاح العلوم الخيرية تيمبوريجو

بحث علمي بقسم التربية اإلسالمية برنامج الدراسات العليا بجامعة كياهي 

كتور الحاج الد : بر. تحت اإلشرافحاج أحمد صديق اإلسالمية الحكومية جم

 الدكتور الحاج عبيد هللا الماجستير. مشهودي الماجستير، و

 

 الكلمات الرئيسية: بناء الشخصية، واألنشطة الدينية

 

االنضباط والمسؤولية من األشياء المهمة للغاية ألن تكون المدرسة  شخصيةإن 

مؤسسة قائمة بذاتها لتحقيق النجاح. وقلة الوعي أو فقدان شخصية االنضباط والمسؤولية لدى 

الطالب سوف يؤدي إلى أن تكون أنشطة التعليم غير جيدة، طبعا ال بد أن ال يحدث ذلك. 

قد أن تطوير أو تكوين شخصية الطالب من األمور أساسا على الواقع الحالي، فيُعت

 الضرورية ويجب أن تقوم به كل مدرسة لتصبح مبدأ في تنفيذ تعليم الشخصية.

يهدف هذا البحث إلى وصف عملية تكوين شخصية لدى الطالب من خالل األنشطة الدينية 

وريجو جمبر. في المدرسة المتوسطة اإلسالمية بوفقة واحدة مفتاح العلوم الخيرية تيمب

ويتركز هذا البحث على كيف عملية تكوين شخصية انضباط الطالب من خالل األنشطة 

 الدينية؟ وكيف عملية تكوين شخصية مسئولية الطالب من خالل األنشطة الدينية؟

استخدم الباحث هذا البحث مدخال كيفيا بنوع بحث دراسة الحالة. وطريقة جمع 

اركين والمقابالت شبه المنظمة والوثائق. واستخدم الباحث البيانات باستخدام مالحظة المش

تحليل البيانات الوصفية الكيفية مع النموذج التفاعلي لمايلز وهوبرمان وسالدانا. وتصديق 

 صحة البيانات المستخدمة في هذا البحث عن طريق تثليث التقنيات وتثليث المصادر.

خصية االنضباط للطالب من خالل أما نتائج هذا البحث فهي: أن عملية تكوين الش

األنشطة الدينية، يعني في مرحلة المعرفة األخالقية من خالل إعطاء الموعظة الحسنة، 

والشعور األخالقي من خالل التعويد على الروتينيات، والعفوية، والقدوة، وقد اعتاد أعمال 

، والمواقف وكذلك الطالب األخالقية على التصرف باالنضباط في الوقت المناسب، والقونين

االنضباط في تنفيذ األنشطة الدينية الموجودة في هذه المؤسسة مثل إقامة صالة الضحى، 

وصالة الجماعة، وصالة الجمعة. أما عملية تكوين الشخصية المسؤولية للطالب فهي من 

ة خالل األنشطة الدينية، يعني في مرحلة المعرفة األخالقية التي تشمل التعويد على األنشط

المبرمجة وغير المبرمجة، والشعور األخالقي يشمل التعويد وإعطاء المكافآت والعقوبات، 

وكذلك تطبيق ثقافة الحياء، والعمل األخالقي من خالل األنشطة اإلضافية مثل موسيقى 

الحضرة وبأن يصبح الطالب مؤذنًا، وموجها لقراءة األذكار، ويصبح لجنة المعهد الرمضاني 

 تفال بذكرى األعياد اإلسالمية.واإلقامة االح
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Sebagai peserta didik yang menempuh pendidikan pasti tidak lepas dari 

tanggung jawabnya sebagai peserta didik. Rasa tanggung jawab itu juga harus 

diimbangi dengan sikap disiplin agar kewajiban sebagai peserta didik dapat 

terlaksanakan. Hal ini sejalan dengan tujuan negara yang terdapat dalam alenia 

ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu, 

“mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. 

Pembentukan kerakter disiplin dan tangung jawab sangat diperlukan agar 

tercapainya tujuan negara tersebut.  

Membahas tentang karakter, maka perlu memperhatikan apa yang ada di 

dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 Tentang Fungsi dan Tujuan 

Pendidikan Nasional bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.1 Dalam pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan nasional berfungsi dan bertujuan untuk membentuk karakter peserta 

                                                           
1 Direktorat Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama RI. (Undang-Undang dan Peraturan 

Pemerintah Tentang Pendidikan Nasional, 2004), 8 
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didik menjadi manusia sempurna. Karakter yang baik tidak terbentuk secara 

otomatis melainkan berkembang seiring waktu melalui proses mengajar yang 

berkelanjutan, memberikan contoh, belajar, dan berlatih (yaitu, pendidikan 

karakter).2 

Pendidikan karakter merupakan upaya-upaya yang dirancang dan 

dilaksanakan secara sistematis untuk membantu peserta didik memahami nilai-

nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri, sesama 

manusia, lingkungan dan bangsa.3 Diharapkan tahap perkembangan 

selanjutnya peserta didik akan mampu membedakan baik buruk, benar salah, 

sehingga peserta didik dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal 

itu akan berpengaruh pada mudah tidaknya peserta didik diterima oleh 

masyarakat sekitarnya dalam hal bersosialisasi.4 

Menurut Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan 

Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal, dinyatakan bahwa 

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) adalah gerakan pendidikan di bawah 

tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik 

melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga dengan 

pelibatan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat 

sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).5  

                                                           
2 Sokip, dkk., “Character Building in Islamic Society: A Case Study of Muslim Families in 

Tulungagung, East Java, Indonesia”, Journal of Social Studies Education Research 10 (9), 2019 
3 Jamal Ma’mur Asmani,  Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah, (Jogyakarta : 

DIVA Press, 2011), 35. 
4 Sri Harini dan Aba Firdaus al-Hallwani, Mendidik Anak Sejak Dini, (Yogyakarta : Kreasi 

Wacana, 2003), 87. 
5 Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter 
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Pendidikan karakter perlu dimulai dengan penanaman pengetahuan dan 

kesadaran kepada peserta didik akan bagaimana bertindak sesuai nilai-nilai 

moralitas, sebab jika peserta didik tidak tahu bagaimana bertindak, maka 

perkembangan moral mereka akan terganggu. Seperti yang kita ketahui, 

pendidikan karakter memiliki makna yang lebih tinggi dari pendidikan moral, 

karena pendidikan karakter tidak hanya berkaitan dengan benar-salah, tetapi 

bagaimana menanamkan kebiasaan (habit) tentang hal-hal yang baik dalam 

kehidupan, sehingga peserta didik memiliki kesadaran, dan pemahaman yang 

tinggi, serta kepedulian dan komitmen untuk menerapkan kebajikan dalam 

kehidupan sehari-hari.6  

Disebutkan dalam sebuah hadis dalam sejarah Islam, sekitar 1400 tahun 

yang lalu, Muhammad Saw. Sang Nabi terakhir dalam ajaran Islam, juga 

menegaskan bahwa misi utamanya dalam mendidik manusia adalah untuk 

menyempurnakan akhlak dan mengupayakan pembentukan karakter yang baik 

( good character ).  

ِ صلى اَّلل عليه وسلم  اَّلَله
ُ

 َرُسول
َ

ِبى ُهَريَْرَة َرِضَى اَّلَلُ َعْنُه َقال
َ
َم َمَكاِرَم  : َعْن أ َتِمه

ُ
ُت لأ

ْ
ِإَنهَما ُبِعث

ِق ال
َ
ْخلا

َ
 أ

Artinya : Sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini untuk tidak lain untuk 

menyempurnakan akhlak yang baik. (HR. Al-Baihaqi).7 

Kedudukan karakter menjadi salah satu indikator kehambaan seorang 

mukmin kepada Allah SWT hal ini sesuai dengan sebuah hadist yang 

menyebutkan bahwa  

                                                           
6 E. Mulyasa, Manajemen Pendikan Karakter,(Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 3. 
7 Bukhari Umar, Hadist Tarbawi (Jakarta : AMZAH, 2012), 34 
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ِ صلى اَّلل عليه وسلم  اَّلَله
ُ

 َرُسول
َ

ِبى ُهَريَْرَة َرِضَى اَّلَلُ َعْنُه َقال
َ
ُمْؤِمِنيَن ِإيَماًنا  " : َعْن أ

ْ
 ال

ُ
َمل

ْ
ك

َ
أ

قً 
ُ
ْحَسُنُهْم ُخل

َ
 ..."اأ

Artinya : Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling 

baik akhlaknya... (HR. At Tirmidzi).8 

Karakter disiplin dan tanggung jawab merupakan hal yang sangat 

penting agar madrasah menjadi sebuah lembaga pembentukan diri untuk 

mencapai kesuksesan. Kurangnya kesadaran bahkan hilangnya karakter disiplin 

dan tanggung jawab pada peserta didik dapat menyebabkan kegiatan 

pembelajaran tidak maksimal, sehingga hal tersebut tidak boleh terjadi.9  

Kenyataan yang terjadi pada saat ini di lapangan, peserta didik kurang 

disiplin dan kurang memiliki rasa tanggung jawab di madrasah contohnya 

sering datang terlambat, tidak mengerjakan tugas, tidak berpakaian dengan 

rapi, dan kurang hormat pada pendidik. Oleh karena itu, dalam hal ini pendidik 

sebagai ujung tombak kegiatan pembelajaran memegang peranan penting yang 

menjadi indikator utama keberhasilan pendidikan di madrasah.  Apalagi di era 

persaingan antar lembaga pendidikan yang semakin kompetitif, lembaga 

pendidikan harus mampu progresif dan inovatif untuk menciptakan ciri khas 

tersendiri dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang dapat dilihat oleh 

masyarakat, karena masyarakat sudah mulai mempertanyakan dan memilih 

lembaga pendidikan bermutu untuk putra putri mereka.  

Melihat kenyataan yang ada maka pengembangan atau pembentukan 

karakter peserta didik diyakini perlu dan penting untuk dilakukan oleh setiap 

                                                           
8Abu Bajar Jabir Al Jazairi, Minhajul Muslim : Pedoman Hidup Idial Seorang Muslim, Terj. Andi 

Subarkah, dkk. (Solo : Insan Kamil, 2008), 255.   
9 Zainal Aqib,  Professionalisme Guru Dalam Pembelajaran, (Surabaya : Cendikia, 2002), 22 
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madrasah untuk menjadi pijakan dalam penyelenggaraan pendidikan karakter. 

Tujuan pendidikan karakter pada dasarnya adalah mendorong lahirnya peserta 

didik yang baik (insan kamil). Tumbuh dan berkembangnya karakter yang baik 

tentu akan mendorong peserta didik tumbuh dengan kapasitas dan komitmen 

benar dan memiliki tujuan hidup. Masyarakat juga berperan membentuk suatu 

karakter peserta didik melalui orang tua dan lingkungannya10 

Salah satu contoh di lembaga Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul 

Ulum Al-Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember yang sudah mulai 

berinovasi untuk membentuk karakter peserta didik melalui kegiatan 

keagamaan, selain menjadi ciri khas dari madrasah ini, kegiatan tersebut 

dimaksudkan untuk melatih dan membentuk peserta didik lebih disiplin dan 

bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan yang ada di madrasah ini, kegiatan 

ini penting untuk dilakukan sebagai sebuah pembiasaan yang positif, apalagi 

pada saat pra observasi peneliti juga menjumpai pada jam 07.00 masih banyak 

peserta didik lembaga lain masih hendak menuju ke lembaganya, sedangkan di 

lembaga madrasah ini jam 06.30 peserta didik sudah melaksankan kegiatan 

keagamaan dengan membaca Al-Qur’an.  

Dalam prosesnya pembentukan karakter termasuk disiplin dan tanggung 

jawab membutuhkan lingkungan yang kondusif, pelatihan dan pembiasaan, 

persepsi terhadap pengamalan hidup dan lain-lain. Karena karakter merupakan 

proses pendakian tanpa akhir, oleh sebab itu karakter harus selalu diasah dan 

diasuh serta dikembangkan. Lebih lanjut, pembentukan karakter disiplin dan 

                                                           
10 Heri Gunawan,  Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi, (Bandung : Alfabeta, 2014), 38 
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tanggung jawab tidak cukup hanya mengandalkan proses pembelajaran di kelas 

saja, dibutuhkan program pendamping untuk melengkapi proses pembentukan 

dan penanaman karakter, diantaranya adalah melalui kegiatan keagamaan dan 

ekstrakulikuler. 

Karena proses pelaksanaan pendidikan karakter mengandung tiga 

komponen yaitu moral knowing, moral feeling dan moral action. Ketiga 

komponen tersebut saling berhubungan antara satu dengan lainnya, komponen 

tersebut tidak akan berfungsi manakala satu bagian dari ketiga komponen 

tersebut terpisah. Penanaman aspek pengetahuan lebih banyak ditanamkan 

melalui pembelajaran di kelas, sedangkan perasaan moral dan tindakan moral 

ditanamkan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Sedangkan aspek lebih 

lanjut tindakan yang harus dilakukan terus menerus melalui pembiasaan setiap 

hari.11 

Oleh karena itu pendidikan harus terus berinovasi dalam membentuk 

karakter sebagaimana dalam kegiatan keagamaan berdasarkan Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 yang menjelaskan tentang 

kegiatan keagamaan dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. 

Dalam kegiatan keagamaan selain untuk mengasah kemampuan sesuai minat 

dan bakat peserta didik, kegiatan keagamaan juga dilaksanakan untuk untuk 

menjadi kegiatan dalam membangun nilai-nilai karakter peserta didik yang 

terus dibiasakan setiap hari.12  

                                                           
11 Ifti Rianafik dkk., “Students’ Character in Social Interaction at SDI-Qu Al Bahjah Boarding 

School”, Journal Of Primary Education, 6 (3), 2017. 
12 Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar 

Menengah 
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Sebagaimana di Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul Ulum Al-

Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember, kegiatan keagamaan merupakan 

kegiatan alternatif yang dilaksanakan oleh madrasah ini dalam melakukan 

pengendalian sikap dan perilaku peserta didik. Madrasah Tsanawiyah Satu 

Atap Miftahul Ulum Al-Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember adalah 

lembaga pendidikan formal yang dikenal masyarakat dengan ciri khas kegiatan 

keagamaannya yang digunakan untuk membentuk karakter peserta didik 

utamanya karakter disiplin dan tanggung jawab yang sudah menjadi sebuah 

kewajiban yang harus dilakukan oleh peserta didik untuk memaksimalkan 

kegiatan yang ada di madrasah maupun di luar madrasah.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk 

mengangkat judul Pembentukan Karakter Peserta Didik Melalui Kegiatan 

Keagamaan di Madarsah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul Ulum Al-Khairiyah 

Tempurejo Kabupaten Jember. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka peneliti merumuskan 

fokus penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pembentukan karakter disiplin peserta didik melalui 

aktivitas keagamaan di Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul Ulum Al-

Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember ? 

2. Bagaimana proses pembentukan karakter tanggung jawab peserta didik  

melalui aktivitas keagamaan di Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul 

Ulum Al-Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Dengan merujuk pada konteks penelitian dan fokus penelitian sehingga 

yang hendak dicari dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan proses pembentukan karakter disiplin peserta didik 

melalui aktivitas keagamaan di Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul 

Ulum Al-Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember. 

2. Untuk mendeskripsikan proses pembentukan karakter tanggung jawab 

peserta didik melalui aktivitas keagamaan di Madrasah Tsanawiyah Satu 

Atap Miftahul Ulum Al-Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

dukungan terhadap hasil dari penelitian yang sejenis dan memperkaya hasil 

penelitian yang diadakan sebelumnya, khususnya tentang pengembangan 

teori pembentukan karakter dan juga teori kegiatan keagamaan, selanjutnya 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber panduan dalam proses 

pembentukan karakter peserta didik melalui kegiatan keagamaan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat memberikan pengalaman tersendiri bagi 

peneliti dalam penulisan karya ilmiah baik secara teori maupun secara 

praktek, serta penelitian ini dapat memperkaya wawasan pengetahuan 

peneliti yang berkaitan dengan proses pembentukan karakter peserta 
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didik melalui kegiatan keagamaan di Madrasah Tsanawiyah Satu Atap 

Miftahul Ulum Al-Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember. 

b. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan 

kepada mahasiswa pascasarjana Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq 

(UIN KHAS) Jember khususnya Program Studi Pendidikan Agama 

Islam sebagai penambahan literasi atau wawasan terkait dengan proses 

pembentukan karakter peserta didik melalui kegiatan keagamaan di 

Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul Ulum Al-Khairiyah 

Tempurejo Kabupaten Jember. 

c. Bagi UIN KHAS Jember 

Sebagai bahan kajian untuk melengkapi kepustakaan yang 

berkaitan dengan proses pembentukan karakter peserta didik melalui 

kegiatan keagamaan di Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul Ulum 

Al-Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember. 

E. Definisi Istilah 

Pada penelitian ini, ada beberapa kata atau kalimat yang membutuhkan 

penjelasan agar pembaca memahami maksud dari penjelasan kata atau kalimat 

pada judul penelitian ini. 

1. Pembentukan Karakter 

Pembentukan karakter adalah sebuah proses yang dilakukan dalam 

pendidikan untuk membentuk nilai-nilai dasar/karakter pada diri peserta 

didik untuk membangun keperibadian peserta didik tersebut, baik itu nilai 
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karakter yang harus ada antara manusia dengan Tuhannya, nilai karakter 

yang harus ada antar sesama manusia, lingkungan, maupun nilai karakter 

diri pribadi peserta didik.  

2. Kegiatan Keagamaan 

Kegiatan keagamaan merupakan melakukan suatu aktivitas atau 

keterampilan prilaku keagamaan dalam kehidupan sehari-hari secara terus-

menerus dan konsisten, sehingga aktivitas atau ketrampilan itu benar-benar 

dan akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang sulit ditinggalkan. Contohnya 

pembiasaaan sholat berjamaah, membaca Al-Qur’an dan pembiasaan 

kegiatan keagamaan yang lain. 

F. Sistematika Penulisan 

Supaya lebih terstruktur dan mudah dipahami, maka perlu sistematika 

penulisan yang runtut. Sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut: 

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang berisi konteks penelitian, 

fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan 

sistematika penulisan. 

Bab kedua merupakan kajian kepustakaan, dalam bab ini penelitian 

terdahulu dan kajian teori. Peneliti membandingkan penelitian terdahulu 

sebagai pendukung karya ilmiah. 

Bab ketiga merupakan metodologi penelitian, yakni dalam bab ini 

membahas tentang pendekatan dan jenis yang dipakai, lokasi penelitian, 

kehadiran peneliti, teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu 

observasi, wawancara (interview) dan dokumentasi, analisis data dengan 
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kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, kemudian 

keabsahan data menggunakan triangulasi dan terakhir tahapan-tahapan 

penelitian. 

Bab keempat merupakan pemaparan data dan analisis. Bagian ini adalah 

pemaparan data yang diperoleh di lapangan melalui data obervasi, wawancara 

dan dokumentasi. 

Bab kelima merupakan pembahasan hasil penelitian. Bab ini membahas 

tentang hasil penelitian yang berisi hasil diskusi penelitian. Bahasan hasil 

penelitian ini digunakan untuk membandingkan dengan teori-teori yang sudah 

dibahas. 

Bab keenam merupakan kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan ini 

berisi tentang berbagai temuan hasil analisa dari bab-bab sebelumnya, 

sedangkan saran-saran merupakan tindak lanjut dan bersifat konstruktif. 

Selanjutnya Tesis ini diakhiri dengan daftar rujukan dan beberapa 

lampiran-lampiran sebagai pendukung pemenuhan kelengkapan data tesis. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Kajian pada penelitian terdahulu ini dilakukan karena sebelum 

melakukan penelitian lapangan, peneliti terlebih dahulu perlu melakukan 

review pada penelitian terdahulu yang bertujuan untuk membandingkan dan 

menghindari duplikasi atau plagiasi penelitian yang sudah ada. Terdapat 

beberapa penelitian yang mempunyai hubungan dengan penelitian yang 

berjudul Pembentukan Karakter Peserta Didik Melalui Kegiatan Keagamaan di 

Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul Ulum Al-Khairiyah Tempurejo 

Kabupaten Jember yang dijelaskan sebagai berikut : 

Pertama, tesis yang ditulis oleh Yusnita mahasiswi Pendidikan Agama 

Islam di IAIN Palopo dengan judul “Implementasi Pembelajaran 

Kepesantrenan Dalam Pembentukan Karakter Santriwati di Pondok Pesanten 

Modern Datok Sulaiman (PMDS) Bagian Putri Kota Palopo”. Penelitian ini 

memiliki persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-

sama membahas pembentukan karakter namun terdapat perbedaan juga dalam 

penelitian ini yaitu penelitian ini lebih berfokus pada implementasi 

pembelajaran kepesantrenan dalam membentuk karakter santriwati sedangkan 

yang penulis lakukan lebih berfokus pada proses pembentukan karakter peserta 

didik melalui kegiatan keagamaan.13 

                                                           
13 Yusnita, “Implementasi Pembelajaran Kepesantrenan Dalam Pembentukan Karakter Santriwati 

di Pondok Pesanten Modern Datok Sulaiman (PMDS) Bagian Putri Kota Palopo”. (Tesis, IAIN 

Palopo, 2019).  
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Kedua, tesis yang ditulis oleh Fulan Puspita mahasiswi Pendidikan 

Agama Islam UIN Sunan Kalijaga dengan judul “Pembentukan Karakter Siswa 

Berbasis Pembiasaan dan Keteladanan (Studi Atas Madrasah Tsanawiyah 

Negeri Yogyakarta I)”. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian 

yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang pembentukan 

karakter, namun terdapat perbedaan juga dalam penelitian ini yaitu penelitian 

ini lebih berfokus pada pembiasaan dan keteladaan di sekolah sedangkan 

penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada proses pembentukan 

karakter peserta didik melalui kegiatan keagamaan.14 

Ketiga, tesis yang ditulis oleh Achmad Nizar Zulmy mahasiswa 

Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul 

“Penguatan Budaya Sekolah Dalam Membentuk Karakter Siswa di MAN Kota 

Surabaya dan SMA Muhammadiyah 9 Surabaya”. Penelitian ini memiliki 

persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama 

membahas tentang pembentukan karakter, namun terdapat perbedaan juga 

dalam penelitian ini yaitu penelitian ini lebih berfokus pada penguatan budaya 

sekolah dalam membentuk karakter siswa sedangkan penelitian yang penulis 

lakukan lebih berfokus pada proses pembentukan karakter peserta didik 

melalui kegiatan keagamaan .15 

                                                           
14 Fulan Puspita, “Pembentukan Karakter Siswa Berbasis Pembiasaan dan Keteladanan (Studi 

Atas Madrasah Tsanawiyah Negeri Yogyakarta I)”, (Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

2015). 
15 Achmad Nizar Zulmy, “Penguatan Budaya Sekolah Dalam Membentuk Karakter Siswa di MAN 

Kota Surabaya dan SMA Muhammadiyah 9 Surabaya”. (Tesis UIN Sunan Ampel Surabaya, 

2019). 
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Keempat, tesis yang ditulis oleh Inda Yanti mahasiswi Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul 

“Implementasi Full Day School Dalam Pembentukan Karakter Siswa (Studi 

Kasus di SDN Ketawenggede dan SDI Surya Buana Kota Malang”. Penelitian 

ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu 

sama-sama membahas tentang pembentukan karakter peserta didik, namun 

terdapat perbedaan juga dalam penelitian ini yaitu, penelitian ini lebih berfokus 

pada program implementasi full day school dalam membentuk karakter siswa, 

sedangkan yang penulis lakukan lebih berfokus pada proses pembentukan 

karakter peserta didik melalui kegiatan keagamaan.16 

Kelima, tesis yang ditulis oleh Titin Sunarti mahasiswi Pendidikan 

Agama Islam di Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin 

Banten dengan judul “Peran Guru dan Pola Asuh Orang Tua Dalam 

Pembentukan Karakter Siswa di SDIT Insantama Kota Serang”. Penelitian ini 

memiliki persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-

sama membahas pembentukan karakter peserta didik namun terdapat 

perbedaan juga dalam penelitian ini yaitu penelitian ini lebih berfokus pada 

pola asuh guru dan orang tua dalam membentuk karakter peserta didik, 

sedangkan yang penulis lakukan lebih berfokus pada proses pembentukan 

karakter peserta didik melalui kegiatan keagamaan.17 

                                                           
16 Ida Yanti, “Implementasi Full Day School Dalam Pembentukan Karakter Siswa (Studi Kasus di 

SDN Ketawenggede dan SDI Surya Buana Kota Malang”. (Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang, 2018). 
17 Titin Sunarti, “Peran Guru dan Pola Asuh Orang Tua Dalam Pembentukan Karakter Siswa di 

SDIT Insantama Kota Serang”. (Tesis, IAIN Serang, 2016). 
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Keenam, tesis yang ditulis oleh Mulyadi mahasiswa Konsentrasi 

Pendidikan Islam UIN Syarif Hidayatullah dengan judul “Pembentukan 

Karakter Siswa Melalui Madrasah Diniyah Sebagai Pelengkap Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah Dasar” penelitian ini memiliki persamaan dengan 

penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang 

pembentukan karakter, namun terdapat perbedaan juga dalam penelitian ini 

yaitu penelitian ini lebih berfokus pada pembentukan karakter melalui 

madrasah diniyah sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus 

pada proses pembentukan karakter peserta didik melalui kegiatan keagamaan.18 

Ketujuh, tesis Nasruddin mahasiswa Pendidikan Agama Islam Berbasis 

Teknologi Informasi di IAIN Parepare dengan judul “ Pembentukan Karakter 

Melalui Kegiatan Ekstrakuriuler Halaqah Film di Pondok Pesantren Nurul 

Azhar Talawe Kabupaten Sidenreng Rappang” penelitian ini memiliki 

persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama 

membahas tentang pembentukan karakter, namun terdapat perbedaan juga 

dalam penelitian ini yaitu penelitian ini lebih berfokus pada pembentukan 

karakter melalui ekstrakurikuler Halaqah film sedangkan penelitian yang 

penulis lakukan lebih berfokus pada proses pembentukan karakter peserta didik 

melalui kegiatan keagamaan19 

Kedelapan, tesis yang ditulis oleh Muhamad Arifin mahasiswa 

Pendidikan Agama Islam di IAIN Bangkulu dengan judul “Implementasi Ta’zir 

                                                           
18 Mulyadi, “Pembentukan Karakter Siswa Melalui Madrasah Diniyah Sebagai Pelengkap 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar”. (Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014). 
19 Nasruddin, “Pembentukan Karakter Melalui Kegiatan Ekstrakuriuler Halaqah Film di Pondok 

Pesantren Nurul Azhar Talawe Kabupaten Sidenreng Rappang”. (Tesis IAIN Parepare, 2020). 
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Dalam Pembentukan Karakter Displin Santri di Pondok Pesanten Modern 

Darussalam Kepahiang”. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian 

yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas pembentukan karakter 

namun terdapat perbedaan juga dalam penelitian ini yaitu penelitian ini lebih 

berfokus pada implementasi ta’zir dalam membentuk karakter kedisiplin santri 

sedangkan yang penulis lakukan lebih berfokus pada proses pembentukan 

karakter peserta didik melalui kegiatan keagamaan.20 

Kesembilan, tesis yang ditulis oleh Sartika mahasiswi Manajemen 

Pendidikan Islam di IAIN Palopo dengan judul “Peran Guru dan Orang Tua 

Dalam Pembelajaran Daring Terhadap Pembentukan Karakter Siswa di 

Sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Madani Palopo”. Penelitian ini memiliki 

persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama 

membahas pembentukan karakter peserta didik namun terdapat perbedaan juga 

dalam penelitian ini yaitu penelitian ini lebih berfokus pada peran guru dan 

orang tua dalam membentuk karakter peserta didik, sedangkan yang penulis 

lakukan lebih berfokus pada proses pembentukan karakter peserta didik 

melalui kegiatan keagamaan.21 

Kesepuluh, tesis yang ditulis oleh Dading Khoirul Anam mahasiswa 

Ilmu Pendidikan Dasar Islam di IAIN Tulungagung dengan judul 

“Pembentukan Karakter Peserta Didik Melalui Metode Cerita Pada 

Pembelajaran Akidah Akhlak di Kelas VII (Studi Multisitus di Madrasah 

                                                           
20 Muhamad Arifin, “Implementasi Ta’zir Dalam Pembentukan Karakter Displin Santri di Pondok 

Pesanten Modern Darussalam Kepahiang”. (Tesis, IAIN Bengkulu, 2020). 
21 Sartika, “Peran Guru dan Orang Tua Dalam Pembelajaran Daring Terhadap Pembentukan 

Karakter Siswa di Sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Madani Palopo”. (Tesis IAIN Palopo, 

2020). 
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Ibtidaiyah Busthanuth Tholibin Sumberdadap dan Madrasah Ibtidaiyah Al-

Hidayah Demuk Pacunglaban Tulungagung)”. Penelitian ini memiliki 

persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama 

membahas tentang pembentukan karakter siswa, namun terdapat perbedaan 

juga dalam penelitian ini yaitu penelitian ini lebih berfokus pada pembentukan 

karakter siswa melalui metode cerita sedangkan penelitian  yang penulis 

lakukan lebih berfokus pada pembentukan karakter peserta didik melalui 

kegiatan keagamaan.22 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No Nama Persamaan Perbedaan 

1 2 3 4 

1. 

Yusnita mahasiswi 

Pendidikan Agama Islam di 

IAIN Palopo dengan judul 

“Implementasi 

Pembelajaran 

Kepesantrenan Dalam 

Pembentukan Karakter 

Santriwati di Pondok 

Pesanten Modern Datok 

Sulaiman (PMDS) Bagian 

Putri Kota Palopo” 

 

 

 

 

- Menggunakan 

Metode 

Kualitatif 

- Membahas 

tentang 

pembentukan 

karakter 

- Tesis ini lebih 

berfokus pada 

implementasi 

pembelajaran 

kepesantrenan 

dalam membentuk 

karakter santriwati 

sedangkan 

penelitian yang 

penulis lakukan 

fokus pada proses 

pembentukan 

karakter peserta 

didik melalui 

kegiatan 

keagamaan 

 

 

 

 

                                                           
22 Dading Khoirul Anam, “Pembentukan Karakter Peserta Didik Melalui Metode Cerita Pada 

Pembelajaran Akidah Akhlak di Kelas VII (Studi Multisitus di Madrasah Ibtidaiyah Busthanuth 

Tholibin Sumberdadap dan Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah Demuk Pacunglaban 

Tulungagung)”. (Tesis IAIN Tulungagung, 2015). 
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1 2 3 4 

2. 

Fulan Puspita mahasiswi 

Pendidikan Agama Islam di 

UIN Kalijaga dengan judul 

“Pembentukan Karakter 

Siswa Berbasis Pembiasaan 

dan Keteladanan (Studi 

Atas Madrasah Tsanawiyah 

Negeri Yogyakarta I)” 

 

 

- Menggunakan 

Metode 

Kualitatif 

- Membahas 

tentang 

pembentukan 

karakter 

- Tesis ini lebih 

berfokus pada 

pembentukan 

karakter berbasis 

pembiasaan dan 

keteladanan 

sedangkan 

penelitian yang 

penulis lakukan 

fokus pada proses 

pembentukan 

karakter peserta 

didik melalui 

kegiatan 

keagamaan 

3. 

Achmad Nizar Zulmy 

mahasiswa Pendidikan 

Agama Islam UIN Sunan 

Ampel Surabaya dengan 

judul “Penguatan Budaya 

Sekolah Dalam Membentuk 

Karakter Siswa di MAN 

Kota Surabaya dan SMA 

Muhammadiyah 9 

Surabaya”. 

- Menggunakan 

Metode 

Kualitatif 

- Membahas 

tentang 

pembentukan 

karakter 

- Tesis ini lebih 

berfokus pada 

penguatan budaya 

sekolah dalam 

membentuk 

karakter siswa 

sedangkan 

penelitian yang 

penulis lakukan 

fokus pada proses 

pembentukan 

karakter peserta 

didik melalui 

kegiatan 

keagamaan 

4. 

Inda Yanti mahasiswi 

Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah di UIN Maulana 

Malik Ibrahim Malang 

dengan judul “Implementasi 

Full Day School Dalam 

Pembentukan Karakter 

Siswa (Studi Kasus di SDN 

Ketawenggede Dan SDI 

Surya Buana Kota 

Malang”. 

- Menggunakan 

Metode 

Kualitatif 

- Membahas 

tentang 

pembentukan 

karakter 

- Tesis ini lebih 

berfokus pada 

implementasi full 

day school dalam 

membentuk 

karakter siswa 

sedangkan 

penelitian yang 

penulis lakukan 

fokus pada proses 

pembentukan 

karakter peserta 

didik melalui 

kegiatan 

keagamaan 
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1 2 3 4 

5. 

Titin Sunarti mahasiswi 

Pendidikan Agama Islam di 

IAINSultan Maulana 

Hasanuddin Banten dengan 

judul “Peran Guru dan 

Pola Asuh Orang tua 

Dalam Pembentukan 

Karakter Siswa di SDIT 

Insantama Kota Serang”. 

- Menggunakan 

Metode 

Kualitatif 

- Membahas 

tentang 

pembentukan 

karakter 

- Tesis ini lebih 

berfokus pada 

peran guru dan 

pola asuh orang tua 

dalam pembentuka 

karakter siswa 

sedangkan 

penelitian yang 

penulis lakukan 

fokus pada proses 

pembentukan 

karakter peserta 

didik melalui 

kegiatan 

keagamaan 

6. 

Mulyadi mahasiswa 

Konsentrasi Pendidikan 

Islam UIN Syarif 

Hidayatullah dengan judul 

“Pembentukan Karakter 

Siswa Melalui Madrasah 

Diniyah Sebagai Pelengkap 

Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah Dasar” 

- Menggunakan 

Metode 

Kualitatif 

- Membahas 

tentang 

pembentukan 

karakter 

- Tesis ini lebih 

berfokus pada 

pembentukan 

karakter melalui 

madrasah diniyah 

sedangkan 

penelitian yang 

penulis lakukan 

fokus pada proses 

pembentukan 

karakter peserta 

didik melalui 

kegiatan 

keagamaan 

7 

Nasruddin mahasiswa 

Pendidikan Agama Islam 

Berbasis Teknologi 

Informasi IAIN Parepare 

dengan judul “ 

Pembentukan Karakter 

Melalui Kegiatan 

Ekstrakuriuler Halaqah 

Film di Pondok Pesantren 

Nurul Azhar Talawe 

Kabupaten Sidenreng 

Rappang” 

 

- Menggunakan 

Metode 

Kualitatif 

- Membahas 

tentang 

pembentukan 

karakter 

- Tesis ini lebih 

berfokus pada 

pembentukan 

karakter melalui 

ekstrakurikuler 

Halaqah film 

sedangkan 

penelitian yang 

penulis lakukan 

fokus pada proses 

pembentukan 

karakter peserta 

didik melalui 

kegiatan 

keagamaan 
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1 2 3 4 

8. 

Muhamad Arifin mahasiswa 

Pendidikan Agama Islam di 

IAIN Bangkulu dengan 

judul “Implementasi Ta’zir 

Dalam Pembentukan 

Karakter Displin Santri di 

Pondok Pesanten Modern 

Darussalam Kepahiang”. 

- Menggunakan 

Metode 

Kualitatif 

- Membahas 

tentang 

pembentukan 

karakter 

- Tesis ini lebih 

berfokus pada 

implementasi ta’zir  

dalam membentuk 

karakter kedisiplin 

santri sedangkan 

penelitian yang 

penulis lakukan 

fokus pada proses 

pembentukan 

karakter peserta 

didik melalui 

kegiatan 

keagamaan 

9. 

Sartika mahasiswi 

Manajemen Pendidikan 

Islam di IAIN Palopo 

dengan judul “Peran Guru 

dan Orang Tua Dalam 

Pembelajaran Daring 

Terhadap Pembentukan 

Karakter Siswa di Sekolah 

Dasar Islam Terpadu Insan 

Madani Palopo” 

- Menggunakan 

Metode 

Kualitatif 

- Membahas 

tentang 

pembentukan 

karakter 

- Tesis ini lebih 

berfokus pada pada 

peran guru dan 

orang tua dalam 

membentuk 

karakter peserta 

didik sedangkan 

penelitian yang 

penulis lakukan 

fokus pada proses 

pembentukan 

karakter peserta 

didik melalui 

kegiatan 

keagamaan 

10. 

Dading Khoirul Anam 

mahasiswa Ilmu Pendidikan 

Dasar Islam di IAIN 

Tulungagung dengan judul 

“Pembentukan Karakter 

Peserta Didik Melalui 

Metode Cerita Pada 

Pembelajaran Akidah 

Akhlak di Kelas VII (Studi 

Multisitus di Madrasah 

Ibtidaiyah Busthanuth 

Tholibin Sumberdadap dan 

Madrasah Ibtidaiyah Al-

Hidayah Demuk 

Pacunglaban 

Tulungagung)”. 

- Menggunakan 

Metode 

Kualitatif 

- Membahas 

tentang 

pembentukan 

karakter  

- Tesis ini lebih 

berfokus pada 

pembentukan 

karakter siswa 

melalui metode 

cerita sedangkan 

penelitian yang 

penulis lakukan 

fokus pada proses 

pembentukan 

karakter peserta 

didik melalui 

kegiatan 

keagamaan 
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B. Kajian Teori 

1. Pembentukan Karakter 

Ada beberapa cara dalam proses pembentukan karakter pada peserta 

didik diantaranya adalah dengan memberikan pendidikan karakter di 

madrasah, mengenalkan dan membiasakan hal-hal positif pada anak dalam 

lingkup keluarga dan memberikan pengarahan atau pengertian tentang hal-

hal positif yang bisa diterapkan dan dilakukan dalam lingkungan 

masyarakat. Oleh karena itu, untuk membentuk karakter positif pada peserta 

didik diperlukan upaya terencana dan sungguh-sungguh serta strategi yang 

tepat untuk membentuk karakter yang baik. Ada beberapa proses terjadinya 

pembentukan karakter diantaranya melalui pengenalan, pemahaman, 

penerapan, internalisasi, pembiasaan, dan pembudayaan. 

a. Proses Pembentukan Karakter  

Characters are both universal and uniqe. In spite of the fact that 

the core meaning of each specific character is similar, every individual 

embodies the character in his own day, at least in part, therefore, 

character education is also supposed to be based on the specific cultural 

background. It takes more than the cognitive capacity to make the proper 

moral decisions when the virtue agents are faced with the increasingly 

complicated moral situations.23  

Pembentukan karakter merupakan usaha atau suatu proses yang 

dilakukan untuk menanamkan hal positif pada anak yang bertujuan untuk 

                                                           
23 Kuangfei Xie, Character Education : From the Perspective of Confucian Ethics” Education 

Journal, 2006 ; 5 (1) : 1-6. 
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membangun karakter yang sesuai dengan norma, dan kaidah moral dalam 

bermasyarakat. Ada tiga faktor yang sangat penting dalam proses 

pembentukan karkter anak yaitu faktor pendidikan (madrasah), 

lingkungan masyarakat, dan lingkungan keluarga.24 

Demi membentuk karakter yang baik pada seseorang tidak 

terlepas dengan adanya pendidikan. Menurut John Deway sebagaimana 

dikutip Muslich Masnur pendidikan adalah proses pembentukan 

kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam 

dan sesama manusia. Tujuan pendidikan dalam hal ini agar generasi 

muda dapat menghayati, memahami nilai atau norma.25 

Pembentukan karakter diyakini perlu dan penting untuk dilakukan 

oleh lembaga madrasah untuk menjadi pijakan dalam penyelenggaraan 

pendidikan karakter di madrasah. Tujuan pendidikan karakter pada 

dasarnya adalah mendorong lahirnya peserta didik yang baik. Tumbuh 

dan berkembangnya karakter yang baik akan mendorong peserta didik 

tumbuh dengan kapasitas dan komitmennya untuk melakukan segalanya 

dengan benar dan memiliki tujuan hidup. Masyarakat juga berperan 

membentuk karakter peserta didik melalui orang tua dan lingkungannya. 

Menurut Heri Gunawan karakter dapat dibentuk melaui beberapa tahapan 

diantaranya melalui pengetahuan (knowing), pelaksanaan (acting), dan 

kebiasaan (habit).26  

                                                           
24 Muslich Masnur, Pendidikan Karakter, Menjawab Tantangan Krisi Multidimensional, 

(Yogjakarta : Pustaka Pelajar, 2015), 81. 
25 Ibit, 67. 
26 Heri Gunawan,  Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi, (Bandung : Alfabeta,2014), 38 
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Menurut Muhaimin dari Koenjaraningrakrat proses pembentukan 

karakter pesera didik di madrasah bisa melalui penginternalisasian nilai-

nilai karakter, dalam penginternalisasian nilai pada peserta didik terdapat 

tiga tahapan yang mewakili proses pembentukan karakter yaitu  

1) Tahap transformasi nilai : Tahap ini merupakan suatu proses 

yang dilakukan oleh pendidik dalam menginformasikan nilai-

nilai yang baik dan yang kurang baik kepada peserta didik. 

2) Tahap transaksi nilai : Suatu tahap pendidikan nilai dengan 

jalan melakukan komunikasi dua arah, atau interaksi antara 

peserta didik dengan pendidik bersifat interaksi timbal balik. 

3) Tahap transinternalisasi : Tahap terakhir ini jauh mendalam 

dari sekedar tahap transaksi. Dalam tahap ini penampilan 

pendidik dihadapan peserta didik bukan lagi sosok fisiknya, 

melainkan sikap mentalnya (kepribadiannya).27 

 

Sedangkan menurut Thomas Lickona karakter adalah nilai dalam 

tindakan. Karakter seseorang terbentuk melalui proses, seiring suatu nilai 

menjadi suatu kebajikan. Untuk menghasilkan karakter yang baik 

(components of good character), harus memiliki tiga komponen, yaitu: 

moral knowing, moral feeling, dan moral action. Adapun penjelasan 

tentang tiga komponen karakter tersebut, sebagai berikut: 

1) Moral knowing (pengetahuan moral), adalah sebagai langkah 

pertama dalam pembentukan karakter, dimana pada tahap ini 

peserta didik diharapkan mempunyai kemampuan dalam 

pemahaman tentang nilai-nilai. ada enam aspek yang menjadi 

dominan sebagai tujuan pendidikan karakter, yaitu moral 

awareness (kesadaran moral), knowing moral values 

(mengetahui nilai-nilai moral), perspective taking (penentuan 

perspektif), moral reasoning (pemikiran moral), decision 

making (pengambilan keputusan), dan self knowledge 

(pengetahuan pribadi) 

2) Moral feeling (perasaan moral) adalah tahapan emosional, 

dimana pendidik harus dapat menyentuh ranah emosional, hati 

                                                           
27 Muhaimin, Rekonstruksi Pendidikan Islam Dari Paradigma Pengembangan Manejemen 

Kelembagaan Kurikulum Hingga Strategi Pembelajaran, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 

2009), 325-327. 
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dan jiwa peserta didik. Pada tahapan ini peserta didik 

diharapkan memiliki rasa cinta kesadaran bahwa dirinya butuh 

untuk berkarakter sehingga peserta didik dapat menilai dirinya 

sendiri atau intropeksi diri, tahapan ini adalah aspek yang lain 

yang harus ditanamkan kepada peserta didik yang merupakan 

sumber energi dari diri manusia untuk bertindak sesuai dengan 

prinsip-prinsip moral. Terdapat 6 hal yang merupakan aspek 

emosi yang harus mampu dirasakan oleh seorang untuk 

menjadi manusia berkarakter yaitu : conscience (nurani), self 

esteem (percaya diri), empathy (merasakan penderitaan orang 

lain), loving the good (mencintai kebenaran), self control 

(mampu mengontrol diri), dan humality (kerendahhatian). 

3) Moral action (tindakan moral) adalah bagaimana membuat 

pengetahuan moral agar dapat diwujudkan menjadi tindakan 

nyata. Perbuatan atau tindakan moral ini merupakan hasil dari 

dua komponen karakter lainnya. Untuk memahami apa yang 

mendorong sseorang dalam perbuatan yang baik, maka harus 

dilihat 3 aspek lain dari karakter yaitu : competence 

(kompetensi), will (keinginan), dan habit (kebiasaan).28 Tahap 

ini merupakan tahap puncak keberhasilan dalam strategi 

pendidikan karakter, saat peserta didik secara mandiri mampu 

mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari secara sadar. 

Seperti peserta didik semakin disiplin, tanggung jawab rajin 

beribadah, sopan, ramah, hormat, penyayang, jujur, cinta 

kasih, adil dan sebagainya. 

 

Ketiga komponen tersebut saling berhubungan antara satu dengan 

lainnya. moral knowing, moral feeling dan moral action tidak akan 

berfungsi manakala satu bagian dari ketiga komponen tersebut terpisah.  

Menurut teori tersebut proses pembentukan karakter adalah bagaimana 

peserta didik diberi pengetahuan dan pemahaman akan nilai-nilai 

kebaikan yang universal, (moral knowing) sehingga pada akhirnya 

membentuk keyakinan. Peserta didik tersebut tidak hanya sampai 

memiliki pemahaman saja namun sistem lembaga pendidikan yang ada 

juga harus mendukung dan mengondisikan nilai-nilai tersebut, sehingga 

                                                           
28 Thomas Lickona, Educating For Character Mendidik Untuk Membentuk Karakter, Terj. Uyu 

Wahyudin, (Jakarta : PT Bumi Aksara 2012). 85-99. 
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peserta didik mencintai nilai-nilai tersebut sebagai sebuah kebaikan 

untuk diikuti. (moral feeling) setelah membentuk pemahaman dan sikap, 

maka dengan penuh kesadaran peserta didik akan bertindak dengan nilai-

nilai kebaikan (moral action). William Kilpatrik dalam Ratna 

Megawangi menyatakan bahwa salah satu penyebab ketidakmampuan 

seseorang untuk berperilaku baik, walaupun secara kognitif ia 

mengetahuinya, adalah karena ia tidak terlatih melakukan kebajikan atau 

perbuatan-perbuatan bermoral 29  

Berdasarkan teori pembentukan karakter yang sudah dibahas 

menurut pendapat dari masing-masing teori, untuk menghasilkan 

karakter yang baik (components of good character), pada penelitian ini 

memfokuskan pada proses pembentukan karakter menurut Thomas 

Lickona, yakni dalam membentuk karakter peserta didik dengan 

menggunakan tahapan moral, knowing, moral feeling, moral action 

dalam setiap tahapnya. Proses tersebut untuk mendalami dan menghayati 

setiap aktivitas karakter bagi peserta didik.  

b. Metode Pembentukan Karakter  

Banyak metode pembentukan karakter yang bisa diterapkan dalam 

rangka pembentukan karakter peserta didik diantaranya sebagai berikut. 

1) Metode langsung dan tidak langsung  

Metode langsung berarti penyampaian pendidikan karakter 

dilakukan secara langsung dengan memberikan materi-materi akhlak 

                                                           
29 Ratna Megawangi, Pendidikan Karakter Solusi yang Tepat untuk membangun Bangsa, ( Jakarta: 

IHF (Indonesia Heritage Foundation), 2010). 110. 
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mulia dari sumbernya. Sementara itu, metode tidak langsung 

maksudnya adalah penanaman karakter melalui kisah-kisah yang 

mengandung nilai-nilai karakter mulia dengan harapan dapat diambil 

hikmahnya oleh peserta didik. 

2) Melalui mata pelajaran tersendiri dan terintegrasi ke dalam semua 

mata pelajaran.  

Melalui mata pelajaran tersendiri, seperti Pendidikan Agama 

Islam dan Pendidikan Kewarganegaraan. Sementara itu, terintegrasi 

ke dalam semua mata pelajaran artinya melalui semua mata pelajaran 

yang ada. Nilai-nilai karakter dapat diintegrasikan dalam materi ajar 

atau melalui proses pembelajaran yang berlaku. 

3) Melalui kegiatan di luar pelajaran, yaitu melaui pembiasaan- 

pembiasaan atau kegiatan keagamaan 

Maksudnya adalah pembentukan karakter peserta didik melalui 

semua kegiatan di luar pembelajaran yang biasa disebut dengan 

kegiatan ekstrakulikuler yang berbentuk pembiasaan-pembiasaan 

nilai-nilai akhlak mulia yang ada di dalamnya, seperti kegiatan 

keagamaan, dan lain sebagainya. 

4) Melalui metode keteladanan (uswatun hasanah) 

Metode yang sangat efektif untuk pembentukan karakter 

peserta didik di madrasah adalah melalui keteladanan. Keteladanan di 

madrasah di perankan oleh kepala madrasah, pendidik, dan karyawan 

madrasah. Jadi keteladanan pendidik adalah suatu yang patut ditiru 
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oleh peserta didik, pendidik di sini juga dapat disebut sebagai subjek 

teladan atau orang yang diteladani oleh peserta didik. Maka menjadi 

teladan merupakan bagian dari pendidik, sehingga menjadi pendidik 

berarti menerima tanggung jawab untuk menjadi teladan. Tentu saja 

pribadi dan apa yang dilakukan pendidik akan mendapat sorotan oleh 

peserta didik dan orang di sekitar lingkungannya, maka dari itu 

pendidik harus menunjukkan teladan terbaik dan moral yang 

sempurna.30  

Sedangkan keteladanan di rumah diperankan oleh kedua orang 

tua peserta didik atau orang lain yang lebih tua usianya. Sementara itu, 

keteladanan dimasyarakat diperankan oleh para pemimpin masyarakat 

dari paling rendah hingga yang paling tinggi. Allah berfirman dalam 

surah Al Ahzab 21:  

ْم ِفْي َرُسْوِل اّلٰلِ 
ُ
ك
َ
اَن ل

َ
َقْد ك

َ
اَن َرْجُووا اّلٰلَ ل

َ
َنْ  ك ِ

م
ْسَو ح َسَنَة ح ل

ُ
  ا

ْ
  َاال

 
ا
ْ
َج َيْوَم ال

َ
ِخَج َاذَك

ا  اّلٰلَ  ِيْرا 
َ
 ٢١  ك

Artinya :“Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri 

teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang 

mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat 

serta yang banyak mengingat Allah”.31 

Ayat di atas jelas bahwa kehidupan Nabi Muhammad adalah 

contoh sempurna bagi kehidupan umat manusia. Tetapi, rahmat 

(keuntungan) yang seutuhnya hanya untuk mereka yang kecintaannya 

                                                           
30 Abdullah Munir, Spritual Teaching, (Yogyakarta : Pustaka Insan Madani, 2006), 6. 
31 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Terjemah, (Semarang : PT. Karya Toha 

Putra. 2002). 336. 
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kepada Tuhan begitu besar, yang harapan dan aspirasinya terpusat 

semata-mata kepada yang Maha Kuasa. hanya pada-Nya 

menggantungkan harapan untuk kebahagiaan akhirat dan benar-benar 

merindukan-Nya di segenap pori-pori tubuh yang mampu mencontoh 

kehidupan Nabi.32 

Metode keteladanan dalam pendidikan Islam adalah metode 

yang paling efektif dan efisien dalam membentuk kepribadian anak. 

Posisi pendidik sebagai teladan yang baik pada peserta didiknya akan 

ditirunya dalam berbagai ucapan dan prilaku. Keteladanan menjadi 

faktor menentukan baik buruknya sifat peserta didik. Jika pendidik 

jujur, dapat dipercaya berakhlak mulia, berani, menjauhkan diri dari 

perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama, maka peserta didik 

akan tumbuh kejujuran, terbentuk dengan akhlak yang mulia dan lain-

lain.33  

5) Melalui nasihat-nasihat dan memberi perhatian 

Para pendidik dan orang tua harus selalu memberikan nasihat- 

nasihat dan perhatian khusus kepada para peserta didik atau anak 

mereka dalam rangka pembentukan karakter yang positif. Cara ini 

juga sangat membantu memotivasi peserta didik untuk memiliki 

komitmen dengan aturan-aturan atau nilai-nilai akhlak mulia yang 

harus diterapkan dalam aktivitas sehari-hari baik di lembaga madrasah 

maupun diluar lembaga madrasah.  

                                                           
32 Maulana Wahiduddin Khan, Muhammad Nabi Untuk Semua, ( Jakarta : Pustaka Alfabet, 2016), 

61. 
33 Nik Hariyati, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam (Bandung : Alfabeta,2011),70. 
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Nasihat merupakan salah satu metode pendidikan yang cukup 

efektif dalam membentuk keimanan, akhlak, jiwa dan rasa sosial 

seseorang. Memberi nasihat juga dapat memberi kemanfaatan dan 

perubahan besar untuk membuka dan menyadarkan hati seseorang 

terhadap hakikat sesuatu, mendorongnya untuk berperilaku yang baik 

dan positive thinking . Metode nasihat ini telah disebutkan secara 

eksplisit oleh Allah SWT dalam firman Nya QS. Az-Zariyat ayat 55 : 

ج  
ْ
ك ِ
ْج َفِانَّ الذم ِ

م
ُنْؤِمِةْرَن َاذَك

ْ
 ٥٥ى َتْةَفُع ال

Artinya : “Dan teruslah memberi peringatan karena sesungguhnya 

peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin”.34 

6) Metode reward dan punishment 

Metode reward adalah pemberian hadiah sebagai perangsang 

kepada peserta didik atau anak agar termotivasi berbuat baik atau 

berakhlak mulia, sedangkan metode punishment adalah pemberian 

sangsi sebagai efek jera bagi peserta didik atau anak agar tidak berani 

berbuat jahat atau melanggar peraturan yang berlaku.35 Bentuk-bentuk 

dari penerapan reward kepada peserta didik dalam pembelajaran 

diantaranya pemberian pujian, hadiah, penghormatan  

a) Pujian, Pujian adalah bentuk reinforcement yang positif dan 

sekaligus merupakan motivasi yang baik. Pujian diberikan sebagai 

salah satu cara dalam merespon prestasi yang telah dilakukan oleh 

seseorang. Pemberian pujian kepada seseorang harus diberikan 

                                                           
34 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Terjemah (Semarang : PT. Karya Toha 

Putra. 2002), 417. 
35 Marzuki, Pendidikan Karakter Islam, (Jakarta : Bumi Aksara.2015), 113. 

https://kbbi.web.id/metode
https://kbbi.web.id/nasihat
https://kbbi.web.id/metode
https://kbbi.web.id/nasihat
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dengan tepat guna memberikan suasana yang dapat menambah 

gairah seseorang dalam beraktivitas. 

b) Hadiah, hadiah merupakan bentuk pemberian motivasi dan sebagai 

penghargaan atas perilaku baik seseorang. Pemberian hadiah ini 

bertujuan untuk memberikan reinforcement (penguatan) terhadap 

perilaku yang baik. 

c) Penghormatan, penghormatan dalam hal ini diberikan kepada 

seseorang atas prestasinya berupa penobatan yang diumumkan 

dalam forum khusus. Selain itu, penghormatan juga dilakukan 

dengan memberikan tempat khusus baik berupa pangkat atau 

jabatan kepada orang tersebut.36 

c. Pengertian Pendidikan Karakter 

Karakter Dalam kamus besar bahasa Indonesia, karakter diartikan 

sebagai sifat-sifat kejiwaan,  etika atau budi pekerti yang lain artinya 

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

mempengaruhi segenap tingkah laku dan pikiran manusia.37 Dalam 

bahasa yunani karakter menandai dan menfokuskan pada bagaimana 

menerapkan nilai-nilai kebaikan dalam tindakan nyata atau perilaku 

sehari-hari 38 Menurut M. Furqon Hidayatullah karakter adalah kualitas 

atau kekuatan moral, akhlak atau budi pekerti yang merupakan 

                                                           
36 Moh. Zaiful Rosid dan Ulfatur Rahmah, Reward dan Punishment: Konsep dan Amplikasi 

Keluarga, Sekolah, Pesantren, Perusahaan, dan Masyarakat, (Malang : Literasi Nusantara, 

2019),18. 
37 E.Mulyasa, Manajemen Pendikan Karakter,(Jakarta : Bumi Aksara, 2014), 3. 
38 Suyadi, Menerapkan Pendidikan Karakter Di Sekolah,  (Yogyakarta : Mentari Pustaka,2012), 

21. 
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kepribadian khusus yang menjadi pendorong dan penggerak seseorang 

untuk melakukan perbuatan dan sebagai pembeda antara kepribadian 

individu yang satu dengan yang lain.39  

Russel Williams mengilustrasikan bahwa karakter adalah ibarat 

“otot”, dimana “otot-otot” karakter akan menjadi lembek apabila tidak 

pernah dilatih, dan akan kuat dan kokoh kalalu sering dipakai. Seperti 

seorang binaragawan (body buldler) yang terus menerus berlatih untuk 

membentuk ototnya. “otot-otot” karakter juga akan terbentuk dengan 

praktik-praktik latihan yang akhirnya akan menjadi kebiasaan (habit). 

Demikian pula disiplin dan kepribadian mandiri sangat diperlukan di 

dalam membentuk karakter seorang olahragawan.40 Menurut Ratna 

Megawangi pendidikan karakter adalah sebuah usaha untuk mendidik 

anak-anak agar  dapat  mengambil  keputusan  dengan  bijak  dan  

mempraktikkannya  dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat 

memberikan kontribusi yang positif  kepada lingkungannya.41 

Sedangkan menurut Zubaedi, pendidikan karakter adalah 

pendidikan budi pekerti plus yang merupakan program pengajaran di 

madrasah yang bertujuan mengembangkan watak dan tabiat peserta didik 

dengan cara menghayati nilai-nilai dan keyakinan masyarakat sebagai 

kekuatan moral dalam hidupnya melalui kejujuran, dapat dipercaya, 

disiplin, dan kerjasama yang menekankan ranah afektif (perasaan/sikap) 

                                                           
39 M. Furqon Hidayatullah, Pendidikan Karakter : Membangun Peradaban Bangsa (Surakarta : 

Yuma Pustaka, 2010), 13. 
40 Isjoni, Guru Sebagai Motivator Perubahan, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), cet. Ke-1, 51. 
41 Ratna Megawangi, Pendidikan Karakter Solusi yang Tepat untuk membangun Bangsa, ( Jakarta: 

IHF (Indonesia Heritage Foundation), 2010), 95 
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tanpa meninggalkan ranah kognitif (berfikir rasional), dan ranah skill 

(ketrampilan, terampil mengolah data, mengemukakan pendapat dan 

kerjasama).42 

Thomas Lickona menyimpulkan pendidikan karakter adalah 

upaya sengaja yang menolong orang agar memahami, peduli dan 

bertindak atas dasar inti nilai-nilai etis. Karakter (watak) adalah istilah 

yang diambil dari bahasa yunani yang berarti to mark (menandai), yaitu 

menandai tindakan atau tingkah laku seseorang. Seseorang dapat disebut 

sebagai “orang yang berkarakter” (a person of character) apabila tingkah 

lakunya sesuai dengan kaidah moral.43 

Menurut Lickona, pendidikan karakter mencakup tiga unsur 

pokok, yaitu mengetahui kebaikan (moral knowing); mencintai kebaikan 

(moral feeling), dan melakukan kebaikan (moral action).44 Oleh sebab itu 

pendidikan karakter adalah proses pembiasaan nilai-nilai yang 

diaplikasikan dalam pembiasaan sehari-hari dengan mencintai nilai-nilai 

tersebut tanpa ada paksaan dan ketakukan untuk melakukannya.45 

Dari berbagai definisi dapat dirumuskan bahwa pendidikan 

karakter adalah sebuah proses pendidikan yang membiasakan anak 

melatih sifat-sifat baik yang ada dalam dirinya agar dapat menjadi 

                                                           
42 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter : Konsepsi dan Aplikasinya dalam lembaga pendidikan 

(Jakarta: Kencana, 2011), 25. 
43 Bambang Q-Anees, Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur’an, (Bandung : Simbiosa Rekatama 

Media, 2008), cet. Ke-1, 107. 
44 Suyadi, Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 

2015),6. 
45 Kesuma Darma, Pendidikan Karakter Kajian teori dan Praktik di sekolah, (Bandung : PT. 

Remaja Rosdakarya, 2013), 6. 
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kebiasaan dalam diri anak. Pendidikan karakter tidak hanya bertujuan 

untuk mencerdaskan anak dalam aspek kognitif, akan tetapi melibatkan 

emosi dan spiritual.  

d. Nilai-Nilai Pendidikan Karakter 

Dalam budaya kita menemukan pendidikan karakter tidaklah sulit, 

itu karena bangsa kita dikenal sebagai bangsa yang masih menjunjung 

adat dan budaya luhur. Jelasnya, nilai karakter mulai dapat ditemukan 

dalam adat dan suku bangsa yang ada di negeri ini. Nilai-nilai luhur yang 

berasal dari adat dan budaya lokal hendaknya lebih diutamakan untuk 

diinternalisasikan kepada peserta didik melalui pendidikan karakter. 

Nilai-nilai dalam pendidikan karakter juga disebutkan bahwa 

terdapat empat nilai karakter utama yang menjadi ujung tombak 

pembentukan karakter, yaitu: 

1) Karakter yang bersumber dari oleh hati, antara lain beriman dan 

bertakwa, jujur, amanah, adil, tertib, taat aturan, bertanggung jawab, 

berempati, berani mengambil resiko, dan pantang menyerah. 

2) Karakter yang bersumber dari olah pikir, antara lain cerdas, kritis, 

kreatif, inovatif, ingin tahu, produktif, berorientasi kepada iptek, dan 

reflektif. 

3) Karakter yang bersumber dari olah raga/kinestetika, antara lain 

bersih, sehat, sportif, tangguh, andal, berdaya tahan, bersahabat, 

kooperatif, determinatif, kompetitif, ceria dan gigih. 
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4) Karakter yang bersumber dari olah rasa dan karsa, antara lain 

kemanusiaan, saling mrnghargai, gotong royong, kebersamaan, 

ramah, hormat, toleran, nasionalis, peduli, kosmopolit (mendunia), 

mengutamakan kepentingan umum, cinta tanah air (patriotik), bangga 

menggunakan bahasa dan produk Indonesia, dinamis, kerja keras, dan 

beretos kerja.46 

Adapun nilai menurut Djahiri sebagaimana yang dikutip Heri 

Gunawan dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Karakter Konsep 

dan Impementasi adalah suatu jenis kepercayaan yang letaknya berpusat 

pada sistem kepercayaan seseorang, tentang bagaimana seseorang 

sepatutnya, atau tidak sepatutnya dalam melakukan sesuatu atau tentang 

apa yang berharga dan yang tidak berharga untuk dicapai.47 

Sedangkan dalam bukunya Abdul Majid & Dian Andayani yang 

berjudul Pendidikan Karakter Perspektif Islam, Ricard Eyre & Linda 

memberikan pengertian tentang nilai yang benar dan diterima secara 

universal adalah nilai yang menghasilkan suatu prilaku itu berdampak 

positif  baik yang menjalankan maupun orang lain.48 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa nilai 

adalah rujukan untuk bertindak. Nilai merupakan standar untuk 

mempertimbangkan dan meraih tingkah laku tentang baik atau tidak baik 

dilakukan.  

                                                           
46 Zakiah Daradjat, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 29. 
47 Heri Gunawan,  Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi, (Bandung : Alfabeta,2014), 31. 
48 Abdul Majid & Dian Andayani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, (Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya, 2011), 42. 
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Menurut Kementerian Pendidikan Nasional nilai-nilai yang 

dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa 

diidentifikasi dari sumber-sumber berikut ini: 

1) Agama: Masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. 

Oleh karena itu, kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa 

selalu didasari pada ajaran agama dan kepercayaannya. Secara 

politis, kehidupan kenegaraan pun didasari pada nilai-nilai 

yang berasal dari agama. Atas dasar pertimbangan itu, maka 

nilainilai pendidikan budaya dan karakter bangsa harus 

didasarkan pada nilai-nilai dan kaidah yang berasal dari 

agama. 

2) Pancasila: Negara kesatuan Republik Indonesia ditegakkan 

atas prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan 

yang disebut Pancasila. Pancasila terdapat pada Pembukaan 

UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal yang 

terdapat dalam UUD 1945. Artinya, nilai-nilai yang 

terkandung dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur 

kehidupan politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya, 

dan seni. Pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan 

mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang 

lebih baik, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, 

kemauan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam 

kehidupannya sebagai warga negara. 

3) Budaya: Sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia 

yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai 

budaya yang diakui masyarakat itu. Nilai-nilai budaya itu 

dijadikan dasar dalam pemberian makna terhadap suatu 

konsep dan arti dalam komunikasi antaranggota masyarakat 

itu. Posisi budaya yang demikian penting dalam kehidupan 

masyarakat mengharuskan budaya menjadi sumber nilai 

dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa. 

4) Tujuan Pendidikan Nasional: Sebagai rumusan kualitas yang 

harus dimiliki setiap warga negara Indonesia, dikembangkan 

oleh berbagai satuan pendidikan di berbagai jenjang dan jalur. 

Tujuan pendidikan nasional memuat berbagai nilai 

kemanusiaan yang harus dimiliki warga negara Indonesia. 

Oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional adalah sumber 

yang paling operasional dalam pengembangan pendidikan 

budaya dan karakter bangsa.49 

 

                                                           
49 Kementerian Pendidikan Nasional, Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa, 

(Jakarta : Badan penelitian dan pengembangan pusat  kurikulum, 2010), 8-9. 
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Berdasarkan keempat sumber nilai tersebut di atas, teridentifikasi 

sejumlah nilai untuk pendidikan budaya dan karakter bangsa sebagai 

berikut ini. 

Tabel 2.2 

Nilai-Nilai Karakter 

 

No. Nilai Deskripsi 

1 2 3 

1 Religius   

Sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, 

toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama 

lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama 

lain. 

2 Jujur  

Perilaku yang didasarkan pada upaya 

menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu 

dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan 

pekerjaan. 

3 Toleransi  

Sikap dan tindakan yang menghargai 

perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, 

dan tindakan orang lain yang berbeda dari 

dirinya.  

4 Disiplin  

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib 

dan patuh pada berbagai ketentuan dan 

peraturan.  

5 Kerja Keras  

Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-

sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan 

belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas 

dengan sebaik-baiknya. 

6 Kreatif  

Berpikir dan melakukan sesuatu untuk 

menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu 

yang telah dimiliki. 

7 Mandiri  

Sikap dan perilaku yang tidak mudah 

tergantung pada orang lain dalam 

menyelesaikan tugas-tugas.  

8 Demokratis   

Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang 

menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan 

orang lain. 

9 Rasa Ingin 

Tahu   

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari 

sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan 

didengar.  



37 

 
 

 
 

1 2 3 

10 Semangat 

Kebangsaan   

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang 

menempatkan kepentingan bangsa dan negara 

di atas kepentingan diri dan kelompoknya. 

11 Cinta Tanah 

Air   

Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang 

menunjukkan kesetiaan, 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, dan mengakui, serta menghormati 

keberhasilan orang lain.  

13 Bersahabat/ 

Komuniktif  

Tindakan yang memperlihatkan rasa senang 

berbicara, bergaul, dan bekerja sama 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 bacaan yang memberikan kebajikan 

bagi dirinya.  

16 Peduli 

Lingkungan   

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

mencegah kerusakan pada lingkungan alam di 

sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya 

untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah 

terjadi.  

17 Peduli Sosial   

Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi 

bantuan pada orang lain dan masyarakat yang 

membutuhkan.  

18 Tanggung 

Jawab   

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.50 

 

Dari 18 nilai-nilai karakter di atas dua diantaranya yang ingin 

dibahas dalam penelitian ini, yakni disiplin, dan tanggung jawab, 

karakter disiplin dan tanggung jawab diambil berdasarkan pra observasi 

awal di Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul Ulum Al-Khairiyah 

                                                           
50 Ibit, 9-10 
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Tempurejo Kabupaten Jember. Peneliti menilai bahwa karakter tersebut 

cocok dibahas dalam penelitian ini. 

a) Disiplin 

Disiplin sebagai tindakan yang yang menunjukan tertib dan 

patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.51 Disiplin adalah 

perilaku sosial yang bertanggung jawab dan fungsi kemandirian yang 

optimal dalam suatu relasi sosial, yang berkembang atas dasar 

kemampuan mengelola atau mengendalikan, memotivasi, dan 

independensi diri.52 Disiplin merupakan tindakan yang menunjukan 

perilaku tertib, taat dan patuh pada aturan serta ketentuan yang 

berlaku53 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

disiplin ialah perilaku atau tindakan individu yang menunjukan 

ketaatan pada sebuah aturan yang berlaku dan dilakukan dengan 

senang hati dan kesadaran diri. 

Indikator dari nilai disiplin menurut disiplin menurut Jamal 

Ma’mur Asmani diantaranya 

(1) Disiplin waktu 

Disiplin waktu sangalah penting, bagi orang-orang yang 

memiliki disiplin waktu yang tinggi merupakan ciri-ciri orang yang 

                                                           
51  Kementerian Pendidikan Nasional, Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa, 

(Jakarta : Badan penelitian dan pengembangan pusat  kurikulum, 2010), 9. 
52 Daryanto dan Suyatri Darmiyatun, Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah, (Yogyakarta : 

Gava Media, 2013), 49. 
53 Mohammad Mustari, Nilai Karakter : Refleksi Untuk Pendidikan, (Jakarta : Rajawali Press, 

2014), 35. 
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beruntung, hal tersebut secara eksplisit Allah firmankan dalam 

surah Al-‘Asr 1-3 : 

َعْصِر  
ْ
ِفْي ُخْسر    ١ َاال

َ
َساَن ل

ْ
ِان
ْ
  ٢ ِانَّ ال

 
ِذيَْن ا

َّ
ا ال

َّ
وا اِال

ُ
ِت ِلح  لٰص َمُنْوا َاَعِنل

 ِ
َحقم
ْ
ْباِ  ە  َاَتَواَصْوا ِبال  ٣ࣖ  َاَتَواَصْوا ِبالصَّ

Artinya : “Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada 

dalam kerugian, orang-orang yang beriman dan beramal 

saleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan 

kesabaran”.54 

 Disiplin waktu adalah menggunakan serta memanfaatkan 

waktu dengan efektif . disiplin menggunakan waktu secara efektif 

dan efesien dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung 

jawabnya, menggunakan waktu secara efektif ialah menggunakan 

waktu setepat mungkin. Sedangkan efisien adalah rapi, cermat, 

sesuai, tepat, hemat waktu, hemat biasa,dan hemat tenaga55  

(2) Disiplin aturan 

Aturan sendiri adalah sebuah perangkat yang berisi kentuan 

dan patokan yang dijadikan pedoman untuk menghasilkan 

keptusan yang telah disepakati dalam sebuah lembaga yang bersifat 

mengikat, membatasi, mengatur, dan harus ditaati serta harus 

dilakukan untuk menghindari hukuman demi menciptakan 

                                                           
54 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Terjemah, (Semarang : PT. Karya Toha 

Putra. 2002), 482. 
55 Pius A. Paratanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya : Arkola Surabaya 

2001), 129.  
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ketertiban, keteraturan dan kenyamanan. Allah SWT berfirman 

dalam surah An-Nisa’ 59 : 

 ر  
 
ِذيَْن ا

َّ
رَُّها ال

َ
ِطْيُعوا اّلٰلَ َمُنْوْٓا

َ
ْم  ا ا

ُ
ْمِج ِمْةك

َ
ا
ْ
اِىا ال

ُ
 َاا

َ
ُسْول ِطْيُعوا الجَّ

َ
َفِاْن   َاا

ا اّلٰلِ تََناَزْعُتْم ِفْي َشْيء  َفُجدُّ 
َ
ْتُتْم ُتْؤِمُنْوَن ِباّلٰلِ ْاُه ِاى

ُ
ُسْوِل ِاْن ك   َاالجَّ

 
ا
ْ
َيْوِم ال

ْ
 ِخجِ   َاال

ا ذ  
 
ِاْرل

ْ
ْسَنُ  َتأ

َ
ا  ٥٩ ِࣖلَك َخْراح اَّ

Artinya : “ Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 

taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri 

(pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu 

berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada 

Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu 

beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu 

lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia 

dan di akhirat)”.56  

 

Ayat di atas memberikan penegasan bahwa setiap umat Nya 

diperintahkan untuk mntaati aturan-aturan yang sudah ditetapkan 

oleh Allah, Rasul Nya dan para pemimpin yang ada. Hal tersebut 

juga bagian dari disiplin dalam aturan 

(3) Disiplin sikap 

Dalam bahasa arab sikap adalah akhlaq. Sikap dalam dalam 

arti yang sempit adalah pandangan atau kecenderungan mental. 

Sikap merupakan kecenderungan untuk bertindak, berpresepsi, 

berfikir dan kecenderungan menghadapai objek, ide, situasi serta 

nilai.57 Dalam aplikasinya disiplin sikap membutuhkan contoh 

yang nyata. Di dalam Al-Qur’an istilah disiplin sikap biasa disebut 

uswatun  hasanah yang berarti keteladanan yang baik.   

                                                           
56 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Terjemah, (Semarang : PT. Karya Toha 

Putra, 2002), 69. 
57 M. Alisuf Sabri, Psikologi Pendidikan berdasarkan Kurikulum Nasional, (Jakarta : Pedoman 

Ilmu Raya, 2010), 83. 
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(4) Disiplin menjalankan ibadah.58 

Disiplin dalam menjalakan ibadah berarti tepat waktu dalam 

melaksanakan aktivitas kegiatan ibadah, seperti disiplin dalam 

melaksanakan kegaiatan keagamaan sholat duha, membaca Al-

Qur’an, sholat berjamaah sesuai dengan waktu yang sudah 

ditentukan.    

Sedangkan menurut Kemendiknas ada beberapa indikator 

diantaranya  

(1) Datang dan masuk kelas tepat waktu  

(2) Melaksanakan tugas tepat waktu  

(3) Duduk pada tempat yang telah ditetapkan  

(4) Menaati peraturan, berpakaian sopan dan rapi 

(5) Mengingatkan teman yang melanggar peraturan dengan ajakan 

yang baik dan sopan.59  

b) Tanggung Jawab 

Tanggung jawab merupakan sikap dan perilaku untuk 

melaksakan kewajiban yang seharusnya dilakukan terhadap diri 

sendiri, masyarakat, lingkungan, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.60 

Tanggung jawab pada taraf paling rendah merupakan kemampuan 

seseorang untuk menjalankan kewajiban karena dorongan dalam 

                                                           
58 Jamal Ma’mur Asmani, Tips Menjadi Guru Inspiratif, Kreatif, dan Inovatif, (Yogyakarta : Diva 

Press, 2013), 94. 
59 Kementerian Pendidikan Nasional, Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa, 

(Jakarta: Badan penelitian dan pengembangan pusat  kurikulum, 2010), 33. 
60 Ibid,  10. 
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dirinya.61 Menurut Thomas Lickona, tanggung jawab berarti 

menjalankan sebuah pekerjaan atau kewajiban saat di madrasah, 

dikeluarga, dengan sepenuh hatidan memberikan yang terbaik. 62 

dalam QS. Al-Muddassir 38 : 

 َنْفس   
ُّ
ل
ُ
َنَبْت َرِهْيَة ح   ك

َ
 ٣٨ ِبَنا ك

Artinya : “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia 

lakukan”.63 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa apapun yang dilakukan 

seseorang pasti akan dipertanggung jawabkan. setiap aktivitas yang 

menjadi tugas dan kewajiban kita hendaknya dilakukan dengan baik 

agar kita menjadi orang yang beruntung. 

 Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

tanggung jawab adalah sikap atau perilaku yang dilakukan seseorang 

untuk menjalankan kewajibannya. 

Adapaun indikator nilai karakter tanggung jawab menurut 

Agus Zaenul Fitri dalam bukunya diantaranya ,  

(1) Mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah dengan baik 

(2) Bertanggung jawab atas setiap perbuatannya 

(3) Melakukan piket sesuai dengan jadwal yang sudah di tetapkan 

(4) Mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama.64 

                                                           
61 Abdullah Munir, Pendidikan Karakter : Membangun Karakter Sejak Dari Rumah, (Yogyakarta: 

Pedagogik, 2010), 90.   
62 Thomas Lickona, Educating For Character Mendidik Untuk Membentuk Karakter, (Penerjemah 

Uyu Wahyudin, Jakarta: PT Bumi Aksara 2012), 73. 
63 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Terjemah (Semarang : PT. Karya Toha 

Putra, 2002), 460. 
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e. Strategi Pendidikan Karakter 

Dalam penerapan pendidikan karakter dapat dilakukan dengan 

berbagai strategi pengintegrasian. Strategi yang dapat dilakukan adalah 

1) Pengintegrasian dalam kegiatan sehari-hari 

Pelaksanaan strategi ini dapat dilakukan melalui cara berikut 

seperti :  

a) Keteladanan/contoh : kegiatan ini bisa dilakukan oleh, kepala 

madarasah, pendidik, staf administrasi di madrasah yang dapat 

dijadikan model bagi peserta didik. 

b) Kegiatan spontan : yaitu kegiatan yang dilakukan secara spontan 

pada saat itu juga. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada saat 

pendidik mengetahui sikap/tingkah laku peserta didik yang kurang 

baik, seperti meminta sesuatu dengan berteriak, mencoret dinding, 

dan tidak mengucap salam. 

c) Teguran : pendidik perlu menegur peserta didik yang melakukan 

perilaku buruk dan mengingatkannya agar mengamalkan nilai-

nilai yang baik sehingga pendidik dapat membantu mengubah 

tingkah laku mereka. 

d) Pengondisian lingkungan : suasana madrasah dikondisikan 

sedemikian rupa dengan penyediaan sarana fisik. Contoh : 

penyediaan tempat tempat sampah, jam dinding dan lain 

sebagainya. 

                                                                                                                                                               
64 Agus Zenul fitri, Pendidikan Karakter Berbasis Nilai Etika Di Sekolah, (Yogyakarta : Ar Ruzz 

Media, 2012), 43. 
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e) Kegiatan rutin : kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan 

peserta didik secara terus-menerus dan konsisten setiap saat. 

Contoh kegiatan berbaris masuk ruang kelas, berdoa sebelum dan 

sesudah kegiatan. 

2) Pengintegrasian dalam kegiatan yang diprogramkan 

Strategi ini dilaksanakan setelah terlebih dahulu pendidik 

membuat perencanaan atas nilai-nilai yang akan diintegrasikan dalam 

kegiatan tertentu. Hal ini dilakukan jika pendidik menganggap perlu 

memberikan pemahaman atau prinsip-prinsip moral yang 

diperlukan.65 

2. Kegiatan Keagamaan 

Salah satu cara membentuk karakter peserta didik di lembaga 

madrasah diantaranya melalui kegiatan keagamaan, sebagai kegiatan ekstra 

kegiatan keagamaan menjadi solusi untuk membentuk karakter peserta didik 

karena kegiatan keagamaan merupakan kegiatan tambahan yang 

diselenggarakan di luar jam pelajaran yang tercantum dalam susunan 

program sesuai dengan keadaan dan kebutuhan madrasah. Adapun 

penjelasan tentang kegiatan keagaamaan adalah sebagai berikut. 

a. Pengertian Ekstrakurikuriler 

Secara terminologi yang tertuang dalam lampiran surat 

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U1993 dan 

Nomor 080/U/1993 dikemukakan bahwa kegiatan ekstrakurikuler 

                                                           
65 Muslich Masnur, Pendidikan Karakter, Menjawab Tantangan Krisi Multidimensional, 

(Yogjakarta : Pustaka Pelajar, 2015), 175. 
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adalah kegiatan tambahan yang dilakukan baik di madrasah maupun di 

luar madrasah dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan 

pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang tercantum dalam 

susunan program sesuai dengan keadaan dan kebutuhan madrasah serta 

dirancang secara khusus agar sesuai dengan faktor minat dan bakat 

masing-masing. Kegiatan ekstrakurikuler berupa kegiatan pengayaan 

dan kegiatan perbaikan yang berkaitan dengan program kurikuler.66 

Menurut Uzer Usman kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan 

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

madrasah maupun di luar madrasah dengan maksud untuk lebih 

memperkaya dan memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan 

yang telah dimilikinya dari berbagai bidang studi.67  

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan pembelajaran yang 

diselenggarakan di luar jam pelajaran yang disesuaikan dengan 

kebutuhan pengetahuan, pengembangan, bimbingan dan pembiasaan 

peserta didik agar memiliki pengetahuan dasar penunjang,68  

Jadi kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan sebagai 

wadah pengembangan potensi peserta didik yang diselenggarakan di 

luar jam pelajaran yang tercantum dalam susunan program sesuai 

dengan keadaan dan kebutuhan madrasah. 

                                                           
66 Depdikbud RI,  Petunjuk Pelaksaan Kegiatan Ekstrakurikuler Sebagai Salah Satu Jalur 

Pembinaan Kesiswaan, (Jakarta : Depdikbud RI, 1998), 4. 
67 Moh User Usman, Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar, (Bandung : Rosda Karya, 

1993), 22. 
68 Abdul Rahmad Shaleh, Pendidikan Agama Dan Watak Bangsa, (Jakarta : Grafindo 

Persada,2005), 170. 
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b. Prinsip Ekstrakurikuler 

Adapun prinsip program ekstrakurikuler menurut Oteng Sutisna 

adalah  

1) Semua peserta didik, pendidik, dan personel administrasi hendaknya 

ikut serta dalam usaha meningkatkan program. 

2) Kerjasama dalam tim adalah fundamental 

3) Pembatasan-pembatasan untuk partisipasi hendaknya dihindarkan 

4) Prosesnya lebih penting dari pada hasil 

5) Program hendaknya cukup komperehensif dan seimbang dapat 

memenuhi kebutuhan dan minat semua peserta didik 

6) Program hendaknya memperhitungkan kebutuhan khusus madrasah 

7) Program harus dinilai berdasarkan sumbangannya kepada niali-nilai 

pendidikan di madrasah dan efisiensi pelaksanaannya. 

8) Kegiatan ini hendaknya menyediakan sumber-sumber motivasi yang 

kaya bagi pengajaran kelas, sebaliknya pengajaran kelas hendaknya 

juga menyediakan sumber motivasi yang kaya bagi kegiatan murid. 

9) Kegiatan ekstrakurikuler hendaknya dipandang sebagai kegiatan  

yang berdiri sendiri.69 

c. Tujuan Ekstrakurikuler 

Menurut Depdikbud tujuan kegiatan ekstrakurikuler yaitu 

1) Peserta didik dapat memperdalam dan memperluas pengetahuan, 

mengenal hubungan antara berbagai mata pelajaran, menyalurkan 

                                                           
69 Moh User Usman, Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar (Bandung: Rosda Karya, 

1993), 22. 
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bakat dan minat, serta melengkapi upaya pembinaan manusia seutuh 

dalam arti beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa,  

berbudi  pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan 

sehat, jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantab dan mandiri 

dan memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan 

2) Untuk lebih memantabkan pendidikan kepribadian dan untuk lebih 

mengaitkan antara pengetahun yang diperoleh dalam program 

kurikulum dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan.70 

d. Kegiatan Keagamaan  

Kegiatan keagamaan terdiri dari dua kata yaiu kegiatan dan 

keagamaan. Kegiatan mempunyai arti kesibukan atau aktivitas Secara 

lebih luas kegiatan atau aktivitas dapat diartikan sebagai perbuatan atau 

kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari 

yang berupa ucapan, perbuatan, ataupun kreativitas ditengah 

lingkungannya. Sedangkan keagamaan adalah sifat-sifat yang terdapat 

dalam agama atau segala sesuatu mengenai agama. sifat yang ada dalam 

agama dan segala sesuatu yang berhubungan dengan agama.71 

Kegiatan keagamaan merupakan suatu kegiatan yang berusaha 

memberi bantuan terhadap setiap individu, agar dalam kehidupan 

keagamaanya senantiasa mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. 

Secara islami, kegiatan keagamaan membantu individu menyadari 

                                                           
70 Depdikbud RI, Petunjuk Pelaksaan Kegiatan Ekstrakurikuler Sebagai Salah Satu Jalur 

Pembinaan Kesiswaan, (Jakarta : Depdikbud RI, 1998), 3. 
71 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2007), hlm. 234. 
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kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah, menyadari bahwa dalam 

dirinya, Allah telah menyertakan fitrah untuk beragama islam dari 

menjalankannya dengan sebaik-baiknya, sehngga permasalahan 

keagamaan apapun senantiasa akan dikembalikan kepada petunjuk 

Allah.72 

Kegiatan keagamaan dapat dilakukan dalam dua bentuk kegiatan 

yaitu terprogram dengan perencanaan dan pelaksanaan dan tidak 

terprogram atau dengan pembiasaan.73  Pembiasaan adalah sesuatu yang 

sengaja dilakukan secara berulang-ulang agar sesuatu itu dapat menjadi 

kebiasaan. Dalam bidang psikologi pendidikan, metode pembiasaan 

dikenal dengan istilah operan conditioning, mengajarkan peserta didik 

untuk membiasakan perilaku terpuji, disiplin, giat belajar, bekerja keras, 

ikhlas, jujur, dan bertanggung jawab atas setiap tugas yang telah 

diberikan.74 

e. Bentuk Bentuk Kegiatan Keagamaan 

Latihan-latihan keagamaan yang menyangkut ibadah seperti 

sholat dhuha, sholat berjamaah, doa-doa, membaca Al-Qur’an dan 

menghafalkan ayat-ayat atau surat-surat pendek, hadist-hadist serta 

membaca sholawat, harus dibiasakan sejak kecil, sehingga lama-

kelamaan akan tumbuh rasa senang melakukan ibadah tersebut, 

sehingga dengan dibiasakan dan dilakukan secara istiqomah, peserta 

                                                           
72 Aunur Rahim Faqih, Bimbingan dan Konseling dalam Islam, (Yogyakarta : UII Press, 2001), 62. 
73 Najib Sulhan, Panduan Praktis Pengembangan Karakter dan Budaya Bangsa : Sinergi Sekolah 

dengan Rumah, Cet. I,  (Surabaya : Jaring Pena, 2011), 115. 
74 E.Mulyasa, Manajemen Pendikan Karakter,(Jakarta : Bumi Aksara, 2014), 166. 
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didik dengan sendirinya akan terdorong untuk melakukannya, tanpa 

suruhan.75 Adapun bentuk-bentuk kegiatan keagamaan antara lain: 

1) Terprogram 

Dengan program kegiatan keagamaan yang tertata rapi, maka 

madrasah mampu mengembangkan potensi peserta didik. Kegiatan 

keagamaan baik yang terprogram melalui ekstrakurikuler dan kegiatan 

keagamaan tahunan, akan berpengaruh besar dalam mewujudkan 

kondisi terbaik peserta didik. Kegiatan tersebut ini memacu peserta 

didik untuk mengeksplor kecerdasan yang dimilki. Bentuk kegiatan 

keagamaan terprogram yakni suatu program yang direncanakan secara 

struktur untuk menumbuhkan potensi peserta didik.76 Kegiatan 

keagamaan secara terprogram ini dilaksanakan dengan perencanaan 

khusus dalam kurun waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan 

peserta didik secara individual, kelompok. 

Sedangkan menurut E. Mulyasa kegiatan pembiasaan 

terprogram dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan perencanaan 

khusus dalam kurun waktu tertentu untuk mengembangkan pribadi 

peserta didik secara individual, kelompok, dan atau klasikal sebagai 

berikut: 

a) Biasakan peserta didik untuk bekerja sendiri, menemukan sendiri, 

dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan, keterampilan dan sikap 

baru dalam setiap pembelajaran. 

                                                           
75 Drajat, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta : Al-Mizan, 1989), 75. 
76 Rohinah M. Noor, The Hidden Curriculum : Membangun Karakter Melalui Program Kegiatan 

Ekstrakurikuler, Cet I, (Yogyakarta : Insan Madani, 2012 ), 75. 
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b) Biasakan melakukan kegiatan inkuiri dalam setiap pembelajaran 

c) Biasakan peserta didik untuk bertanya dalam setiap pembelajaran 

d) Biasakan belajar secara kelompok untuk menciptakan masyarakat 

belajar 

e) Pendidik harus membiasakan diri menjadi model dalam setiap 

kegiatan dan pembelajaran 

f) Biasakan melakukan refleksi pada setiap akhir pembelajaran 

g) Biasakan melakukan penilaian yang sebenarnya, adil, dan 

transparan dengan berbagai cara. 

h) Biasakan peserta didik untuk bekerja sama, dan saling 

menunjang.77 

Pembiasaan-pembiasaan seperti di atas biasanya dilakukan di 

dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Kegiatan pembiasaan di 

atas, dilakukan untuk mendidik sikap peserta didik di dalam kelas 

ketika menerima pembelajaran.  

2) Tidak Terprogram 

Kegiatan keagaaman yang tidak terprogram, kegiatan ini 

dilaksanakan melalui pembiasaan yang memiliki dampak positif yang 

sangat luar biasa. Dengan agenda rutin yang melatih pembiasaan yang 

baik, serta pengawalan yang baik, maka akan terwujud perilaku yang 

baik, di dalam lingkungan madrasah.78  

                                                           
77 E. Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2014), 168. 
78 Najib Sulhan, Panduan Praktis Pengembangan Karakter dan Budaya Bangsa: Sinergi Sekolah 

dengan Rumah, Cet. I,  (Surabaya : Jaring Pena, 2011), 119. 
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Pembiasaan adalah suatu yang sengaja dilakukan secara 

berulang-ulang agar sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan. Inti 

pembiasaan sebenarnya adalah pengalaman, yang dibiasakan itu 

sesuatu yang diamalkan.79  

Sedangkan menurut Hery Noer Aly pembiasaan merupakan 

sebuah metode dalam pendidikan berupa proses penanaman kebiasaan 

Sedangkan yang dimaksud dengan kebiasaan itu sendiri adalah cara-

cara bertindak yang diulang-ulang dan secara otomatis kebiasaan 

tersebut hampir tidak disadari oleh pelakunya.80 Adapun contoh-

contoh kegiatan tidak terprogram diantaranya, kegiatan pembiasaan 

keteladanan, pembiasaan spontan, dan pembiasaan rutin yang dapat 

diterapkan di lembaga madrasah untuk membentuk karakter.   

Menurut  E. Mulyasa Kegiatan pembiasaan secara tidak 

terprogram dapat dilaksanakan sebagai berikut : 

a) Rutin, yaitu pembiasaan yang dilakukan terjadwal, seperti: 

upacara bendera, senam, sholat dhuha, sholat berjama’ah, berdoa, 

membaca Al-Qur’an, pemeliharaan kebersihan, dan kesehatan. 

b) Spontan, adalah pembiasaan tidak terjadwal dalam kejadian 

khusus seperti : pembentukan perilaku memberi senyum, salam, 

dan sapa, membuang sampah pada tempatnya, antri, mengatasi 

silang pendapat. 

 

                                                           
79 E. Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2014), 166. 
80 Hery Noer Aly, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1999), 184. 



52 

 
 

 
 

c) Keteladanan, adalah pembiasaan dalam bentuk perilaku sehari- 

hari seperti : berpakaian rapi, berbahasa yang baik, rajin membaca, 

memuji kebaikan, dan atau keberhasilan orang lain, datang tepat 

waktu.81 

Dalam pelaksanaan pendidikan karakter di madrasah, 

pembiasaan peserta didik untuk berperilaku baik perlu ditunjang oleh 

keteladanan yang terlebih dahulu berasal dari pendidik dan kepala 

madrasah. Karena dimana ada pembiasaan selalu disertai dengan 

keteladanan, begitupun sebaliknya, ketika keteladanan itu ada maka 

pembiasaan itu juga ada. 

  

  

                                                           
81 E. Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2014), 169. 
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Kerangka Konseptual 

 

 
Pembentukan Karakter Peserta Didik Melalui Kegiatan Keagamaan 

di Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul Ulum Al-Khairiyah Tempurejo 

Kabupaten Jember 

 

 

Indikator 

 

 

Karakter Disiplin 

1. Disiplin waktu 

2. Disiplin aturan 

3. Disiplin sikap  

4. Disiplin 

menjalankan 

ibadah 

 
 

Karakter Tanggung Jawab 

1. Mengerjakan tugas dan 

pekerjaaan rumah 

dengan baik 

2. Bertanggung jawab 

atas setiap perbuatan 

3. Melakukan piket sesuai 

dengan jadwal yang 

telah ditetapkan 

4. Mengerjakan tugas 

kelompok secara 

bersama-sama 

 

 
 

Kegiatan Keagamaan 

1. Terprogram 

2. Tidak Terprogram 

 

 
 

Pembentukan 

 

 

Moral Knowing 

 

 Moral Feeling 

 

 Moral Action 

 

 

Karakter Disiplin 

Karakter Tanggung Jawab 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan jenis penelitian studi kasus dimana dalam penelitian ini dilakukan 

untuk mendeskripsikan proses pembentukan karakter peserta didik melalui 

kegiatan keagamaan di Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul Ulum Al-

Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember secara intensif, terinci dan mendalam 

tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, 

sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan 

mendalam tentang peristiwa tersebut.82  

Berpijak pada kerangka konseptual dan konteks penelitian, pedekatan 

ini dilakukan untuk memahami situasi sosial secara holistik. Semua data yang 

dihasilkan baik berupa kata-kata tertulis atau lisan dari subjek penelitian yang 

diamati secara intensif, terperinci dan mendetail, selanjutnya diinterpretasikan 

secara tepat dengan menitikberatkan pada proses pembentukan karakter peserta 

didik melalui kegiatan keagamaan di Madrasah Tsanawiyah Satu Atap 

Miftahul Ulum Al-Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dimana peneliti 

diharuskan terjun kelapangan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi 

di Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul Ulum Al-Khairiyah Desa 

                                                           
82 Hamid Patilima, Metode Pendekatan Kualitatif, (Bandung : CV. Alfabeta, 2016), 9. 
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Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Alasan memilih lokasi 

ini karena Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul Ulum Al-Khairiyah 

Tempurejo Kabupaten Jember adalah satu dari beberapa lembaga pendidikan 

swasta di desa Tempurejo yang memiliki ciri khas kegiatan keagamaan untuk 

membentuk karakter peserta didik. Alasan lain peneliti juga ingin mengetahui 

proses pembentukan karakter peserta didik melalui kegiatan keagamaan di 

lembaga Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul Ulum Al-Khairiyah 

Tempurejo Kabupaten Jember. 

C. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti adalah sebagai key instrument.  

Sebagai bentuk validasi terhadap peneliti selaku instrumen penelitian, peneliti 

melakukan evaluasi diri terkait pemahaman terhadap metode penelitian 

kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, dalam hal ini 

adalah proses pembentukan karakter peserta didik melalui kegiatan keagamaan, 

dan kesiapan peneliti untuk memasuki lokasi penelitian dalam hal ini adalah 

Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul Ulum Al-Khairiyah Tempurejo 

Kabupaten Jember secara akademik dan logistik. 

Sebagai key instrument peneliti menetapkan fokus, memilih informan 

sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data dan menyimpulkan atas 

kualitas data, analisis data, menafsirkan data, membuat kesimpulan.83 

Pengamatan yang dilakukan peneliti bersifat netral atas semua peristiwa yang 

berlangsung di lokasi penelitian. Mengingat fungsi dan peran strategis dalam 

                                                           
83 Robert K. Yin, Qualitative Research : From Start To Finish To, (New York : Guidford Press, 

2011), 29. 
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penelitian ini, maka peneliti membina hubungan yang baik dengan informan di 

lokasi penelitian. Peneliti juga memberikan informasi kepihak lembaga 

madrasah berupa surat identitas dan surat izin penelitian, serta bersikap terbuka 

terhadap informan terkait dengan peran penelitian sebagai perencana, 

pelaksana, pengumpul, penganalisis, penafsir data serta pelapor hasil 

penelitian. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari persepsi negatif dan 

mematuhi peraturan yang ada. Demikian ini dilakukan agar peneliti bisa 

memperoleh data yang diperlukan secara lengkap dan mendalam serta bisa 

memainkan perannya secara maksimal.  

D. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini ditentukan secara Purposive, yang peneliti ambil 

berdasarkan pertimbangan tertentu, yaitu sebagai orang yang paling tau tentang 

apa yang diharapkan dan dikaji oleh peneliti, serta memiliki peran dana posisi 

penting di lembaga madrasah ini, sehingga akan memudahkan proses 

penelitian. Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini adalah : 

1. Kepala Madrasah, Hovi Abdillah, S.Pd 

2. Waka Kurikulum, Prima Cristi Crismono, M.Pd. 

3. Waka Kesiswaan, Denik Emawati, S.Pd. 

4. Kordinator Keagamaan, Kholifatus Sya’diyah, S.Pd.I 

5. Pendidik Abdul Rachman, Drs. Slamet Supriadi, M.Pd., Moh. Sholah Fikri 

Ilhami, S.Pd., Nur Holis, S.Pd., Moh. Ali Yadi, S.Pd., Lela Yulia Imami, 

S.Pd., Uswatun Hasanah, S.Pd., Riza Dwi Yuliandani, S.Pd., Siti Latifah, 

S.Pd.I., Zaymi Isnaeni, S.Pd.I., Ery Susianti, S.Pd.,  
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6. Peserta Didik Kelas VII, VIII, IX  

7. Peserta Didik, Aditiya Saputra, Riyansyah, Siti Aisyah. 

8. Orang Tua Peserta Didik, Subandrio, Eksan Ragil, Susi Riyana, S.Pd. 

Subjek penelitian yang akan menjadi menjadi key informan dipilih 

berdasarkan mewakili dari data yang akan digali dalam penelitian ini. Mereka 

semua dipilih dengan kepentingan penelitian dan mampu menjawab pertanyaan 

dari masing-masing fokus yang akan dibidik.  

E. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah gejala-gejala sebagaimana 

adanya berupa perkataan, perilaku dan pendapat dari pihak yang terkait dalam 

objek penelitiannya. Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata 

(data verbal) dan tindakan (non verbal) selebihnya adalah data tambahan 

seperti dokumentasi dan lain-lain.84 Dalam penelitian ini sumber data 

dikelompokan menjadi dua bagian, data primer dan data sekunder.  

1. Sumber data primer yang diperoleh dari bentuk kata-kata atau lisan (verbal) 

dan prilaku subjek (informan) berkaitan dengan proses pembentukan 

karakter peserta didik melalui kegiatan keagamaan di Madrasah 

Tsanawiyah Satu Atap Miftahul Ulum Al-Khairiyah Tempurejo Kabupaten 

Jember. 

a. Peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian, peneliti mendatangi 

langsung informan yang telah ditentukan sebagai subjek penelitian 

untuk mendapatkan data terkait tahapan moral knowing, moral feeling, 

                                                           
84 S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, (Bandung : TARSITO, 2003), 69. 
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moral action pada pembentukan karakter peserta didik melalui 

kegiatan keagamaan di Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul 

Ulum Al-Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember. 

b. Kegiatan-kegiatan observasi dalam tahapan moral knowing, moral 

feeling, moral action pada pembentukan karakter peserta didik melalui 

kegiatan keagamaan di Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul 

Ulum Al-Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember yang peneliti 

dapatkan melalui observasi lapangan.   

2. Sumber data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi dapat digunakan 

sebagai pelengkap data primer terkait proses pembentukan karakter peserta 

didik melalui kegiatan keagamaan di Madrasah Tsanawiyah Satu Atap 

Miftahul Ulum Al-Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yang pertama 

dengan studi empiris, (lapangan) yang dilakukan untuk mendapatkan data 

primer dari kepala madrasah, waka kurikulum, dan waka kesiswaan  sebagai 

pengelola kebijakan madrasah, serta pendidik dan peserta didik yang 

melakukan aktivitas pembelajaran sehingga bisa mengetahui proses 

pembentukan karakter peserta didik melalui kegiatan keagamaan yang 

dilakukan. Kemudian yang kedua melalui studi kepustakaan (literatur), yakni 

peneliti mengumpulkan data-data sekunder yang diperlukan. 

Adapun teknik dalam penelitian ini memakai beberapa teknik dalam 

mengumpulkan data-data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut : 
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1. Observasi  

Mengamati dan mencatat segala hal yang berkaitan dengan objek 

penelitian yang sistematis berupa kejadian yang diselidiki maka disebut 

dengan metode observasi.85 Adapun data dalam observasi ini menggali data 

seluruh proses pembentukan karakter peserta didik melalui kegiatan 

keagamaan di Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul Ulum Al-

Khairiyah Tempurejo kabupaten jember 

Observasi dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipasi.  

Data yang diperoleh dengan teknik observasi sesuai fokus penelitian ini 

adalah :  

a. Proses pembentukan karakter disiplin peserta didik melalui aktivitas 

keagamaan di Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul Ulum Al-

Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember  

1) Pada tahap moral knowing, peneliti melakukan observasi pada 

proses pemberian mauidhotul hasanah, nasehat-nasehat, dan 

pengarahan pagi yang masuk dalam setiap kegiatan saat di masjid 

dan di dalam kelas. 

2) Pada tahap moral feeling, peneliti melakukan observasi pada 

penerapan pembiasaan rutinitas, spontanitas, dan keteladanan, 

serta penerapan tata tertib madrasah. 

3) Pada tahap moral action peneliti melakukan observasi pada proses 

pembiasaan disiplin waktu, disiplin aturan, disiplin sikap dan 

                                                           
85 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta : Andi Karya, 2000), 137.  
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disiplin dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler hadrah dan 

kegiatan keagamaan seperti sholat dhuha, sholat berjamaah dan 

sholat jum’at. 

b. Proses pembentukan karakter tanggung jawab peserta didik melalui 

aktivitas keagamaan di Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul 

Ulum Al-Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember 

1) Pada tahap moral knowing, peneliti melakukan observasi pada 

pembiasaan kegiatan terprogram dan tidak terprogram, serta 

pemberian informasi peraturan tata tertib madrasah,  

2) Pada tahap moral feeling, peneliti melakukan observasi pada 

pemberian reward dan punisment, Penggunaan buku aktivitas 

peserta didik, serta penerapan budaya malu. 

3) Pada tahap moral action peneliti melakukan observasi pada 

pelaksanaan pembiasaan rutinitas, spontanitas, dan keteladanan, 

pada kegiatan ekstrakurikuler hadrah dan kegiatan keagamaan 

seperti sholat jamaah, membaca Al-Qur’an, kegiatan peringatan 

hari besar islam (PHBI). 

2.  Wawancara 

Selain menggunakan metode observasi, dalam penelitian ini peneliti 

juga menggunakan metode wawancara. Dengan metode ini peneliti akan 

melakukan wawancara secara mendalam kepada subjek penelitian agar 

mendapatkan data yang valid. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

wawancara semi terstruktur, dimana dalam pelaksanaannya interviewer 
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mengajukan pertanyaan terkait dengan proses pembentukan karakter 

peserta didik melalui kegiatan keagamaan di Madrasah Tsanawiyah Satu 

Atap Miftahul Ulum Al-Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember secara 

bebas, pokok-pokok pertanyaan yang dirumuskan tidak perlu 

dipertanyakan secara berurutan dan pemilihan kata-katanya juga tidak 

baku tetapi dimodifikasi pada saat wawancara berdasarkan situasinya.86 

Adapun data yang diperoleh melalui teknik wawancara adalah 

sebagai berikut :   

a. Proses pembentukan karakter disiplin peserta didik melalui aktivitas 

keagamaan di Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul Ulum Al-

Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember  

1) Pada tahap moral knowing, proses dalam menginformasikan nilai-

nilai tentang karakter disiplin saat mauidhotul hasanah, nasehat-

nasehat, dan pengarahan pagi yang masuk dalam setiap kegiatan 

saat di masjid dan di dalam kelas. 

2) Pada tahap moral feeling, proses menumbuhkan kesadaran peserta 

didik pada penerapan pembiasaan rutinitas, spontanitas, dan 

keteladanan, serta penerapan tata tertib madrasah. 

3) Pada tahap moral action pada proses pembiasaan disiplin waktu, 

disiplin aturan, disiplin sikap, dan disiplin dalam melaksanakan 

kegiatan ekstakurikuler hadrah dan kegiatan keagamaan seperti, 

sholat dhuha, sholat berjamaah dan sholat jum’at. 

                                                           
86 Djam’an Satori, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alfabeta, 2014), 135. 
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b. Proses pembentukan karakter tanggung jawab peserta didik melalui 

aktivitas keagamaan di Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul 

Ulum Al-Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember 

1) Pada tahap moral knowing, proses dalam menginformasikan nilai-

nilai tentang karakter tanggung jawab melalui pembiasaan 

kegiatan terprogram dan tidak terprogram, serta pemberian 

informasi peraturan tata tertib madrasah,  

2) Pada tahap moral feeling, proses menumbuhkan kesadaran peserta 

didik saat pemberian reward dan punisment, Penggunaan buku 

aktivitas peserta didik, serta penerapan budaya malu. 

3) Pada tahap moral action pelaksanaan pembiasaan rutinitas, 

spontanitas, dan keteladanan, pada kegiatan ekstrakurikuler hadrah 

dan kegiatan keagamaan seperti sholat jamaah, membaca Al-

Qur’an, kegiatan peringatan hari besar islam (PHBI). 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari data dokumen yang berarti bahan tertulis 

atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu.87 

Pada proses pembentukan karakter peserta didik melalui kegiatan 

keagamaan di Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul Ulum Al-

Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember, peneliti menelaah dokumen-

dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian. Adapun data yang 

diperoleh melalui teknik dokumentasi adalah sebagai berikut :  

                                                           
87 Soetardyo W Tholehah, dkk. Metodologi Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis, 

(Malang : Visipress, 2002), 119. 
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a. Proses pembentukan karakter disiplin peserta didik melalui aktivitas 

keagamaan di Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul Ulum Al-

Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember 

1) Pada tahap moral knowing, jadwal kegiatan dan data peserta didik 

yang mengikuti kegiatan di Madrasah Tsanawiyah Satu Atap 

Miftahul Ulum Al-Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember 

2) Pada tahap moral feeling, jadwal piket kegiatan di Madrasah 

Tsanawiyah Satu Atap Miftahul Ulum Al-Khairiyah Tempurejo 

Kabupaten Jember 

3) Pada tahap moral action data kontrol proses pembiasaan, pada 

kegiatan ekstrakurikuler hadrah dan kegiatan keagamaan seperti 

sholat dhuha, sholat jamaah, dan sholat jum’at 

b. Proses pembentukan karakter tanggung jawab peserta didik melalui 

aktivitas keagamaan di Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul 

Ulum Al-Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember 

1) Pada tahap moral knowing, jadwal kegiatan terprogram dan tidak 

terprogram di Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul Ulum Al-

Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember. 

2) Pada tahap moral feeling, jadwal piket kegiatan di Madrasah 

Tsanawiyah Satu Atap Miftahul Ulum Al-Khairiyah Tempurejo 

Kabupaten Jember. 

3) Pada tahap moral action data kontrol pelaksanaan pembiasaan 

pada kegiatan ekstrakurikuler hadrah dan kegiatan keagamaan 
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seperti sholat jamaah, membaca Al-Qur’an, kegiatan peringatan 

hari besar islam (PHBI).  

G. Analisis Data 

Data dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif dengan model 

interaktif Miles, Huberman dan Saldana yaitu menganalisis data dengan tiga 

langkah : Kondensasi data (data Condensesation), menyajikan data (data 

display), dan menarik kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing and 

verfication). Adapun langkah-langkah secara terperinci menurut Miles, 

Huberman dan Saldana adalah sebagai berikut: 

Gambar 3.1.  

Analisa Data Model Interaktif Sumber : Miles, Huberman dan Saldana88 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1. Kondensasi Data  

Dalam kondensasi data kegiatannya merujuk pada proses 

menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan 

mentransformasi data yang terdapat pada catatan lapangan maupun transkip 

dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut: 

                                                           
88 Miles, Huberman dan Saldana, Qualitative Data Analyziz : A Method Sourcebook, (California : 

SAGE Publication, 2014), 14. 

Pengumpulan Data Penyajian Data 

Kondensasi Data 
Verifikasi/ 

Kesimpulan 
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a. Selecting 

Menurut Miles dan Huberman, peneliti harus bertindak selektif 

yaitu menentukan dimensi-dimensi mana yang lebih penting, 

hubungan-hubungan mana yang mungkin lebih bermakna, dan sebagai 

konsekuensinya informasi apa yang dapat dikumpulkan dan dianalisis. 

Pada proses ini  terlebih dahulu peneliti menentukan data terkait tahap 

moral knowing yang merupakan proses dalam menginformasikan 

nilai-nilai tentang karakter disiplin dan tanggung jawab, tahap moral 

feeling yang merupakan proses komunikasi timbal balik secara aktif,  

peneliti menentukan komunikasi timbal balik pada aktivitas 

keagamaan yang membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab, 

tahap moral action peneliti menentukan kegiatan-kegiatan keagamaan 

yang membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab. 

b. Focusing 

Pada tahap focusing peneliti memfokuskan data yang 

berhubungan dengan rumusan masalah penelitian, pada tahap ini 

peneliti hanya fokus pada proses aktivitas keagamaan yang 

membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab melalui  tahapan 

moral knowing, moral feeling, moral action dimana tahap ini 

merupakan bentuk pra analisis atau lanjutan dari tahap seleksi data. 

c. Simpliying  

Pada tahap ini hasil dari data penelitian ini disederhanakan dan 

ditransformasikan yakni melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan 
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atau uraian singkat proses aktivitas keagamaan yang membentuk 

karakter disiplin dan tanggung jawab melalui tahapan moral knowing, 

moral feeling, moral action, menggolongkan data dalam suatu pola 

yang lebih luas.  

d. Abstracting 

Abtraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, 

proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu digali sehingga tetap 

terjaga dan tetap berada pada fokus penelitian yakni proses aktivitas 

keagamaan yang membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab 

melalui  tahapan moral knowing, moral feeling, moral action. Pada 

tahap ini data yang telah terkumpul divaluasi, khususnya yang 

berkaitan dengan kualitas dan kecukupan data. 

e. Transforming 

Pada tahap ini peneliti memindah catatan lapangan, transkip 

wawancara, dokumen, temuan empirik lainya ke dalam dokumen-

dokumen terpisah secara bertahap. Data yang didapat melalui 

dokumentasi peneliti salin dalam catatan berupa tabel dan gambar 

skema, seperti struktrus kepengurusan, jadwal kegiatan, jadwal piket, 

tata tertib, dan data-data lain terkait proses aktivitas keagamaan yang 

membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab melalui  tahapan 

moral knowing, moral feeling, moral action. Sementara temuan 

melalui observasi peneliti catat dalam tahapan-tahapan dan deskripsi 

singkat. 
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2. Penyajian Data 

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Namun yang sering 

digunakan dalam penyajian data kualitatif adalah dengan teks naratif yang 

mendeskripsikan tahapan moral knowing, moral feeling, moral action 

dalam proses pembentukan karakter disiplin dan tanggung jawab peserta 

didik melalui aktivitas keagamaan di Madrasah Tsanawiyah Satu Atap 

Miftahul Ulum Al-Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember. 

3. Kesimpulan 

Setelah data dianalisis melalui kondensasi data dan penyajian data 

maka selanjutnya dilakukan proses penarikan kesimpulan atau verifikasi 

dari hasil yang sesuai dengan data yang peneliti kumpulkan dari temuan 

lapangan penelitian untuk menjawab fokus penelitian yang telah 

dirumuskan. 

H. Keabsahan Data 

Sebagaimana pendapat Sugiyono dalam melakukan pengecekan 

keabsahan data pada penelitian kualitatif yaitu meliputi: uji kredibilitas data, 

uji transferabilitas, uji dependabilitas, uji konfirmabilitas.  Untuk mengetahui 

keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji validitas internal, 

validitas eksternal, reabilitas, dan objektivitas. Namun yang lebih utama 

dilakukan dalam uji kredebilitas yakni melakukan perpanjangan waktu 

pengamatan, triangulasi, menggunakan referensi lain dan member cek.89 

                                                           
89 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alfabeta, 2010), 125. 
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Keabsahan data adalah konsep yang menunjukan kesahihan dan 

keadaan data yang diperoleh, peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi 

adalah teknik yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan 

data dan sumber data yang sudah ada.90 Teknik triangulasi yang digunakan 

dalam penelitian yang akan dilakukan adalah triangulasi teknik dan sumber. 

Karena berdasarkan jenis penelitannya adalah penelitian kualitatif. Langkah 

yang akan dilakukan oleh peneliti adalah dengan membandingkan atau 

mengecek baik informasi yang telah diperoleh dengan sumber lainnya. 

1. Triangulasi Teknik  

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada 

sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya, data diperoleh 

dengan wawancara, lalu di cek dengan observasi, atau dengan 

dokumentasi.91 Dalam hal ini peneliti berusaha membandingkan data dari 

hasil wawancara, observasi dan dokumentasi proses pembentukan karakter 

peserta didik melalui kegiatan keagamaan di Madrasah Tsanawiyah Satu 

Atap Miftahul Ulum Al-Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember. 

2. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber data dimaksudkan peneliti melakukan pencarian 

data yang sama pada sumber data yang berbeda.92 Misalnya, selain 

menanyakan kepada peserta didik, peneliti juga mengkonfirmasi pada 

pendidik dan kepala madrasah terkait proses pembentukan karakter peserta 

                                                           
90 Sugiyono, Kuantitatif & Kualitatif, (Bandung : Alfabeta, 2013), 241. 
91 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, ( 

Bandung : Alfabeta, 2010), 274. 
92 Musfiqon, Panduan Lengkap Metodelogi Penelitian Pendidikan, (Jakarta : Prestasi Pustakarya, 

2012), 169. 
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didik melalui kegiatan keagamaan di Madrasah Tsanawiyah Satu Atap 

Miftahul Ulum Al-Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember. 

Selain triangulasi, uji keabsahan data yang digunakan adalah 

menggunakan bahan referensi yang mendukung, seperti wawancara yang 

didukung dengan adanya foto dan hasil rekaman wawancara, selain itu 

juga ada berupa foto-foto dari kegiatan proses pembentukan karakter 

peserta didik melalui kegiatan keagamaan di Madrasah Tsanawiyah Satu 

Atap Miftahul Ulum Al-Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember. 

Langkah selanjutnya yaitu pengecekan keabsahan data dengan uji 

dependability, yaitu kegiatan audit yang dilakukan oleh pembimbing. 

Dalam hal ini pembimbing tesis peneliti, untuk melakukan audit 

keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. 

I. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Penelitian ini melakukan lima tahapan, yaitu sebagaimana berikut ini 

1. Tahapan perencanaan meliputi : 

a. Menyusun rencana penelitian 

b. Memilih lapangan penelitian 

c. Memilih dan memanfaatkan informasi 

d. Menyiapkan perlengkapan 

2. Tahapan pelaksanaan sebagai berikut : 

a. Memahami latar belakang penelitian mengadakan penelitian dan 

mengumpulkan data 

b. Mengadakan penelitian dan mengumpulkan data 



70 

 

3. Tahapan analisis data sebagai berikut : 

a. Setelah data terkumpul, maka kemudian dilakukan pengelompokan dan 

analisis 

b. Menyusun laporan 

4. Tahapan laporan sebagai berikut : 

a. Menyusun kerangka laporan 

b. Perincian kerangka laporan kedalam pokok-pokok khusus 

c. Membuat laporan akhir (final) 
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BAB IV 

PAPARAN DATA DAN ANALISIS 

A. Paparan Data dan Analisis 

Madrasah adalah tempat belajar dan mengajar yang memiliki peranan 

penting dalam membentuk karakter peserta didik. Membentuk karakter 

merupakan bentuk hakekat jiwa seseorang yang terus berkelanjutan agar 

menjadi lebih baik dan mulia. Dalam membentuk karakter banyak komponen 

yang harus dilibatkan diantaranya lembaga pendidikan pendidik, orang tua, dan 

masyarakat. Dengan demikian langkah untuk membentuk karkater ini dapat 

berjalan sesuai dengan harapan.  

Dalam membentuk karakter peserta didik khususnya di lingkungan 

madrasah bisa diwujudkan dengan beberapa cara diantaranya pendidik menjadi 

teladan kepada peserta didik, pendidik mengajarkan nilai-nilai moral kepada 

peserta didik, membiasakan sesuatu yang positif, dan masih banyak lagi cara-

cara yang lain untuk membentuk karakter peserta didik di madrasah. Selain itu 

lembaga madrasah juga bisa mengadakan kegiatan keagamaan yang memang 

dikhususkan untuk membentuk karakter peserta didik di madrasah seperti 

kegiatan pembiasaan, sholat berjamaah, sholat dhuha, sholat jum’at, membaca 

Al-Qur’an dan masih banyak yang lainnya. 

Hal tersebut didukung oleh kepala Madrasah Tsanawiyah Satu Atap 

Miftahul Ulum Al-Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember. 

“Pendidik selain menjadi teladan bagi peserta didik dalam membentuk 

karakter di madrasah juga menjadikan kegiatatan keagamaan dan 

ekstrakurikuler sebagai cara untuk memperkuat dalam membentuk 

karakter peserta didik. Dalam hal ini kami selalu berusaha untuk 
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kegiatan-kegiatan yang tujuannya membentuk karakter peserta didik 

untuk selalu dibiasakan sehingga akan menjadi kebiasaan yang positif, 

kami yakin kebiasaan yang baik tesebut akan berbuah manis dengan 

terbentuknya karakter yang diinginkan”.93 

 

Pemaparan kepala madrasah tersebut, merupakan bentuk serius dan 

dukungan beliau untuk mensukseskan kegiatan-kegiatan positif yang tujuannya 

untuk membentuk karakter positif peserta didik khususnya karakter disiplin 

dan tanggung jawab, seperti kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pembiasaan, 

rutinitas, spontanitas, keteladanan dan membiasakan kegiatan-kegiatan 

keagamaan seperti sholat jamaah, sholat dhuha, berdoa, membaca Al-Qur’an, 

dengan harapan pembiasaan kegiatan tersebut dapat berbuah manis dengan 

terbentuknya karakter disiplin dan tanggung jawab peserta didik. pada 

kesempatan yang sama kepala madrasah juga memaparkan bahwa  

 “Agar kegiatan-kegiatan positif yang ada di lembaga ini, yang 

bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik bisa berjalan optimal 

dan didukung oleh semua pihak, lembaga madrasah setiap awal tahun 

ajaran baru selalu mengundang semua pihak termasuk orang tua peserta 

didik untuk mensosialisasikan beberapa program akademik dan non 

akademik termasuk kegiatan-kegiatan keagamaan yang menjadi 

program pembiasaan lembaga madrasah ini. Selanjutnya saya juga 

sering mendengar alasan orang tua peserta didik untuk memasrahkan 

anaknya untuk belajar di lembaga ini, karena faktor jarak antara rumah 

dan lembaga yang tidak terlalu jauh, namun rata-rata alasan orang tua 

peserta didik memasrahkan anaknya untuk belajar di madrasah ini 

karena adanya kegiatan keagamaan yang menjadi ciri khas madrasah 

ini, selain mendapat pengetahuan peserta didik juga mendapat 

pembiasaan yang positif melalui kegiatan-kegiatan keagamaan di 

madrasah ini, seperti pembiasaan sholat jamaah, sholat jum’at, sholat 

dhuha, membaca Al-Qur’an. Sehingga setiap tahun pelajaran baru 

walaupun di desa Tempurejo banyak lembaga-lembaga pendidikan baik 

lembaga formal maupun lembaga non formal, namun calon peserta 

didik yang mendaftar di madrasah ini lumayan banyak peminatnya”.94 

                                                           
93 Hovi Abdillah, Wawancara, 20 April 2021. 
94 Ibit, 20 April 2021. 
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Pernyataan tesebut juga didukung oleh salah satu orang tua peserta didik 

kelas VIII 

“Salah satu alasan saya menyekolahkan anak kami di lembaga 

Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul Ulum Al-Khairiyah 

Tempurejo Kabupaten Jember dikarenakan selain berada di lingkugan 

pondok pesantren, kami juga senang saat anak kami bisa mendapat 

banyak kegiatan positif baik kegiatan positif dari pondok pesantren dan 

kegiatan dari madrasah, alasan tersebut yang membuat kami mantap 

menyekolahkan anak kami di madrasah ini agar anak kami bisa disiplin 

dalam melaksanakan semua kegiatan dan disiplin dalam menjalankan 

semua perintah positif dari pendidik”.95 

 

Sebagaimana pemaparan kepala madrasah didukung oleh salah satu 

orang tua peserta didik kelas VIII, bawasannya lembaga ini selalu mengadakan 

pertemuan dengan semua pihak termasuk orang tua peserta didik untuk 

mensosialisasikan kegiatan dan program yang akan diselenggarakan di 

lembaga ini, baik kegiatan belajar mengajar dan kegiatan-kegiatan keagamaan 

yang positif untuk membentuk karakter peserta didik. Lembaga madrasah 

berharap kerja sama dan dukungan semua pihak terutama orang tua peserta 

didik agar kegiatan yang ada di lembaga madrasah dapat bejalan sesuai 

keinginan dan berdampak positif untuk peserta didik. 

Kegiatan keagamaan salah satu kegiatan yang berpotensi dapat 

membentuk karakter peserta didik. Kegiatan keagamaan di lembaga madrasah 

adalah kegiatan yang dilakukan oleh seluruh warga madrasah dalam kehidupan 

sehari-hari, berupa ucapan, perbuatan, ataupun kreativitas lain yang ada di 

madrasah ini, hal tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada 

peserta didik untuk mengembangkan sesuai dengan kebutuhan, bakat dan 

                                                           
95 Subandrio, Wawancara, 20 April 2021 
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minat. Kegiatan keagamaan dapat dilakukan dalam bentuk terprogram seperti 

kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan tidak terprogram seperti pembiasaan 

rutin, spontanitas, dan keteladanan. Menurut Thomas Lickona pembentukan 

karakter mengandung tiga komponen yakni moral knowing, moral feeling, 

moral action. 

1. Proses Pembentukan Karakter Disiplin Peserta Didik Melalui 

Aktivitas Keagamaan di Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul 

Ulum Al-Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember 

Proses pembentukan karakter dalam penelitian ini, 

mengindentifikasi melalui tahapan yang sesuai dengan kerangka 

konseptual yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Pembentukan karakter 

berdasarkan teori Thomas Lickona melalui tiga komponen yakni moral 

knowing, moral feeling, moral action, dalam membentuk karakter disiplin 

melalui aktivitas keagamaan. 

a. Moral Knowing 

Moral knowing (pengetahuan moral) sebagai langkah pertama 

dalam membentuk karakter disiplin kedalam diri seseorang. Moral 

knowing merupakan langkah pertama untuk menginformasikan nilai-

nilai moral kepada peserta didik. Pada langkah pertama ini peserta 

didik diharapkan mempunyai kemampuan dalam pemahaman tentang 

pengetahuan nilai-nilai yang baik dan yang kurang baik. Dengan 

pemahaman yang dimiliki peserta didik diharapkan dapat 

membedakan nilai-nilai yang baik dan yang kurang baik. 
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Proses pembentukan karakter erat kaitanya dengan suasana 

yang terbangun dalam situasi tertentu. Kebiasaan memberikan arahan 

terhadap nilai-nilai atau norma yang ada di dalamnya, dalam hal ini 

suasana yang ada di madrasah akan memberikan arahan kepada 

peserta didik dalam membiasakan diri, suasana di Madrasah 

Tsanawiyah Satu Atap Miftahul Ulum Al-Khairiyah Tempurejo 

Kabupaten Jember dalam membangun pengetahuan dan pemahaman 

tentang pentingnya karakter disiplin peserta didik dengan pembiasaan 

rutin, spontanitas, dan keteladanan melalui kegiatan terprogram dan 

tidak terprogram yang ada di lembaga ini. 

       Gambar 4.1 

                    Suasana Pembiasaan Aktivitas Keagamaan 

  

 

  

 

  

 

 

 

Gambar di atas menunjukkan suasana pembiasaaan aktivitas 

keagamaan.96 Suasana awal yang dibiasakan dalam proses membentuk 

pengetahuan nilai di Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul Ulum 

                                                           
96 Dokumentasi, 23 April 2021. 
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Al-Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember dimulai jam 06.30, yakni 

seluruh peserta didik putra berada di masjid dan peserta didik putri 

berada di mushollah pesantren, sebelum melaksanakan kegiatan 

keagamaan peserta didik sudah terbiasa melaksanakan kebiasaaan 

positif seperti senyum, salam dan sapa kepada pendidik yang bertugas 

untuk kegiatan keagamaan. Selanjutnya sebelum peserta didik 

melaksanakan sholat dhuha pada pukul 06.45 terlebih dahulu peserta 

didik membaca surah yasin dan doa-doa pendek secara bersama-sama 

dilanjutkan dengan pemberian pembinaan atau pengarahan dan 

nasehat kepada seluruh peserta didik sebelum melaksanakan sholat 

dhuha dan kembali ke madrasah untuk melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar sebagaimana mestinya dan semua kegiatan tersebut 

dilaksanakan secara istiqomah dan disiplin.  Hal ini sesuai dengan 

pemaparan kepala madrasah yang kebetulan ikut mendampingi 

kegiatan keagamaan hari ini97 

“Kegiatan keagamaan yang ada di madrasah ini, memang 

dimaksudkan dan bertujuan untuk membentuk karakter peserta 

didik agar terbiasa disiplin, baik disiplin aturan, waktu, sikap, 

dan displin menjalankan ibadah dengan kegiatan-kegiatan 

positif sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar 

sebagaimana mestinya, saya berada di tengah peserta didik saat 

kegiatan dimulai terutama saat membaca doa-doa pendek dan 

membaca surah yasin, saya dan pendidik yang lain memastikan 

agar peserta didik tidak berbicara sendiri, dan tidak melamun, 

semua kegiatan tersebut dilakukan secara istiqomah dan 

disiplin bahkan saya jadikan kegiatan ini sebagai kegiatan ciri 

khas madrasah ini, dengan melibatkan pendidik dan peserta 

didik untuk membantu mengabsen serta memandu jalannya 

kegiatan keagamaan ini agar sesuai dengan apa yang 

                                                           
97 Observasi, Kegiatan Pembiasaan Pagi, 21 April 2021. 
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diinginkan, selain melalui kegiatan keagamaan, kegiatan 

ekstrakurikuler yang ada di lembaga ini juga kami jadikan 

untuk memaksimalkan karakter disiplin peserta didik”.98 

 

Keinginan kepala madrasah untuk membentuk karakter peserta 

didik melalui kegiatan keagamaan akan membuahkan hasil saat 

kegiatan keagamaan tersebut dilakukan secara istiqomah dan disiplin, 

sebagai tahapan pengetahuan nilai, di dalam proses kegiatan 

keagamaan pembiasaan disiplin dan istiqomah di pagi hari yang 

diulang-ulang dilakukan sebagai langkah membangun suasana agar 

peserta didik terbiasa disiplin dalam menjalakan semua kegiatan yang 

ada di madrasah. Hal senada juga disampaikan pendidik yang 

mendampingi kegiatan keagamaan di musollah pesantren.  

“Dengan pembiasaan kegiatan keagamaan seperti mengaji, 

sholat dhuha, dan lainnya, sebelum kegiatan belajar mengajar 

dimulai menurut saya sangat berdampak positif untuk peserta 

didik, hal ini saya rasakan sebagai pendamping kegiatan 

keagamaan dan sebagai pendidik, dampak positif terutama 

kedisiplinan peserta didik yang sangat baik, dalam kegiatan 

keagamaan sering kali saya memberikan hukuman dan nasehat 

kepada peserta didik yang tidak disiplin seperti datang 

terlambat dan berbicara sendiri saat kegiatan keagamaan 

sedang berlangsung, pemberian hukuman dan nasehat tersebut 

dimaksudkan dapat menjadi hal yang positif kepada peserta 

didik sebagai bentuk pemberian pengetahuan nilai dan motivasi 

kepada peserta didik”.99 

 

Kegiatan ini dirasa sangat cocok diterapkan di lembaga yang 

bernuansa islami apalagi berada di lingkungan pondok pesantren, hal 

ini sesuai dengan pemaparan pendidik yang juga mendampingi 

kegiatan keagamaan pada hari ini  

                                                           
98 Hovi Abdillah, Wawancara, 21 April 2021. 
99 Lela Yulia Imami, Wawancara, 22 April 2021. 
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“Alhamdulillah dengan kegiatan keagamaaan yang 

dilaksanakan di lembaga ini dapat berdampak positif terutama 

untuk kedisiplinan peserta didik di madrasah ini, dikarenakan 

sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar peserta didik 

terlebih dahulu melaksanakan kebiasaaan positif seperti 

senyum, salam dan sapa kepada pendidik yang bertugas untuk 

kegiatan keagamaan,  kemudian dilanjutkan dengan membaca 

surah yasin, menghafalkan doa-doa pendek dan dilanjutkan 

dengan melaksanakan sholat dhuha pada pukul 06.45, tentunya 

kegiatan tersebut sangat baik sekali untuk peserta didik apalagi 

setelah sholat dhuha peserta didik diberi pengarahan dan 

nasehat-nasehat positif oleh pendidik yang bertugas”.100. 

 

    Gambar 4.2 

    Peserta Didik Mendapat Mauidhotul Hasanah 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar di atas menunjukkan peserta didik mendapatkan 

mauidhotul hasanah dari pendidik.101 Pemberian mauidhotul hasanah, 

nasehat-nasehat yang masuk dalam setiap kegiatan kepada peserta 

didik sebelum mengakhiri kegiatan keagamaan dilakukan sebagai 

langkah untuk memberikan pengetahuan nilai kepada peserta didik, 

dalam pemberian nasihat-nasihat tesebut kepada peserta didik 

pendidik menyampaikan rasa syukurnya kepada Allah SWT karena 

                                                           
100 Uswatun Hasanah, Wawancara, 22 April 2021. 
101 Dokumentasi, 27 April 2021. 
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sudah bisa melaksanakan kegiatan rutin keagamaan pada hari ini, tak 

lupa pendidik juga mengevaluasi jalannya kegiatan keagamaan pada 

hari ini untuk perbaikan kegiatan selanjutnya, serta pendidik juga 

menyampaikan nasihat-nasihat yang positif hal tesebut sesuai dengan 

pernyataan pendidik.102 

“Pemberian nasihat kepada peserta didik sangat diperlukan 

dalam memberikan pengetahuan nilai, sehingga apa yang 

dilakukan peserta didik saat memulai rutinitas dari awal datang 

disambut pendidik kemudian secara spontanitas peserta didik 

langsung mengambil wudhu’ dan melaksanakan kegiatan 

keagamaan dengan disiplin akan menjadi lengkap saat 

pemberian nasihat dan mauidhotul hasanah. Kegiatan tersebut 

dilakukan sebagai langkah pemberiaan pengetahuan nilai 

kepada peserta didik”.103 

 

       Gambar 4.3 

    Amanat Kepala Madrasah di Upacara Bendera  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar di atas menunjukkan peserta didik mendapatkan 

nasehat dari kepala madrasah saat upacara bendera.104 Selain 

pemberian nasihat-nasihat positif sebelum pembelajaran dimulai 

pemberian pengatahuan nilai juga dilakukan pada saat kesempatan 

                                                           
102 Observasi, Kegiatan Pembiasaan Pagi, 27 April 2021. 
103 Hovi Abdillah, Wawancara, 26 April 2021. 
104 Dokumentasi, 26 April 2021. 
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yang berbeda seperti dalam observasi, kepala madrasah 

menyampaikan amanat-amanatnya saat upacara bendera hari senin 

dengan menguatkan beberapa peraturan di madrasah ini, diantaranya 

meningkatkan kedisiplinan dalam segala hal agar apa yang dicita-

citakan dapat terwujud.105 Hal yang sama juga disampaikan oleh waka 

kurikulum. 

“Di madrasah ini peserta didik selalu diingatkan dan diberi 

tahu akan kewajibanya sebagai peserta didik diantaranya 

mengingatkan untuk sholat lima waktu, mengingatkan 

kedisiplinan peserta didik, baik disiplin waktu, disiplin aturan, 

disiplin, sikap, dan disiplin menjalankan ibadah seperti sholat 

dhuha, sholat dhuhur berjamaah dan kegiatan lain yang positif. 

Nasihat-nasihat tersebut diulang-ulang agar peserta didik bisa 

disiplin melaksanakan apa yang menjadi kewajiban peserta 

didik baik di madrasah maupun di luar madrasah”.106 

 

Pemaparan waka kurikulum tersebut memberikan pesan bahwa 

agar peserta didik bisa disiplin dalam menajalankan apa yang menjadi 

kewajibannya, diperlukan usaha pemberian pengetahuan nilai dalam 

bentuk mengingatkan hal-hal positif yang diulang-ulang setiap hari. 

hal serupa juga disampaikan oleh pendidik bidang keagamaan.  

“Setiap adzan dhuhur berkumandang secara otomatis seluruh 

peserta didik dan pendidik akan bergegas menuju masjid dan 

mushollah pesantren untuk melaksanakan kegiatan keagamaan 

sholat dhuhur berjamaah, dan saya sebagai pendidik sekaligus 

pendamping kegiatan keagamaan berkeliling di lingkungan 

madrasah untuk memastikan semua peserta didik disiplin 

melaksanakan kegiatan tersebut”.107 

 

Untuk mengetahui proses pembentukan karakter peserta didik 

melalui pemberian pengetahuan nilai, peneliti juga melakukan 

                                                           
105 Observasi, Kegiatan Upacara Bendera, 26 April 2021. 
106 Prima Cristi Crismono, Wawancara, 28 April 2021. 
107 Moh. Sholah Fikri Ilhami, Wawancara, 29 April 2021. 
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observasi di lingkungan madrasah dengan mengamati pesan-pesan 

moral dan motivasi agar bisa menjadi pengingat dan pegangan buat 

peserta didik. Pesan-pesan tersebut yang ada di papan informasi, di 

dinding baik di luar kelas maupun di dalam kelas selain bisa membuat 

peserta didik tumbuh minat bacanya juga akan menjadi penguat 

sekaligus menjadi pengetahuan nilai untuk peserta didik. Kemudian 

peran bimbingan konseling (BK) juga tidak kalah penting dalam 

memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai positif terkait kegiatan 

ini, saat terjadi permasalahan tak jarang pendidik juga 

memaksimalkan fungsi BK untuk memberikan nasehat dan motivasi 

kepada peserta didik yang bermasalah dan peserta didik yang 

melakukan pelanggaran berulang-ulang. 108 

Peneliti juga melakukan observasi setelah kegiatan keagamaan 

pagi selesai dilaksanakan dan dilanjutkan dengan kegiatan 

pembelajaran. Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di lingkungan 

madrasah meliputi kegiatan rutin, spontan, dan keteladanan. Dalam 

observasi peneliti di lingkungan madrasah, tiga kegiatan tersebut 

sangat berperan dalam memberikan pengetahuan nilai, seperti 

spontanitas yang dilakukan peserta didik untuk membuang sampah 

pada tempatnya, menata sepatu di depan kelas, berbaris sebelum 

masuk kelas, diingatkan pendidik untuk selalu berkata yang baik-baik, 

diperiksa kerapian peserta didik oleh pendidik dan berdoa sebelum 

                                                           
108 Observasi, Kegiatan di Lingkungan Madrasah, 27 April 2021. 
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pelajaran dimulai. Penguatan kegiatan-kegiatan tersebut selalu 

diulang-ulang untuk membentuk karakter peseta didik, sehingga 

peserta didik akan terbiasa melaksanakan kegiatan tersebut tanpa ada 

paksaan.109  

b. Moral Feeling 

Moral feeling (perasaan moral) aspek lain yang harus 

ditanamkan kepada peserta didik yang merupakan sumber energi dari 

diri seseorang untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. 

Moral feeling Sebagai langkah kedua dalam membentuk karakter 

disiplin ke dalam diri peserta didik dan sebagai tahapan afektif dimana 

peserta didik dan pendidik melakukan komunikasi timbal balik secara 

aktif, dalam kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di madrasah ini, 

kepala madrasah, pendidik juga ikut dalam kegiatan keagamaan 

tersebut, seperti bersama-sama melaksanakan sholat jamaah. 

Melalui kegiatan keagamaan tersebut, pembiasaan rutinitas, 

spontanitas dan keteladanan yang dilakukan oleh kepala madrasah, 

pendidik menjadi pemandangan terbangunnya hubungan timbal balik 

antara pendidik dan peserta didik yang dikemas dalam pembiasaan 

kegiatan keagamaan. Dalam kegiatan keagamaan di madrasah ini 

tentunya ada peraturan dan tata cara agar kegiatan keagamaan di 

madrasah ini dapat berjalan sesuai dengan keinginan lembaga ini, 

sehingga peraturan tersebut dapat membentuk karakter peserta didik. 

                                                           
109 Observasi, Kegiatan di Lingkungan Madrasah, 27 April 2021. 
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    Gambar 4.4 

          Kegiatan Pembiasaan Pagi Jam 06.30  

 

  

   

  

 

 

 

Gambar di atas menunjukkan peserta didik melaksanakan 

pembiasan pagi jam 06.30.110 Saat peneliti melakukan observasi pada 

kegiatan keagamaan di Madrasah Tsanwiyah Satu Atap Miftahul 

Ulum Al-Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember peneliti mengamati 

tahapan moral feeling di lembaga ini selain dimaksimalkan dengan 

kegiatan keagamaan juga dimaksimalkan dengan diterapkannya 

peraturan tata tertib yang menjadi kewajiban peserta didik. 

Pembiasaan kegiatan keagamaan ini dimulai jam 06.30 dan hal 

tersebut mengharuskan peserta didik jam 06.30 sudah bersiap 

mengikuti kegiatan tersebut sebagai bagian dari pembiasaan dan 

proses pembentukan karakter disiplin peserta didik. Selanjutnya 

peserta didik secara spontanitas melakukan senyum, salam, dan sapa 

kepada pendidik yang betugas, mengambil wudhu bagi yang belum 

berwudhu dan langsung menempati posisi untuk menjalankan 

kegiatan membaca surah yasin, doa-doa pendek dan dilanjutkan 

                                                           
110 Dokumentasi, 28 April 2021. 
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dengan sholat dhuha. Semua kegiatan tersebut dilakukan oleh peserta 

didik secara disiplin dan diawasi oleh pendidik. Apabila peraturan dari 

kegiatan tersebut tidak dijalankan tentulah ada konsekuensi dari 

sebuah peraturan yang mana peraturan tersebut juga sudah diketahui 

oleh pendidik, peserta didik serta orang tua peserta didik. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan kepala madrasah111  

“Sebagai langkah untuk membentuk sikap positif peserta didik 

dalam melaksanakan kegiatan keagamaan yang menjadi 

pembiasaan yang positif maka diperlukan peraturan dari 

kegiatan tersebut agar kegiatan tersebut tidak disepelekan, dan 

menjadi kegiatan pembiasaan untuk membentuk karakter 

disiplin peserta didik di lembaga ini, dengan kegiatan 

keagamaan yang dimulai jam 06.30 peserta didik akan 

berusaha datang tepat waktu ke lembaga agar tidak telat 

mengikuti kegiatan rutin di pagi hari dan juga mengikuti 

jalannya kegiatan sebelum kembali ke madrasah untuk 

mengikuti pelajaran, selain itu setiap pendidik yang bertugas 

juga mengontrol dan mengawasi jalanya kegiatan tersebut 

sehingga harapan kami peserta didik dapat menjalankan 

peraturan-peraturan sebagai kewajibannya, karena pasti ada 

konsekuesi dari setiap peraturan”.112 

 

Pada kesempatan yang sama peneliti juga mengamati peserta 

didik yang datang terlambat untuk mengikuti kegiatan keagamaan di 

pagi hari, kebetulan peserta didik tersebut diantar orang tuanya, dan di 

luar dugaan peneliti, orang tua dari peserta didik menemui pendidik 

yang betugas dan meminta maaf atas keterlambatan dari anaknya 

tersebut, setelah itu pendidik yang bertugas mengijinkan peserta didik 

yang bernama Aditiya Saputra yang kebetulan peserta didik kelas VIII 

untuk bergabung mengikuti kegiatan keagamaan yang sedang 

                                                           
111 Observasi, Kegiatan Pembiasaan Pagi, 28 April 2021. 
112 Hovi Abdillah, Wawancara, 21 April 2021. 
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berlangsung, namun karena keterlambatannya pendidik menyuruh 

Aditiya Saputra untuk membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, hal 

tesebut adalah konsekuensi dari peraturan yang sudah disepakati 

bersama dan sebagai bentuk disiplin aturan peserta didik. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan pendidik yang bertugas 113 

“Apa yang saya lakukan kepada peserta didik yang terlambat 

bukan untuk membuat malu peserta didik, hal tersebut saya 

lakukan sebagai komitmen dan tanggung jawab dari setiap 

peraturan, harapan saya dengan adanya konsekuensi dari setiap 

peraturan akan membuat peserta didik lebih disiplin terhadap 

aturan dan disiplin dalam menjalankan setiap kegiatan yang 

ada di madrasah ini”.114 

 

Pernyataan tersebut kemudian didukung oleh peserta didik 

yang terlambat melaksanakan kegiatan keagamaan,  

“Saya menerima hukuman yang diberikan pendidik, karena 

memang tadi saya datang terlambat, dan saya mengetahui saat 

saya terlambat maka saya akan menerima hukuman membaca 

surah Al-Qur’an yang diberikan pendidik sebagai konsekuensi 

dari keterlambatan saya, mula-mula saya merasa malu karena 

terlambat, namun karena tau apa yang dilakukan saya salah dan 

bisa menjadi contoh yang kurang baik bagi yang lain, akhirnya 

saya menjalani hukuman tersebut dan bertekat tidak mau 

terlambat lagi, agar bisa memberi contoh yang baik buat adik-

adik kelas saya nanti”.115 

 

Peryataan dari salah satu peserta didik yang terlambat dalam 

menjaga komitmen peraturan dari setiap kegiatan dan menerima 

konsekuensi dari peraturan yang sudah disepakati dan diatur dalam 

tata tertib. Setiap hukuman yang diberikan kepada peserta didik 

seperti membaca surah Al-Qur’an adalah konsekuensi yang harus 

                                                           
113 Observasi, Kegiatan Pembiasaan Pagi, 21 April 2021. 
114 Moh. Sholah Fikri Ilhami, Wawancara, 21 April 2021. 
115 Aditiya Saputra, Wawancara, 21 April 2021. 
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diterima oleh peserta didik yang melanggar peraturan, hal tersebut 

akan membuat peserta didik lebih disiplin menjalankan peraturan dari 

setiap kegiatan yang ada di madrasah ini. dengan pemberian hukuman 

kepada peserta didik juga akan menjadikan contoh dan motivasi yang 

baik untuk peserta didik yang lain untuk tidak melanggar kegiatan 

yang ada di madrasah ini.  

“Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik pasti 

ada konsekuensinya, saya sering menerima laporan dari 

pendidik terkait beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh 

peserta didik, karena memang program BK di lembaga ini 

menyediakan kartu kasus untuk setiap pelanggaran yang 

dilakukan peserta didik yang diberikan kepada pendidik untuk 

diisi dan diberikan kembali kepada BK untuk selanjutnya 

ditindak lanjuti sesuai dengan tingkat pelanggaran yang 

diperbuat oleh peserta didik. Kegiatan tersebut kami lakukan 

semata-mata untuk memaksimalkan fungsi BK sebagai sarana 

untuk memberikan pemahaman dan solusi dari setiap 

pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik, sehingga 

peserta didik dapat memaksimalkan setiap kegiatan yang ada di 

lembaga ini”.116 

 

Setelah kegiatan keagamaan selesai dilaksanakan, peneliti 

melanjutkan pengamatan di lingkungan madrasah saat kegiatan 

pembelajaran akan segera dilangsungkan, dalam pengamatan tesebut 

peneliti melihat pendidik dalam membentuk perasaan moral peserta 

didik selain menggunakan komitmen dari setiap peraturan yang ada, 

pendidik juga memberikan motivasi-motivasi kepada peserta didik 

saat sebelum masuk kelas maupun saat di dalam kelas, pendidik juga 

memberikan teladan dan contoh yang baik kepada peserta didik. Hal 

                                                           
116 Uswatun Hasanah, Wawancara, 24 Mei 2021. 
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tersebut sesuai dengan pernyataan pendidik bidang keagamaan ibu 

Zaymi Isnaeni 117 

“Pendidik tidak hanya mengajar dan memberikan pengetahuan 

nilai kebaikan kepada peserta didik, pendidik juga perlu 

memberikan motivasi baik di luar kelas maupun di dalam 

kelas, pendidik juga perlu menjadi teladan bagi peserta didik 

baik di madrasah maupun di luar madrasah, pendidik juga 

harus menjadi orang tua kedua untuk peserta didik di 

madrasah. Oleh karena itu saat kegiatan keagamaan 

berlangsung pendidik juga mengikuti kegiatan tersebut untuk 

memberikan motivasi dukungan dan teladan kepada peserta 

didik dari setiap kegiatan yang positif”.118 

 

Pernyataan pendidik tersebut menegaskan bahwa pendidik 

menyadari bawasannya peserta didik bukan hanya butuh mauidhotul 

hasanah melainkan juga membutuhkan uswatun hasanah. Dengan 

demikian pendidik bisa menjadi teladan yang baik untuk membentuk 

karakter peserta didik di Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul 

Ulum Al-Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember. 

c. Moral Action 

Moral action (tindakan moral) adalah bagaimana membuat 

pengetahuan moral agar dapat terwujud menjadi tindakan nyata. 

Perbuatan atau tindakan moral ini merupakan hasil dari pengetahuan 

moral dan perasaan moral. Pada langkah ini dengan penuh kesadaran 

peserta didik dapat mengimplementasikan karakter disiplin melalui 

kegiatan keagamaan dan kegiatan ekstrakurikuler, indikator proses 

pembentukan karakter disiplin peserta didik melalui kegiatan 

                                                           
117 Observasi, Kegiatan di Lingkungan Madrasah, 24 Mei 2021. 
118 Zaymi Isnaeni, Wawancara, 24 Mei 2021. 
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keagamaan diantaranya disiplin waktu, disiplin aturan, disiplin sikap, 

dan disiplin menjalankan ibadah.  

Dari observasi yang peneliti lakukan di Madrasah Tsanawiyah 

Satu Atap Miftahul Ulum Al-Khairiyah Tempurejo Kabupaten 

Jember, saat pelaksanaan tahapan moral action, peneliti mengamati 

proses pembentukan karakter disiplin peserta didik sangatlah terasa 

dari pembiasaan kegiatan keagamaan, dan kegiatan ekstrakurikuler 

yang ada di lembaga ini, saat kegiatan ekstrakurikuler peserta didik 

dibiasakan dan dilatih disiplin dalam mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler. Hal ini sesuai dengan pernyataan ibu Denik Emawati 

sebagai waka kesiswaan.119 

“Peran kegiatan ekstrakurikuler yang ada di lembaga ini dalam 

membentuk tindakan disiplin peserta didik sangat penting 

untuk dimaksimalkan, kegiatan ektrakurikuler dapat melatih 

dan memberikan pengalaman kepada peserta didik untuk 

terbiasa disiplin, saat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, 

peserta didik diharuskan untuk mengikuti peraturan tata tertib 

yang menjadi kewajibannya. Melalui kegiatan rutinitas, 

spontanitas dan keteladanan diharapkan peserta didik dapat 

memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di lembaga 

ini dengan baik, dengan cara disiplin aturan, disiplin waktu, 

disiplin sikap dan disiplin dalam menjalankan kegiatan 

ekstrakurikuler yang menjadi kewajiban peserta didik untuk 

diikuti khusunya kegiatan ektrakurikuler hadrah”.120   

 

Sedangkan dalam kegiatan keagamaan peserta didik juga 

dibisakan disiplin aturan dan waktu oleh pendidik yang bertugas. 

Kegiatan pembiasaan ini dimulai jam 06.30, selanjutnya peserta didik 

juga disambut oleh pendidik, peserta didik langsung melakukan 

                                                           
119 Observasi, Kegiatan di Lingkungan Madrasah, 28 Mei 2021. 
120 Denik Emawati, Wawancara, 28 Mei 2021. 



89 

senyum, salam, dan sapa, sebagai bentuk disiplin sikap peserta didik 

kepada pendidik, kemudian peserta didik juga dibiasakan disiplin 

mejalankan ibadah dengan melanjutkan kegiatan keagamaan seperti 

mengaji, membaca doa-doa pendek, sholat dhuha, sholat jamaah, 

sholat jum’at, dan mendengarkan pembinaan yang diberikan oleh 

pendidik yang bertugas sebelum kembali untuk mengikuti kegiatan 

belajar mengajar di kelas. Semua kegiatan tersebut dilatih dan 

dibiasakan secara berulang-ulang agar peserta didik terbiasa disiplin 

untuk melaksanakan kegiatan keagamaan tersebut,121 Sebagaimana 

yang disampaikan kepala madrasah : 

“Proses pembentukan karakter melalui kegiatan keagamaan di 

lembaga ini menurut saya sangat baik sekali untuk peserta 

didik, karena peserta didik dapat berlatih dan terbiasa 

melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif sebelum 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar, peserta didik datang 

jam 06.30 untuk melaksanakan kegiatan keagamaan yang 

sudah menjadi ciri khas di lembaga ini, dengan pembiasaan 

kegiatan keagamaan dan kegiatan-kegiatan positif lainnya 

tersebut, peserta didik yang awalnya tidak terbiasa 

melaksanakan kegiatan seperti salam, senyum, sapa, dan lain 

sebagainya, akan terlatih dan terbiasa untuk melaksanakan 

kegiatan positif tersebut. Kemudian peserta didik yang juga 

terbiasa datang terlambat untuk mengikuti kegiatan belajar 

mengajar, dengan kegiatan keagamaan yang dimulai jam 06.30 

akan terlatih dan terbiasa disiplin baik disiplin waktu, disiplin 

aturan, disiplin sikap, dan disiplin menjalankan ibadah”.122 

 

Sebagaimana pemaparan kepala madrasah pembiasaan 

kedisiplinan peserta didik melalui kegiatan keagamaan sebagaimana 

dimaksud adalah gambaran dari tindakan moral atau implementasi 

                                                           
121 Observasi, Kegiatan di Lingkungan Madrasah, 29 April 2021. 
122 Hovi Abdillah, Wawancara, 21 April 2021. 
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dari pengetahuan moral dan perasaan moral yang disampaikan oleh 

pendidik saat kegiatan keagamaan berlangsung, tindakan moral dari 

pembiasaan karakter disiplin peserta didik melalui aktivitas kegiatan 

keagamaan yang diawali dengan pembiasaan aktivitas senyum, salam, 

sapa dan diakhiri dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang positif 

secara tidak langsung membiasakan peserta didik untuk disiplin 

waktu, aturan dan sikap, dan disiplin dalam melaksanakan ibadah.  

       Gambar 4.5 

           Kegiatan Pembiasaan Disiplin Menjalankan Ibadah 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar di atas menunjukkan peserta didik melaksanakan 

pembiasaan disiplin menjalankan ibadah.123 Selain disiplin waktu, 

aturan, dan disiplin sikap peserta didik juga dibiasakan untuk disiplin 

menjalankan ibadah dengan membiasakan melaksanakan sholat 

dhuha, sholat jamaah, sholat jum’at, membaca doa, membaca Al-

Qur’an surah-surah pendek, dan lain sebagainya. Pada saat observasi 

peneliti juga mengamati pendidik selalu melatih pesarta didik dengan 

                                                           
123 Dokumentasi, 27 Mei 2021. 
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kegiatan rutin keagamaan seperti sholat dhuha, sholat dhuhur 

berjamaah dan berdoa sebelum memulai pembelajaran dan mengakhiri 

pembelajaran, semua pembiasaan tersebut dimaksudkan agar peserta 

didik memiliki karakter disiplin dan terbiasa disiplin baik saat di 

lingkungan madrasah maupun di luar lingkungan madrasah.124 

Menurut ibu Siti Kholifatus Sa’diyah 

“Kegiatan yang dilatih dan dibiasakan secara berulang-ulang 

akan membuat peserta didik terbiasa melakukan kegiatan yang 

positif, seperti peserta didik yang dilatih untuk sholat dhuhur 

berjamaah tepat waktu, kegiatan tersebut dibiasakan serta 

diulang-ulang sehingga akan menjadi pembiasaan yang positif 

untuk peserta didik dan menjadi ciri khas lembaga ini, hal 

tersebut akan berdampak pada perubahan yang positif pada 

peserta didik, dari sebelumnya terbiasa tidak disiplin 

melaksanakan sholat jamaah menjadi terbiasa melaksanakan 

sholat dhuhur berjamaah tepat waktu, tentunya harapan saya 

sebagai pendidik yang terbiasa mendampingi peserta didik 

dalam kegiatan ini, berharap semoga perubahan yang nampak 

pada peserta didik tidak hanya diimplementasikan di lembaga 

madrasah ini melainkan kebiasaaan positif tersebut seperti 

disiplin waktu, disiplin aturan, disiplin sikap, dan disiplin 

menjalakan ibadah dibiasakan juga di luar madrasah ini”. 125  

 

Penyataan tersebut didukung oleh ibu Siti Latifah  

“Pelaksanaan dari setiap keagaaman yang dilakukan di 

lembaga madrasah ini dari awal sampai akhir dimaksudkan 

agar peserta didik terbiasa melakukan kegiatan-kegiatan yang 

baik dan positif, peserta didik dibiasakan disiplin waktu agar 

terbiasa disiplin melaksanakan kegiatan tepat waktu, peserta 

didik juga dibiasakan disiplin aturan agar peserta didik disiplin 

dalam menjalankan aturan di lembaga madrasah, peserta didik 

juga dibiasakan disiplin sikap agar supaya peserta didik dapat 

bersikap baik dan positif serta peserta didik juga dibiasakan 

disiplin menjalankan ibadah agar supaya peserta didik terbiasa 

melaksanakan kegiatatan ibadah baik di lingkungan madrasah 

maupun di luar lingkungan madrasah, selain membiasakan 

                                                           
124 Observasi, Kegiatan di Lingkungan Madrasah, 27 Mei 2021. 
125 Siti Kholifatus Sa’diyah, Wawancara, 29 Mei 2021. 
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disiplin kepada peserta didik melalui aktivitas kegiatan 

keagamaan kami juga memberikan nasehat dan hukuman 

mendidik kepada peserta didik yang tidak disiplin 

melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud hal tersebut 

dimaksudkan agar peserta didik dapat memaksimalkan dan 

membiasakan kegiatan yang baik untuk mereka dan dapat 

menjadi karakter yang baik untuk masa depan peserta didik”.126  

        

Pernyataan dari kedua pendidik di atas  memberikan gambaran 

bahwa peserta didik dibiasakan untuk disiplin baik disiplin waktu, 

aturan, sikap dan menjalankan ibadah agar peserta didik dapat 

memaksimalkan kegiatan yang ada di Madrasah Tsanawiyah Satu 

Atap Miftahul Ulum Al-Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember dan 

terbiasa disiplin baik di lingkungan madrasah maupun di luar 

lingkungan madrasah. Peserta didik dibiasakan untuk disiplin waktu 

dengan datang tepat waktu dan terbiasa melaksanakan kegiatan 

keagamaan tepat waktu sesuai dengan waktu yang sudah dijadwalkan, 

peserta didik terbiasa disiplin aturan untuk mengikuti semua aturan 

yang diberlakukan di Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul Ulum 

Al-Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember, salah satunya aturan 

membiasakan kegiatan keagamaan dan peserta didik terbiasa disiplin 

sikap baik dengan membiasakan sikap atau akhlaqul karimah yang 

baik-baik di lingkungan madrasah maupun di luar lingkungan 

madrasah, dan peserta didik dibiasakan disiplin dalam melaksanakan 

ibadah agar peserta didik terbiasa disiplin dalam melaksanakan 

kegiatan ibadah baik yang  ada di madrasah maupun di luar madrasah. 

                                                           
126 Siti Latifah, Wawancara, 02 Juni 2021. 
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2. Proses Pembentukan Karakter Tangung Jawab Peserta Didik Melalui 

Aktivitas Keagamaan di Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul 

Ulum Al-Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember 

Proses pembentukan karakter pada penelitian ini, mengindentifikasi 

melalui tahapan yang sesuai dengan kerangka konseptual yang menjadi 

dasar dalam penelitian ini. Pembentukan karakter berdasarkan teori 

Thomas Lickona melalui tiga komponen yakni moral knowing, moral 

feeling, moral action, dalam membentuk karakter tanggung jawab peserta 

didik melalui aktivitas keagamaan. Karakter tangung jawab menjadi fokus 

kedua dari penelitian pembentukan karakter peserta didik melalui kegiatan 

keagamaan di Madrasah Satu Atap Miftahul Ulum Al-Khairiyah 

Tempurejo Kabupaten Jember. Sangat penting untuk peneliti melakukan 

konfirmasi dari berbagai informasi yang digali melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi, untuk mendapatkan pengalaman dan 

gambaran yang terdapat di dalam proses pembentukan karakter tanggung 

jawab peserta didik di lembaga madrasah tersebut.  

a. Moral Knowing 

Tahapan moral knowing (pengetahuan moral) sebagai langkah 

pertama dalam membentuk karakter tanggung jawab kedalam diri 

seseorang. Dalam hal ini pendidik menginformasikan nilai-nilai yang 

baik dan yang kurang baik kepada peserta didik dengan cara 

menjelaskan, memperkenalkan dan mendemonstrasikan beberapa 

nilai-nilai yang baik yang terdapat pada karakter tanggung jawab. 
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Pada langkah pertama ini peserta didik diharapkan mempunyai 

kemampuan dalam pemahaman tentang pentingnnya nilai-nilai 

karakter tanggung jawab. Dengan pemahaman yang dimiliki peserta 

didik dan peraturan yang ada di lembaga ini, diharapkan dapat 

menjadi wadah untuk menginformasikan nilai-nilai karakter tanggung 

jawab melalui kegiatan keagamaan sekaligus diperkuat dengan 

suasana positif yang dibangun di lembaga ini agar peserta didik agar 

membedakan nilai-nilai yang baik dan kurang baik.  

     Gambar 4.6 

               Pengenalan Informasi Tata Tertib Madrasah 

 

  

   

   

   

 

  

 

Gambar di atas menunjukkan tahapan mengenalkan informasi 

peraturan tata tertib lewat atribut-atribut di lingkungan madrasah.127  

Dalam membangun pengetahun tentang pentingnya nilai-nilai karakter 

tanggung jawab kepada peserta didik, lembaga ini memaksimalkan 

tahapan moral knowing dengan pembiasan pada kegiatan terprogram 

dan tidak terprogram, pemberian nasihat-nasehat saat kegiatan 

                                                           
127 Dokumentasi, 27 April 2021. 
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keagamaan, pembelajaran, dan bimbingan konseling. Kegiatan 

penguatan karakter tersebut dilakukan dan dibiasakan sehingga 

menjadi kebiasaan yang baik dan positif. Pemberian informasi tata 

tertib di luar dan di dalam kelas juga sudah ditempel sebagai bentuk 

informasi positif kepada peserta didik melalui papan informasi, tulisan 

pesan-pesan moral, dan atribut-atribut kewajiban peserta didik, agar 

kewajiban sebagai peserta didik dapat diingat dan aplikasikan oleh 

peserta didik di lembaga madrasah tersebut.128     

“Pemberian nasehat-nasehat dalam setiap kegiatan menjadi 

proses dalam memberikan pemahaman kepada peserta didik, 

agar peserta didik memiliki pengetahuan tentang nilai-nilai 

karakter utamanya karakter tanggung jawab, sehingga peserta 

didik dapat menjalankan kewajibannya dengan baik, selain 

pemberian pengetahuan tentang kewajiban kami juga berusaha 

membangun dan memaksimalkan pengetahuan peserta didik 

tentang karakter tanggung jawab dengan menempelkan 

informasi tata tertib dan kewajiban peserta didik agar supaya 

pembentukan pengetahuan terkait dengan kewajiban peserta 

didik dapat maksimal dan peserta didik mengetahui apa yang 

baik dilakukan dan kurang baik dilakukan sehingga peserta 

didik dapat dengan nyaman menjalankan kewajibannya”.129  

     

Penjelasan dari kepala Madrasah Tsanawiyah Satu Atap 

Miftahul Ulum Al-Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember 

menunjukan bahwa lembaga ini dalam membentuk pengetahuan nilai 

atau pengetahuan tentang karakter tanggung jawab dengan 

memberikan pemahaman, penjelasan, nasehat-nasehat, bimbingan 

konseling tentang kewajiban peserta didik dan menempelkan 

peraturan dan tata tertib di luar dan di dalam kelas melalui papan 

                                                           
128 Observasi, Kegiatan di Lingkungan Madrasah, 27 April 2021. 
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informasi, tulisan pesan-pesan moral, serta atribut-atribut kewajiban 

peserta didik, sehingga peserta didik dapat mengetahui tentang 

kewajibannya. Kepala madrasah meyakini dengan mengenalkan tata 

tertib dan kewajiban sebagaimana dimaksud akan membuat peserta 

didik mengetahui tanggung jawab yang harus peserta didik lakukan, 

harapannya kewajiban-kewajiban yang positif tersebut dapat menjadi 

kebiasaan yang melekat kepada peserta didik baik di madrasah 

maupun di luar madrasah. Hal senada juga disampaikan oleh pendidik 

yang mendampingi kegiatan keagamaan saat ini.  

“Kewajiban peserta didik menjadi salah satu indikator terhadap 

tanggung jawab peserta didik, peserta didik yang sudah 

mendapat pengetahuan tentang aturan dan kewajibannya di 

lembaga madrasah ini akan dengan nyaman menjalankan 

aktivitas kegiatan keagamaan dan kegiatan-kegiatan yang lain, 

karena mereka sudah mengetahui tata tertib dan tanggung 

jawabnya sebagai peserta didik, tentunya kita juga tidak bosan-

bosan memberikan motivasi, mengingatkan tentang tata tertib 

dan kewajiban peserta didik baik di madrasah dan di luar 

madrasah agar apa yang pendidik lakukan dapat menjadi 

pengetahuan yang positif untuk peserta didik”.130    

  

Penjelasan bapak Moh. Sholah Fikri Ilhami, menunjukan 

bahwa selain memberikan pemahaman dan nasehat-nasehat dalam 

membentuk pengetahuan tentang karakter tangung jawab di lembaga 

ini pendidik juga tidak bosan-bosan mengingatkan tata tertib dan 

kewajiban peserta didik juga memberikan motivasi saat kegiatan 

keagamaan dan kegiatan-kegiatan yang lain, harapannya supaya 

peserta didik terbiasa melaksanakan tanggung jawabnya karena sudah 

                                                           
130 Moh. Sholah Fikri Ilhami, Wawancara, 27 April 2021. 
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mengetahui aturan dan kewajiban sebagai peserta didik di lembaga ini. 

Salah satu peserta didik juga memberikan pernyataan terkait dengan 

pembiasaan yang ada di Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul 

Ulum Al-Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember. 

“Saya sudah terbiasa menjalakan dan diberi tanggung jawab 

seperti membantu mengabsen, memandu dzikir saat akan sholat 

berjamaah, dikarenakan mulai kelas VII saya sudah sering 

mendapat penjelasan pendidik terkait dengan manfaat dari 

kegiatan keagamaan yang ada di lembaga ini, selain menjadi 

kewajiban yang harus dilakukan oleh peserta didik kegiatan 

tersebut menjadi pembiasaan yang sangat bermanfaat untuk 

peserta didik khususnya saya pribadi, orang tua saya sampai 

selalu mengingatkan saya untuk jangan sampai telat ke 

lembaga dikarenakan jam 06.30 sudah ada kegiatan keagamaan 

di lembaga ini”.131    

 

Pernyataan peserta didik tersebut memberikan indikasi bahwa 

proses pembentukan pengetahuan melalui pemberian penjelasan nilai-

nilai positif secara berulang-ulang sangat berdampak pada tanggung 

jawab peserta didik untuk membiasakan kewajibannya sebagai peserta 

didik. Dan pertanyataan tersebut didukung oleh salah satu orang tua 

peserta didik yang sering mengantar anaknya ke lembaga. 

 “Sebagai orang tua saya senang melihat anak saya 

mendapatkan pembiasaan keagamaan di lembaga ini seperti di 

latih bertanggung jawab menjadi muadzin dan menjadi panitia 

kegiatan pondok romadhon dan peringatan hari besar islam 

(PHBI). Saat rapat orang tua dulu kepala madrasah sudah 

menjelaskan terkait dengan program dan kegiatan yang ada di 

lembaga ini, salah satunya kegiatan keagamaan ini, saya selalu 

memotivasi anak saya untuk selalu bertanggung jawab atas 

tugas berupa kegiatan positif yang diberikan oleh madrasah dan 

tidak telat mengikuti pembiasaan positif yang jam 06.30 sudah 

dimulai, melihat anak saya jam 06.30 sudah mengikuti kegiatan 

keagamaan hati saya sangat senang karena kegiatan tersebut 
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menurut saya dapat melatih peserta didik untuk disiplin, dan 

bertanggung jawab terhadap kewajibannya, pungkas orang tua 

dari Lutfi kelas VIII  yang kebetulan juga seorang pendidik”.132 

 

Sesuai dengan hasil observasi di lapangan, peneliti mengamati 

pemberian penjelasan dan nasehat positif serta motivasi yang 

berulang-ulang membuat peserta didik memahami dan memiliki 

pengetahuan terkait dengan tanggung jawab atas kewajiban yang 

melekat pada peserta didik di madrasah ini, sehingga peserta didik 

terbiasa melaksanakan kegiatan keagamaan seperti sholat dhuha, 

sholat jamaah, sholat jum’at, kegiatan pondok romadhon dan 

peringatan hari besar islam yang menjadi kegiatan ciri khas di 

lembaga ini untuk membentuk karakter, harapnya agar supaya 

kegiatan tersebut dapat berdampak positif terhadap peserta didik 

sehingga peserta didik terbiasa melaksanakan kegiatan positif baik di 

lembaga maupun di luar lembaga ini.133       

b. Moral Feeling 

Moral feeling (perasaan moral) aspek lain yang harus 

ditanamkan kepada peserta didik yang merupakan sumber energi dari 

diri seseorang untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. 

Moral feeling Sebagai langkah kedua dalam membentuk karakter 

tanggung jawab kedalam diri peserta didik. Di Madrasah Tsanawiyah 

Satu Atap Miftahul Ulum Al-Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember 

kegiatan pembiasaan keagamaan yang dimulai jam 06.30 kepala 

                                                           
132 Susi Riyana, Wawancara, 27 April 2021. 
133 Observasi, Kegiatan di Lingkungan Madrasah, 27 April 2021. 
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madrasah, pendidik berkumpul di masjid untuk ikut dalam 

pembiasaan keagamaan, aktivitas tersebut sebagai tahapan afektif 

dimana keterlibatan pendidik untuk melakukan komunikasi timbal 

balik secara aktif untuk mencontohkan karakter tanggung jawab, 

“Saya sudah 10 tahun mengabdi di lembaga ini, semenjak ada 

kegiatan keagamaan yang menjadi rutinitas dan program ciri 

khas di lembaga ini, banyak perubahan dan kemajuan dari segi 

kedisiplinan dan tanggung jawab peserta didik, suasana yang 

terbangun di lembaga ini juga saya ikut rasakan karena saya 

juga ambil bagian mengikuti kegiatan keagamaan baik 

mengaji, sholat dhuha dan ikut mendengarkan mauidhotul 

hasanah yang diberikan oleh pendidik yang bertugas, saya 

merasakan pembentukan karakter tanggung jawab melalui 

kegiatan ini sangatlah terasa saat peserta didik dilibatkan dalam 

kegiatan keagamaan untuk membantu mengabsen, memandu 

dzikir dan menjadi panitia pondok romdhon dan PHBI, rata-

rata peserta didik bertanggung jawab dengan baik atas 

tugasnya. kegiatan dan aktivitas tersebut diulang-ulang dan 

terkontrol dalam sebuah tata tertib sehingga peserta didik 

terbiasa melaksanakan kegiatan dan aktivitas tersebut sebagai 

tanggung jawab peserta didik di madrasah”.134    

  

Pernyataan dari salah satu pendidik yang memberikan 

gambaran bahwa di lembaga ini proses moral feeling menjadi tahapan 

yang perlu dilakukan oleh semua pendidik dan tenaga kependidikan 

dalam menamamkan proses tersebut kepada peserta didik yang 

merupakan sumber energi dari diri seseorang untuk bertindak sesuai 

dengan nilai-nilai positif yang terkontrol. Sebagaimana aktivitas 

peserta didik yang terkontrol dalam sebuah tata tertib sebagai bentuk 

tanggung jawab peserta didik di madrasah. Melalui aktivitas tersebut, 

rutinitas, spontanitas, keteladanan dan kontrol yang dilakukan oleh 
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pendidik dan tenaga kependidikan menjadi suasana terbangunnya 

hubungan timbal balik yang positif  antara pendidik dan peserta didik 

yang dikemas dalam pembiasaan aktivitas keagamaan.   

Saat peneliti melakukan observasi peneliti mengamati kontrol 

tata tertib terhadap tanggung jawab peserta didik di madrasah 

dilakukan dengan memaksimalkan pembiasaan ketertiban, kerapian 

dan kesesuaian seragam, saat peserta didik hendak akan bersalaman 

saat disambut oleh pendidik yang bertugas, kemudian saat kegiatan 

keagamaan dan saat pembelajaran berlangsung pendidik selalu 

memberikan motivasi serta reward dan punisment kepada peserta 

didik agar peserta didik termotivasi untuk lebih bertanggung jawab 

terhadap kewajibanya. Pendidik juga memaksimalkan tanggung jawab 

peserta didik lewat kontrol buku aktivitas peserta didik sebagai 

penghubung antara pendidik dan orang tua, dibuku tersebut berisi 

beberapa tanggung jawab peserta didik yang wajib dilakukan.135  

“Selain pemberian reward dan punisment kepada peserta didik, 

melalui pembiasaan ketertiban, kerapian, dan kesesuaian 

seragam yang selalu dilakukan oleh pendidik yang bertugas 

sebelum kegiatan keagamaan dimulai, madrasah juga 

memberikan buku aktivistas peserta didik sebagai buku 

penghubung antara pendidik dan orang tua, juga sebagai 

kontrol peserta didik saat melaksanakan tanggung jawabnya di 

luar madrasah, buku tersebut diisi oleh peserta didik dan saat 

salah satu tanggung  jawabnya sudah dikerjakan maka akan 

ditanda tangani oleh orang tua. kemudian Dengan proses 

kontrol yang dilakukan oleh pendidik dan diketahui oleh orang 

tua peserta didik dapat terkontrol untuk melaksanakan 

kewajiban dan tanggung jawabnya baik di madrasah maupun di 
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rumah. Harapanya agar peserta didik terbiasa bertanggung 

jawabnya atas kewajibannya dimanapun berada”.136   

 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh salah satu orang tua 

peserta didik  

“Saya senang dengan diberlakukannya peraturan-peraturan 

yang ada di lembaga tersebut, saya juga senang karena anak 

saya juga mendapat buku aktivitas peserta didik yang berisi 

beberapa tanggung jawab peserta didik yang wajib dilakukan di 

madrasah maupun di rumah, sebagai orang tua saya juga diberi 

peran untuk mengontrol aktivitas dari kegiatan yang menjadi 

kewajiban dan tangung jawab peserta didik, saya berharap 

dengan kegiatan yang diulang-ulang tersebut anak saya akan 

terbiasa melaksanakan kegitaan yang positif tersebut baik ada 

buku kontrol ataupun tidak ada buku kontrol, saya juga 

menyadari bahwa ini memerlukan kerja sama yang baik dari 

pihak madrasah dan orang tua, pihak madrasah menyiapkan 

program dan saya sebagai orang tua sudah seharusnya 

mendukung program tersebut”.137    

   

Dari dua pernyataan di atas menunjukan bahwa diperlukan 

peran dari orang tua untuk menguatkan karakter tanggung jawab 

dalam setiap aktivitas kegiatan yang sudah diprogramkan oleh 

Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul Ulum Al-Khairiyah 

Tempurejo Kabupaten Jember. Kerja sama yang baik antara lembaga 

madrasah dan orang tua peserta didik akan berdampak baik untuk 

sebuah program yang ada di lembaga ini dalam membentuk karakter 

positif peserta didik.  

Saat observasi peneliti juga menjumpai keteladanan yang 

diberikan oleh pendidik memunculkan sikap tanggung jawab pada 

aktivitas peserta didik, seperti yang peneliti amati peserta didik datang 
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pagi sebelum kegiatan dimulai, menata sepatu sebelum masuk masjid 

dan ruang belajar, membuang sampah pada tempatnya, melaksanakan 

kegiatan sabtu bersih, dan banyak lagi aktivitas-aktivitas lainnya yang 

positif yang menunjukan karakter tanggung jawab dari peserta didik. 

aktivitas tersebut merupakan buah dari pembiasaan yang diulang-

ulang dari sebuah kegiatan yang positif dan tata tertib dari sebuah 

peraturan yang ada di madrasah ini. 138  

   Gambar 4.7 

                Atribut Budaya Malu di Lingkungan Madrasah 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

Gambar di atas menunjukkan tahapan yang mempengaruhi 

sikap tanggung jawab peserta didik dengan penerapan budaya malu 

yang ada di lingkungan madrasah ini.139 Kegiatan tersebut merupakan 

bagian dari proses memaksimalkan setiap peraturan dan kegiatan yang 

ada di lembaga madrasah ini, budaya malu menjadi bagian yang tidak 

bisa di kesampingkan dalam proses pembentukan karakter, peraturan 
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dan tata tertib yang ada di madrasah ini menjadi kewajiban peserta 

didik sebagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan, budaya malu 

akan menjadi semangat peserta didik untuk memaksimalkan dari 

setiap kewajiban yang ada di madrasah ini sebagai tanggung 

jawabnya, secara spontanitas peserta didik akan merasa malu saat 

tidak menjalakan kewajibannya, malu karena tidak bisa memberi 

contoh dan malu karena tidak bisa menjalankan tata tertib dari setiap 

peraturan yang ada di lembaga ini. 

“Sebagai pendidik saya selalu memberikan nasehat-nasehat, 

motivasi kepada peserta didik baik saat kegiatan keagamaan, 

saat pembelajaran di kelas, dan saat di ruang BK, saya 

mengamati budaya malu memberikan efek yang membuat 

peserta didik lebih bertangung jawab terhadap kewajibannya, 

budaya malu memberikan pengalaman dan perubahan yang 

sangat signifikan kepada peserta didik, harapanya dengan 

adanya budaya malu yang diterapkan di madrasah ini,  menjadi 

tahapan peserta didik dapat bertanggung jawab terhadap 

kewajiban yang ada di madrasah ini”.140 

     

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh salah satu peserta 

didik kelas VII  

“Saya malu saat saya tidak melaksanakan kewajiban yang ada 

di madrasah, apa lagi saat saya dipanggil pendidik, saat saya 

masih baru pertama kali mengikuti kegiatan keagamaan di 

madrasah ini, dulu saya sering tidak mengikuti sholat dhuha 

dan sering diberikan nasehat oleh pendidik, namun setelah saya 

sering mendapat motivasi, nasehat dan contoh yang baik dari 

pendidik akhirnya saya malu tidak melaksanakan tanggung 

jawab dari kewajiban saya di madrasah ini”. 141 

 

Budaya malu sebagai bagian dari proses pembentukan karakter 

yang ada di madrasah ini dan pernyataan dari dua pernyataan di atas, 
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menunjukan nasehat, motivasi dan contoh yang baik yang diberikan 

pendidik kepada peserta didik yang diulang-ulang serta budaya malu 

yang diterapkan di lembaga ini membuat peserta didik lebih 

bertanggung jawab terhadap kewajibannya sebagai peraturan yang ada 

di lembaga ini. Budaya malu akan memberikan efek terhadap mereka 

yang melanggar tata tertib yang ada madrasah ini. Harapannya dengan 

tahapan tersebut peserta didik dapat terbiasa bertanggung jawab baik 

di madrasah maupun di luar madrasah.  

Dengan beberapa kegiatan tahapan moral feeling tersebut, 

peserta didik terlatih dan memiliki sikap untuk terbiasa melaksanakan 

kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya di madrasah seperti 

terlatih bertanggung jawab saat menjadi panitia pondok romdhon dan 

peringatan hari besar islam (PHBI), membantu pendidik mengabsen 

peserta didik saat kegiatan keagamaan serta saat melaksanakan 

kegiatan keagamaan seperti menjadi muadzin, memandu dzikir, 

sedangkan dalam ketertiban peserta didik akan terbiasa memakai 

seragam dengan rapi, merapikan sepatu, membuang sampah pada 

tempatnya, dan membawa buku aktivitas peserta didik sebagai 

penghubung ke orang tua. Semua kegiatan tersebut dilakukan sebagai 

bagian dari proses membentuk perasaan moral atau sikap peserta didik 

agar peserta didik mencintai nilai-nilai tersebut sebagai sebuah 

kebaikan untuk dilaksanakan, sehingga dapat mempengaruhi tindakan 

tanggung jawab peserta didik. 
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c. Moral Action 

Tahapan moral action (tindakan moral) adalah bagaimana 

membuat moral knowing (pengetahuan moral) agar dapat terwujud 

menjadi tindakan nyata. Perbuatan atau tindakan moral ini merupakan 

hasil dari moral action dan moral feeling. Pada langkah ini peserta 

didik dapat mengaplikasikan karakter tanggung jawab melalui 

aktivitas terprogram dan tidak terprogram melalui kegiatan 

ekstrakurikuler hadrah dan melalui kegiatan keagamaan dengan 

menjadi muadzin, memandu dzikir, ikut menjadi panitia pondok 

romadhon dan peringatan hari besar islam (PHBI).  

         Gambar 4.8 

                               Kegiatan Pondok Romadhon 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar di atas menunjukkan peserta didik melaksanakan 

kegiatan pondok romadhon142. Selain bertanggung jawab terhadap 

semua tugas dan kewajiban yang ada di madrasah, peserta didik juga 

dilatih dan dibiasakan bertanggung jawab terhadap tugas yang 
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diberikan oleh pendidik, seperti menjadi muadzin, memandu dzikir 

saat akan melaksanakan sholat berjamaah di madrasah, termasuk 

menjadi panitia dalam kegiatan peringatan hari besar islam (PHBI). 

Pada saat observasi peneliti juga mengamati selain dibiasakan dengan 

kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut, pendidik juga melatih pesarta 

didik dengan menjadi panitia pondok romdhon, semua pembiasaan 

tersebut dilatih dan dibiasakan agar peserta didik memiliki karakter 

tanggung jawab dan terbiasa bertanggung jawab, baik saat di 

lingkungan madrasah maupun di luar lingkungan madrasah.143 

“Apa yang diterapkan di lembaga ini merupakan sebuah upaya 

agar peserta didik dapat memaksimalkan kewajiban dari 

tanggung jawabnya baik di madrasah maupun di luar 

madrasah, agar proses pembentukan karakter tanggung jawab 

sesuai dengan tujuan dari pembentukan karakter tanggung 

jawab di lembaga madrasah ini, kami selalu berupaya 

memaksimalkan peran kami dengan membuat kegiatan yang 

ada di madrasah dapat berjalan dengan baik, kegiatan 

keagamaan dan ekstrakurikuler menjadi sebuah hal yang harus 

diterapkan untuk mewujudkan karakter positif khususnya 

karakter tanggung jawab, tindakan yang dilakukan oleh peserta 

didik merupakan hasil dari proses tahapan pembentukan 

pengetahuan dan pembentukan persasaan nilai-nilai positif 

yang dilakukan madrasah ini melalui kegiatan keagamman. 

Wujud atau indikator dari tindakan tanggung jawab peserta 

didik terlihat saat peserta didik melakukan kewajiban sebagai 

tanggung jawabnya di madrasah maupun di luar madrasah”.144 

 

Dari pernyataan kepala madrasah dan observasi yang peneliti 

lakukan di lembaga ini, sebagaimana pada proses tahapan moral 

knowing dan moral feeling, pada tahapan moral action, peserta didik 

dibiasakan bertanggung jawab terhadap kewajibannya di lembaga ini, 
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pada tahap ini proses pembentukan karakter tanggung jawab peserta 

didik diupayakan melalui kegiatan yang ada di lembaga ini utamanya 

kegiatan keagamaan dan ekstrakurikuler, aplikasi dari prilaku karakter 

tanggung jawab terlihat saat peserta didik melakukan aktivitas dalam 

menjalankan kewajiban yang ada di madrasah ini dengan bertanggung 

jawab dalam menyiapkan serta merapikan kembali alat-alat hadrah 

saat kegiatan ekstrakurikuler hadrah. Peneliti juga mengamati proses 

pembentukan karakter tanggung jawab sangatlah terasa dari aktivitas 

keagamaan yang dilaksanakan di lembaga ini, seperti bertugas 

menjadi panitia pondok romadhon, peringatan hari besar islam 

(PHBI), menjadi muadzin, dan pemandu dzikir saat kegiatan sholat 

akan dimulai, sehingga peserta didik terbiasa dan terlatih 

melaksanakan tanggung jawabnya baik di madarsah maupun di luar 

madrasah.145  

“Saya sebagai pendidik juga merasakan dampak dari 

diberlakukannya aktivitas keagamaan ini, dampak yang sangat 

terlihat adalah saat dulu kegiatan ini masih belum begitu 

diprogramkan pembelajaran yang dimulai jam 07.00 masih ada 

beberapa peserta didik yang terlambat namun setelah program 

aktivitas keagamaan ini diberlakukan dan menjadi ciri khas 

lembaga ini, jam 06.30 lembaga ini sudah ada aktivitas 

keagamaan yang secara tidak langsung peserta didik setelah 

kegiatan keagamaan langsung dipandu untuk menuju ke kelas 

masing-masing untuk mengikuti pembelajaran, kemudian dari 

segi tanggung jawab, saya sendiri merasakan perubahan yang 

sangat signifikan dengan adanya program ini, peserta didik 

lebih bertanggung jawab dalam hal mentaati tata tertib sebagai 

sebuah peraturan yang ada di lembaga ini, peserta didik juga 

lebih bertangung jawab akan tugas dan kewajibannya, dan 

peserta didik terbiasa melaksanakan kegiatan atau kewajiban 

                                                           
145 Observasi, Kegiatan di Lingkungan Madrasah, 04 Mei 2021. 
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yang positif baik, dan saya bersyukur menjadi bagian dari 

kegiatan yang diulang-ulang sehingga dapat bermanfaat untuk 

pendidik, peserta didik dan semua pihak terkait”.146  

 

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh ibu Uswatun 

Hasanah sebagai pendidik sekaligus yang yang juga menjadi satu 

diantara beberapa pendidik yang mendampingi peserta didik 

melaksanakan kegiatan keagamaan di madrasah ini  

“Dampak luar biasa dari pembiasaan ini sangatlah terasa 

karena saya sendiri merasakan manfaat dari kegiatan ini, saya 

dan pendidik yang lain juga ikut mendampingi peserta didik 

untuk melaksanakan kegiatan keagamaan yang menjadi ciri 

khas di lembaga ini, saya melihat peserta didik sangat 

bertanggung jawab saat melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler 

hadrah dan saat diberikan tugas untuk untuk menjadi panitia 

kegiatan pondok romadhon dan peringatan hari besar islam 

(PHBI), Kemudian sebagai pendidik yang menjadi pengajar 

mereka saat di kelas saya merasakan peserta didik rata-rata 

lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugasnya 

baik tugas yang ada di madrasah maupun tugas yang harus 

dikerjakan di luar madrasah”.147 

 

Dari dua pernyataan tersebut menunjukan proses pembentukan 

karakter tanggung jawab melalui kegiatan keagamaan dan 

ekstrakurikuler yang diulang-ulang dengan pembiasaan, rutinitas, 

spontanitas, dan keteladanan, yang dilakukan di madrasah tersebut 

dengan membentuk pengetahuan tentang nilai-nilai yang positif, dan 

membentuk sikap positif peserta didik sangat berdampak pada 

tindakan peserta didik yang positif. Pernyataan di atas menunjukan 

adanya dampak yang luar biasa dari kegiatan keagamaan dan kegiatan 

ekstrakurikuler yang dilakukan di Madrasah Tsanawiyah Satu Atap 

                                                           
146 Moh. Sholah Fikri Ilhami, Wawancara, 17 Juni 2021. 
147 Uswatun Hasanah, Wawancara, 18 Juni 2021. 
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Miftahul Ulum Al-Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember. Dampak 

yang sangat terasa adalah pada tanggung jawab peserta didik dalam 

menjalankan kewajibannya, baik saat kegiatan keagamaan, kegiatan 

ekstrakurikuler berlangsung maupun saat pembelajaran di kelas. 

B. Temuan 

Berdasarkan paparan data yang diperoleh melalui hasil observasi, 

wawancara, dan dokumentasi maka temuan peneliti tentang Pembentukan 

Karakter Peserta Didik Melalui Kegiatan Keagamaan di Madrasah Tsanawiyah 

Satu Atap Miftahul Ulum Al-Khariyah Tempurejo Kabupaten Jember 

diperoleh temuan penelitian sebagai berikut: 

1. Proses Pembentukan Karakter Disiplin Peserta Didik Melalui 

Aktivitas Keagamaan di Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul 

Ulum Al-Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember 

Moral knowing (pengetahuan moral) sebagai langkah pertama dalam 

membentuk karakter disiplin kedalam diri seseorang. Moral knowing 

merupakan langkah pertama untuk menginformasikan nilai-nilai yang baik 

dan yang kurang baik yang diulang-ulang kepada peserta didik. Dalam 

memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai positif dilakukan dengan 

pemberian mauidhotul hasanah, pengarahan pagi, nasehat-nasehat yang 

masuk dalam setiap kegiatan dan melalui bimbingan konseling (BK). 

Kegiatan tersebut dilakukan melalui pembiasaan rutinitas, spontanitas, 

keteladanan. Kegiatan tersebut dimaksudkan agar peserta didik mengenal, 

mengetahui dan mengingat tentang nilai-nilai positif dari karakter disiplin. 
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Dengan tahapan moral knowing ini diharapkan peserta didik dapat memiliki 

kemampuan dalam pemahaman tentang pentingnya karakter disiplin, 

sehingga dapat mempengaruhi tindakan peserta didik dalam membiasakan 

kegiatan-kegiatan yang positif. 

Moral feeling (perasaan moral) aspek lain yang harus ditanamkan 

kepada peserta didik yang merupakan sumber energi dari diri seseorang 

untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Moral feeling Sebagai 

langkah kedua dalam membentuk karakter disiplin kedalam diri peserta 

didik sebagai tahapan afektif dimana peserta didik dan pendidik melakukan 

komunikasi timbal balik secara aktif, dalam kegiatan keagamaan, 

pembiasaan seperti sholat dhuha, membaca Al-Qur’an, sholat jamaah, sholat 

jum’at, pembiasaan spontanitas, seperti senyum, salam, sapa. Kegiatan 

dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi sebuah pembiasaan yang 

positif. Selain melalui kegiatan tersebut lembaga ini juga memaksimalkan 

peraturan tata tertib dalam dengan pemberian kartu kasus sebagai tahapan 

moral feeling dalam membentuk karakter disiplin peserta didik. Harapan 

dari kegiatan pembiasaan tersebut agar peserta didik dapat terbiasa disiplin 

waktu, disiplin aturan, disiplin sikap dan disiplin dalam mengerjakan 

kegiatan yang ada di madrasah ini.    

Moral action (tindakan moral) adalah bagaimana membuat 

pengetahuan moral agar dapat terwujud menjadi tindakan nyata. Perbuatan 

atau tindakan moral ini merupakan hasil dari pengetahuan moral dan 

perasaan moral. Pada langkah ini peserta didik dapat mengimplementasikan 
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karakter disiplin melalui kegiatan keagamaan sholat jamaah dan 

ekstrakurikuler hadrah. Proses tersebut terlihat dari tindakan Peserta didik 

saat disiplin waktu dengan datang tepat waktu dan terbiasa melaksanakan 

kegiatan keagamaan tepat waktu sesuai dengan waktu yang sudah 

dijadwalkan, peserta didik terbiasa disiplin aturan untuk mengikuti semua 

aturan yang diberlakukan dilembaga ini salah satunya aturan membiasakan 

kegiatan keagamaan dan peserta didik terbiasa disiplin sikap baik dengan 

membiasakan sikap atau akhlaqul karimah yang baik-baik di lingkungan 

madrasah maupun di luar lingkungan madrasah, dan peserta didik 

dibiasakan disiplin dalam melaksanakan ibadah agar peserta didik terbiasa 

disiplin dalam melaksanakan kegiatan ibadah baik yang  ada di madrasah 

maupun di luar madrasah.  

2. Proses Pembentukan Karakter Tangung Jawab Peserta Didik Melalui 

Aktivitas Keagamaan di Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul 

Ulum Al-Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember 

Moral knowing (pengetahuan moral) sebagai langkah dalam proses 

memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai kebaikan dalam membentuk 

karakter tanggung jawab. Sebagai proses untuk menginformasikan nilai-

nilai yang baik dan yang kurang baik proses ini dilakukan secara berulang-

ulang sehingga peserta didik memahami, mengerti dan mengetahui tentang 

nilai-nilai kebaikan. Dalam kegiatan keagamaan yang ada di lembaga ini 

proses moral knowing untuk membentuk karakter tanggung jawab melalui 

pembiasan pada kegiatan terprogram dan tidak terprogram, pemberian 
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nasihat-nasehat saat kegiatan keagamaan, pembelajaran, bimbingan 

konseling, dan melalui papan informasi, tulisan pesan-pesan moral dan 

atribut-atribut kewajiban peserta didik yang ditempel di kelas, di luar kelas 

dan di mading madrasah. Proses kegiatan tersebut sebagai langkah agar 

peserta didik memahami, mengetahui, dan mengerti terhadap tanggung 

jawab sebagai kewajibannya di madrasah ini.      

Moral feeling (perasaan moral) keterlibatan pendidik sebagai bagian 

dari komunikasi timbal balik secara aktif untuk mencontohkan karakter 

tanggung jawab kepada peserta didik. Kegiatan pembiasaan spontanitas, 

rutinitas, keteladanan dan memaksimalkan buku aktivitas peserta didik 

memberikan proses timbal balik yang positif terhadap pendidik dan peserta 

didik. Selain kegiatan tersebut pemberian reward dan punisment untuk 

memaksimalkan peraturan tata tertib yang ada di lembaga ini juga 

dimaksimalkan dengan penerapan budaya malu sebagai proses timbal balik 

yang positif agar peserta didik lebih bertanggung jawab terhadap 

kewajibannya. 

Moral action (tindakan moral) adalah bagaimana membuat moral 

knowing dan moral feeling agar dapat terwujud menjadi moral action. Pada 

langkah ini peserta didik dapat mengimplementasikan karakter tanggung 

jawab melalui kegiatan keagamaan dan ekstrakurikuler. Kegiatan 

pembiasaan, yang diulang-ulang dapat berpengaruh dalam setiap tindakan 

peserta didik untuk bertanggung jawab terhadap kegiatan yang ada di 

lembaga ini. kegiatan terprogram dan tidak terprogram yang ada di lembaga 
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ini menjadi bagian dalam memaksimalkan tanggung jawab peserta didik 

seperti kegiatan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler hadrah dan kegiatan 

keagamaan dengan menjadi muadzin, memandu dzikir, menjadi panitia 

pondok romadhon dan peringatan hari besar islam (PHBI).  

Tabel 4.1 

Matrik Temuan Penelitian 

 

Fokus Indikator Temuan Penelitian 

1 2 3 

1. Proses 

pembentukan 

karakter 

disiplin 

peserta didik 

melalui 

aktivitas 

keagamaan di 

Madrasah 

Tsanawiyah 

Satu Atap 

Miftahul 

Ulum Al-

Khairiyah 

Tempurejo 

Kabupaten 

Jember   

- Disiplin 

waktu 

- Disiplin 

aturan 

- Disiplin sikap 

- Disiplin 

menjalankan 

ibadah 

Proses pembentukan karakter disiplin 

peserta didik melalui aktivitas keagamaan 

di Madrasah Tsanawiyah Satu Atap 

Miftahul Ulum Al-Khairiyah Tempurejo 

Kabupaten Jember melalui tiga tahapan 

yakni tahapan moral knowing dalam 

memberikan pengetahuan tentang nilai-

nilai positif dilakukan dengan pemberian 

mauidhotul hasanah, pengarahan pagi 

nasehat-nasehat yang masuk dalam setiap 

kegaiatan, kegiatan tersebut dimaksudkan 

agar peserta didik mengenal, mengetahui 

dan mengingat tentang nilai-nilai positif 

dari karakter disiplin. Tahapan moral 

feeling sebagai tahapan afektif, peserta 

didik dan pendidik melakukan 

komunikasi timbal balik secara aktif, 

dalam kegiatan keagamaan dan kegiatan 

pembiasaan positif lainnya. Selain 

melalui kegiatan tersebut lembaga ini 

juga memaksimalkan peraturan tata tertib 

dalam dengan pemberian kartu kasus 

sebagai tahapan moral feeling dalam 

membentuk karakter disiplin peserta 

didik Tahapan moral action pada langkah 

ini peserta didik terbiasa bertindak 

disiplin waktu, disiplin aturan, disiplin 

sikap dan disiplin dalam melaksanakan 

kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di 

lembaga ini seperti melaksanakan sholat 

dhuha, sholat jamaah, sholat jum’at 
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1 2 3 

2. Proses 

pembentukan 

karakter 

tanggung 

jawab peserta 

didik melalui 

aktivitas 

keagamaan di 

Madrasah 

Tsanawiyah 

Satu Atap 

Miftahul 

Ulum Al-

Khairiyah 

Tempurejo  

Kabupaten 

Jember 

- Mengerjakan 

tugas dan 

pekerjaan 

rumah dengan 

baik 

- Bertanggung 

jawab atas 

setiap 

perbuatan 

- Melakukan 

piket sesuai 

dengan 

jadwal yang 

ditentukan  

- Mengerjakan 

tugas 

kelompok 

secara 

bersama-

sama 

Proses pembentukan karakter tanggung 

jawab peserta didik melalui aktivitas 

keagamaan di Madrasah Tsanawiyah 

Satu Atap Miftahul Ulum Al-Khairiyah 

Tempurejo Kabupaten Jember melalui 

tiga tahapan yakni tahapan moral 

knowing sebagai langkah agar peserta 

didik memahami, mengetahui, dan 

mengerti terhadap tanggung jawab 

sebagai kewajibannya di madrasah ini, 

tahapan tersebut diaplikasikan melalui 

pembiasan pada kegiatan terprogram dan 

tidak terprogram, pemberian nasihat-

nasehat saat kegiatan keagamaan, 

pembelajaran, bimbingan konseling, dan 

melalui melalui papan informasi, tulisan 

pesan-pesan moral dan atribut-atribut 

kewajiban peserta didik yang ditempel di 

kelas, di luar kelas dan di mading 

madrasah. Tahapan moral feeling 

keterlibatan pendidik sebagai bagian dari 

komunikasi timbal balik secara aktif 

untuk mencontohkan karakter tanggung 

jawab kepada peserta didik melalui 

kegiatan pembiasaan spontanitas rutinitas 

keteladanan dan memaksimalkan buku 

aktivitas peserta didik serta pemberian 

reward dan punisment untuk 

memaksimalkan peraturan tata tertib 

yang ada di lembaga ini. Budaya malu 

yang diterapkan di lembaga ini sebagai 

proses timbal balik yang positif agar 

peserta didik lebih bertanggung jawab 

terhadap kewajibannya. Tahapan moral 

action kegiatan terprogram dan tidak 

terprogram yang ada di lembaga ini 

menjadi bagian dalam memaksimalkan 

tanggung jawab peserta didik dengan 

kegiatan pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler hadrah dan kegiatan 

keagamaan dengan menjadi muadzin, 

memandu dzikir, menjadi panitia pondok 

romadhon dan peringatan hari besar islam 

(PHBI).  
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BAB V 

PEMBAHASAN 

Pada bab ini merupakan bagian yang membahas hasil penelitian 

berdasarkan fokus penelitian yaitu mendeskripsikan dari masing-masing fokus 

yaitu pertama, proses pembentukan karakter disiplin peserta didik melalui 

aktivitas keagamaan di Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul Ulum Al-

Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember. Kedua proses pembentukan karakter 

tanggung jawab peserta didik melalui aktivitas keagamaan di Madrasah 

Tsanawiyah Satu Atap Miftahul Ulum Al-Khairiyah Tempurejo Kabupaten 

Jember. 

Peneliti menampilkan bab ini untuk membantu menjelaskan dan menjawab 

temuan yang sudah dikonfirmasi melalui berbagai data yang ditemukan, baik 

melalui proses pengamatan pada observasi, wawancara dan dokumentasi. Berpijak 

dari sinilah peneliti mencoba mendeskripsikan data yang sudah peneliti 

kemukakan berdasarkan logika dan diperkuat dengan adanya teori-teori yang 

sudah ada, kemudian diharapkan menemukan hal baru.   

A. Proses Pembentukan Karakter Disiplin Peserta Didik Melalui Aktivitas 

Keagamaan di Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul Ulum Al-

Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember  

Proses pembentukan karakter pada fokus pertama adalah karakter 

disiplin, dengan pembahasan temuan pada bab IV dan setelah melakukan 

konfirmasi terhadap berbagai temuan yang dilakukan di lembaga tersebut. 

Proses pembentukan karakter disiplin melalui aktivitas keagamaan dilakukan 
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dengan tiga tahapan yaitu dengan tahapan moral knowing, moral feeling, dan 

moral action. Dalam hal ini pembahasan ini akan memunculkan pembahasan 

temuan berdasarkan tahapan tersebut dengan bentuk aktivitas yang 

disandingkan dengan teori. 

1. Moral Knowing 

Pembentukan karakter diyakini perlu dan penting untuk dilakukan 

oleh madrasah untuk menjadi pijakan dalam penyelenggaraan pendidikan 

karakter di madrasah. Tujuan pendidikan karakter pada dasarnya adalah 

mendorong lahirnya anak-anak yang baik. Tumbuh dan berkembangnya 

karakter yang baik akan mendorong peserta didik tumbuh dengan kapasitas 

dan komitmennya untuk melakukan segalanya dengan benar dan memiliki 

tujuan hidup. Masyarakat juga berperan membentuk karakter anak melalui 

orang tua dan lingkungannya. Karakter dapat dibentuk melaui tahap 

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

Pembentukan karakter merupakan usaha atau suatu proses yang 

dilakukan untuk menanamkan hal positif pada anak yang bertujuan untuk 

membangun karakter yang sesuai dengan norma, dan kaidah moral dalam 

bermasyarakat. Ada tiga faktor yang sangat penting dalam proses 

pembentukan karkter anak yaitu faktor pendidikan (madrasah), lingkungan 

masyarakat, dan lingkungan keluarga.148   

Sedangkan kedisplinan merupakan tindakan yang menunjukkan 

perilaku tata tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. 

                                                           
148 Muslich Masnur, Pendidikan Karakter, Menjawab Tantangan Krisi Multidimensional, 

(Yogjakarta : Pustaka Pelajar, 2015), 81. 
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Disiplin adalah sebagai kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses 

dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, 

kesetiaan, keteraturan dan ketertiban, nilai-nilai tersebut telah menjadi 

bagian dalam hidupnya, perilaku itu tercipta melalui proses binaan keluarga, 

pendidikan dan pengalaman.  

Hasil temuan penelitian menunjukan bahwa tahap moral knowing 

adalah sebagai langkah pertama dalam pembentukan karakter disiplin 

peserta didik melalui aktivitas keagamaan, dimana pada tahap ini peserta 

didik diharapkan mempunyai kemampuan dalam pemahaman tentang nilai-

nilai moral. Pada tahap ini kegiatan tersebut dilakukan dengan pemberian 

mauidhotul hasanah, yaitu ucapan yang berisi nasehat baik dan 

bermanfaat untuk peserta didik saat kegiatan keagamaan maupun saat 

pembelajaran di kelas. Kegiatan tersebut menjadi tahapan moral knowing 

dalam mengenalkan dan menginformasikan nilai-nilai karakter disiplin 

kepada peserta didik di lembaga ini. Menurut Muhaimin menjelaskan nilai-

nilai moral adalah suatu proses yang dilakukan oleh pendidik untuk 

menginformasikan nilai-nilai yang baik dan yang kurang baik kepada 

peserta didik.149   

Pemberian nasehat kepada peserta didik juga menjadi tahapan moral 

knowing, pemberian nasehat-nasehat postif juga dimaksimalkan dalam 

memberikan pemahaman dan pengertian kepada peserta didik akan 

pentingnya karakter disiplin. Pemberian nasehat juga diberikan saat  

                                                           
149 Muhaimin, Rekonstruksi Pendidikan Islam Dari Paradigma Pengembangan Manejemen 

Kelembagaan Kurikulum Hingga Strategi Pembelajaran, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 

2009), 325-327. 
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bimbingan konseling kepada peserta didik yang melakukan pelanggran 

dengan tidak mengikuti kegiatan. Nasihat merupakan salah 

satu metode pendidikan yang cukup efektif dalam membentuk keimanan, 

akhlak, jiwa dan rasa sosial seseorang. Memberi nasihat juga dapat memberi 

kemanfaatan dan perubahan besar untuk membuka dan menyadarkan hati 

seseorang terhadap hakikat sesuatu, mendorongnya untuk berperilaku yang 

baik dan positive thinking. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Az-

Zariyat ayat 55 : 

ر  
ْ
ك ِّ
نَّ الذ  ْر َفاِّ ِّ

 
ْيَن َوذَك نِّ ُمْؤمِّ

ْ
 ٥٥ى َتْنَفُع ال

Artinya, “Dan teruslah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan 

itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin.”150     

Tulisan dan pesan-pesan positif yang ditempelkan di mading, kelas 

dan luar kelas juga menjadi bagian dari tahapan moral knowing, atribut-

atribut tersebut secara tidak langsung memberikan pemahaman kepada 

peserta didik tentang nilai-nilai moral. Kemudian dengan media tersebut 

secara tidak langsung menumbuhkan minat baca peserta didik untuk terus 

dan menambah pengetahuannya tentang nilai-nilai moral.  

Aktivitas pengarahan pagi baik yang dilakukan saat upacara bendera 

atau sebelum kegiatan keagamaan dimulai juga menjadi proses tahapan 

moral knowing dalam memberikan pemahaman nilai-nilai moral kepada 

peserta didik, peneliti mengamati saat pendidik memberikan pengarahan 

baik pengarahan aktivitas memberikan informasi, aktivitas penyampaian 

                                                           
150 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Terjemah (Semarang : PT. Karya Toha 

Putra, 2002), 417. 

https://kbbi.web.id/metode
https://kbbi.web.id/nasihat
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aturan-aturan dan pengarahan aktivitas saat pendidik memberikan amanat 

saat menajadi pembina upacara bendera hari senen secara tidak langsung 

memberikan pemahaman yang positif kepada peserta didik. 

Menurut Abdullah Munir Salah satu metode dalam membentuk 

karakter adalah dengan cara memaksimalkan kegiatan di luar pelajaran, 

yaitu dengan melaui pembiasaan-pembiasaan, kegiatan keagamaan dan 

kegiatan lainnya yang positif. Maksudnya adalah pembentukan karakter 

peserta didik melalui semua kegiatan di luar pembelajaran yang biasa 

disebut dengan kegiatan ekstrakulikuler yang berbentuk pembiasaan-

pembiasaan nilai-nilai akhlak mulia yang ada di dalamnya, seperti kegiatan 

keagamaan, dan lain sebagainya.151 

2. Moral Feeling 

Pada tahapan moral feeling melalui kegiatan keagamaan peneliti 

mengamati aktivitas pembiasaan rutinitas, spontanitas, dan keteladanan 

menjadi kebiasaan yang diulang-ulang dan menghadirkan komunikasi 

timbal balik secara aktif untuk membentuk karakter disiplin peserta didik. 

Kegiatan tersebut menjadi proses dalam membentuk karakter disiplin 

peserta didik, baik disiplin waktu, disiplin aturan, disiplin sikap dan disiplin 

dalam menjalakan ibadah di madrasah ini. Tahapan moral feeling (perasaan 

moral) adalah aspek lain yang harus ditanamkan kepada peserta didik yang 

merupakan sumber energi dari diri seseorang untuk bertindak sesuai dengan 

nilai-nilai kebaikan. Moral feeling Sebagai langkah kedua dalam 

                                                           
151 Abdullah Munir, Spritual Teaching, (Yogyakarta : Pustaka Insan Madani, 2006), 6. 
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membentuk karakter disiplin kedalam diri peserta didik sebagai tahapan 

afektif dimana peserta didik dan pendidik melakukan komunikasi timbal 

balik secara aktif, melalui pembiasaan dan kegiatan-kegiatan positif. 

Menurut teori tahapan moral feeling adalah tahapan emosional atau 

perasaan moral yang harus dimiliki seseorang untuk berbuat untuk bertindak 

sesuai dengan prinsip-prinsip moral, dalam prosesnya komunikasi timbal 

balik yang dilakukan secara aktif harus dapat menyentuh ranah emosional, 

hati dan jiwa peserta didik, agar peserta didik memiliki rasa cinta kesadaran 

bahwa kedisiplinan merupakan kebutuhannya untuk dirinya, sehingga 

peserta didik dapat menilai dirinya sendiri atau intropeksi diri.152  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan, dengan aktivitas 

pembiasaan rutinitas, spontanitas, dan keteladanan yang diulang-ulang 

seperti senyum, salam dan sapa yang menjadi aktivitas pembuka yang 

dilakukan oleh peserta didik saat berada di Madrasah Tsanawiyah Satu Atap 

Miftahul Ulum Al-Kahiriyah Tempurejo Kabupaten Jember, kemudian 

aktivitas pembiasaan seperti sholat dhuha, membaca Al-Qur’an, membaca 

doa, sholat berjamaah adalah aktivitas yang diulang-ulang untuk 

membentuk karakter disiplin peserta didik. Kegiatan komunikasi timbal 

balik secara aktif tersebut dapat memberikan pengalaman kepada peserta 

didik saat melaksanakan pembiasaan dan kegiatan-kegiatan positif lainnya 

sebagai sumber energi dari diri seseorang untuk bertindak sesuai dengan 

nilai-nilai kebaikan. 

                                                           
152 Thomas Lickona, Educating For Character Mendidik Untuk Membentuk Karakter, 

(Penerjemah Uyu Wahyudin, Jakarta : PT Bumi Aksara 2012). 85-99. 
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Pembiasaan adalah segala sesuatu yang dilakukan secara berulang 

untuk membiasakan individu dalam bersikap, berperilaku, dan berpikir 

dengan benar. Dalam proses pembiasaan berintikan pengalaman, sedangkan 

yang dibiasakan adalah sesuatu yang diamalkan. Menurut teori, pembiasaan 

adalah suatu perbuatan yang perlu dipaksakan, sedikit demi sedikit akhirnya 

akan menjadi kebiasaan. Aktivitas yang sudah menjadi kebiasaan 

selanjutnya akan menjadi habit, yaitu kebiasaan yang sulit untuk dihindari 

dan kebiasaan yang sudah dengan sendirinya sehingga akan menjadi 

aktivitas rutin153.  

Sedangkan menurut Hery Noer Aly pembiasaan merupakan sebuah 

metode dalam pendidikan berupa proses penanaman kebiasaan Sedangkan 

yang dimaksud dengan kebiasaan itu sendiri adalah cara-cara bertindak yang 

diulang-ulang dan secara otomatis kebiasaan tersebut hampir tidak disadari 

oleh pelakunya.154  

Adapun contoh-contoh kegiatan tidak kegiatan pembiasaan 

keteladanan, pembiasaan spontan, dan pembiasaan rutin menurut E. 

Mulyasa yang dapat diterapkan di lembaga madrasah untuk membentuk 

karakter dapat dilaksanakan sebagai berikut : 

a. Rutin, yaitu pembiasaan yang dilakukan terjadwal, seperti: upacara 

bendera, senam, sholat dhuha, sholat berjama’ah, berdoa, membaca Al-

Qur’an, pemeliharaan kebersihan, dan kesehatan. 

                                                           
153 A. Qordi Azizy, Pendidikan Agama untuk Membangun Etika Sosial, (Semarang : Aneka Ilmu, 

2002, 147. 
154 Hery Noer Aly, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1999), 184. 
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b. Spontan, adalah pembiasaan tidak terjadwal dalam kejadian khusus 

seperti : pembentukan perilaku memberi senyum, salam, dan sapa, 

membuang sampah pada tempatnya, antri, mengatasi silang pendapat. 

c. Keteladanan, adalah pembiasaan dalam bentuk perilaku sehari- hari 

seperti : berpakaian rapi, berbahasa yang baik, rajin membaca, memuji 

kebaikan, dan atau keberhasilan orang lain, datang tepat waktu.155 

Proses tahapan moral feeling juga terjadi pada pelaksanaan peraturan 

tata tertib yang harus dilaksanakan oleh peserta didik, datang jam 06.30 

menjadi aktivitas pertama peserta didik di madrasah untuk melaksanakan 

kegiatan keagamaan, dalam prosesnya peserta didik dilatih untuk disiplin, 

baik disiplin waktu, disiplin aturan, disiplin sikap dan disiplin dalam 

menjalakan ibadah di madrasah ini, proses tersebut menjadi kekuatan dalam 

tahapan moral feeling untuk dimaksimalkan oleh peserta didik sebagai 

peraturan tata tata tertib yang ada di lembaga ini.    

Proses moral feeling juga dimaksimalkan lewat peraturan tata tertib 

melalui aktivitas pemberian kartu kasus dari setiap pelanggaran yang 

dilakukan di madrasah ini. Pemberian kartu kasus menjadi sebuah motivasi 

dan kekuatan kepada peserta didik untuk disiplin dalam setiap 

melaksanakan kegiatan keagamaan. dalam pendidikan kegiatan tersebut 

sangat berperan penting dalam pendidikan anak sebab pendidikan yang 

terlalu lunak akan membentuk anak yang kurang disiplin dan tidak 

mempunyai keteguhan hati. 

                                                           
155 E. Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2014), 169. 
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Menurut teori bahwa seseorang atau peserta didik dalam berperilaku 

termotivasi oleh faktor internal maupun eksternal. Peserta didik mampu 

menanggapi untuk mengikuti ataupun menolak motivasi tersebut. Akan 

tetapi, apabila peserta didik mengikuti motivasi yang baik, maka ia akan 

mendapatkan konsekuensi positif (reward). Sebaliknya, apabila peserta 

didik menolak motivasi yang baik, maka ia akan mendapatkan konsekuensi 

negatif (punishment).156 Marzuki metode reward adalah pemberian hadiah 

sebagai perangsang kepada peserta didik atau anak agar termotivasi berbuat 

baik atau berakhlak mulia, sedangkan metode punishment adalah pemberian 

sangsi sebagai efek jera bagi peserta didik atau anak agar tidak berani 

berbuat jahat atau melanggar peraturan yang berlaku157 

3. Moral Action 

Aktivitas keagamaan dalam memunculkan tindakan dalam karakter 

disiplin di lembaga ini melalui pembiasaan, rutinitas, spontanitas, dan 

keteladanan. Aktivitas ini menjadikan peserta didik melatih diri dalam 

membiasakan disiplin saat melaksanakan kegiatan yang ada di lembaga ini. 

Pada tahap moral action ini peserta didik dapat memunculkan sikap karakter 

disiplin melalui kegiatan keagamaan dan kegiatan ekstrakurikuler. 

Menurut Thomas Lickona tindakan moral adalah bagaimana 

membuat pengetahuan moral agar dapat diwujudkan menjadi tindakan 

nyata. Perbuatan atau tindakan moral ini merupakan hasil dari dua 

                                                           
156 Dale H. Schunk, Learning Theories an Educational Perspective (Teori Teori Pembelajaran : 

Perspektif Pendidikan Edisi Keenam). Terj. Hamdiah, dkk. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012), 

478 
157 Marzuki, Pendidikan Karakter Islam, (Jakarta : Bumi Aksara.2015), 113. 
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komponen karakter lainnya. Untuk memahami apa yang mendorong 

sseorang dalam perbuatan yang baik, maka harus dilihat 3 aspek lain dari 

karakter yaitu : competence (kompetensi), will (keinginan), dan habit 

(kebiasaan). Tahapan tindakan moral menurut Thomas Lickona merupakan 

merupakan tahap puncak keberhasilan dalam strategi pendidikan karakter, 

saat peserta didik secara mandiri mampu mempraktikan kegiatan-kegiatan 

yang ada di lembaga madrasah dalam kehidupan sehari-hari secara sadar. 

Seperti peserta didik semakin disiplin, tanggung jawab rajin beribadah, 

sopan, ramah, hormat, penyayang, jujur, cinta kasih, adil dan sebagainya.158 

Berdasarkan hasil temuan penelitian menunjukan proses moral 

action yang dilaksanakan di lembaga madrasah ini, dengan memaksimalkan 

pembiasaan disiplin pada kegiatan ektrakurikuler, kegiatan keagamaan 

seperti sholat duha, sholat jamaah, sholat jumat dan kegiatan-kegiatan postif 

lainnya, dalam tindakannya saat pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada 

dilembaga ini berlangsung peserta didik terbiasa disiplin waktu, disiplin 

aturan, disiplin sikap dan disiplin dalam menjalakan ibadah yang ada di 

Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul Ulum Al-Khairiyah Tempurejo 

Kabupaten Jember, tindakan pembiasaan disiplin peserta didik tersebut 

merupakan hasil dari proses tahapan moral knowing dan tahapan moral 

feeling.  

Menurut teori dalam penerapan pendidikan karakter dapat dilakukan 

dengan berbagai strategi pengintegrasian. Strategi yang dapat dilakukan 

                                                           
158 Thomas Lickona, Educating For Character Mendidik Untuk Membentuk Karakter Terj. Uyu 

Wahyudin, (Jakarta : PT Bumi Aksara 2012), 85-99. 
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adalah pengintegrasian dalam kegiatan sehari-hari pelaksanaan strategi ini 

dapat dilakukan dengan kegiatan rutin, yaitu kegiatan ini merupakan 

kegiatan yang dilakukan peserta didik secara terus-menerus dan konsisten 

setiap saat. Contoh kegiatan sholat dhuhur berjamaah159 

Pembiasaan sholat dhuhur berjamaah yang dilakukan peserta didik 

juga menjadi bagian dari tahapan moral action, di lembaga madrasah ini, 

selain itu pembiasaan sholat dhuhur berjamaah juga dapat menjadi strategi 

yang dapat dilakukan dalam kegiatan sehari-hari dalam membentuk karakter 

disiplin sehingga peserta didik terbiasa melaksanakan kegiatan keagamaan 

yang ada di lembaga ini, dengan disiplin mengikuti semua rangkaian 

kegiatan seperti pembiasaan Sholat dhuhur berjamaah ini menjadi suatu 

kegiatan yang terus menerus dilakukan di luar jam pelajaran, untuk melatih 

peserta didik lebih teratur dan terarah dan mendisiplinkan diri dalam 

menjalankan ibadah. Kegiatan tersebut diharapkan menjadikan hal positif 

bagi peserta didik, karena dengan adanya sholat dhuhur berjamaah, 

diharapkan mampu menjadikan peserta didik semakin disiplin dan aktif 

dalam melaksanakan sholat fardhu. Pembiasaan peserta didik tersebut 

menunjukan proses moral action untuk membentuk karakter disiplin peserta 

didik di Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul Ulum Al-Khairiyah 

Tempurejo Kabupaten Jember.  

Sesuai dengan teori sholat berjamaah juga mengajarkan kedisiplinan 

kepada pelakunya, dimana seorang muslim akan mengerjakan ibadah sholat 

                                                           
159 Muslich Masnur, Pendidikan Karakter, Menjawab Tantangan Krisi Multidimensional, 

(Yogjakarta : Pustaka Pelajar, 2015), 175 
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sesuai waktu yang telah ditentukan. Setiap pekerjaan yang berulang-ulang, 

maka lambat laun akan menjadi kebiasaan. Maka orang selalu mengerjakan 

ibadah sholat tepat waktu diharapkan akan disiplin dalam menjalankan 

kehidupannya.160 

B. Proses Pembentukan Karakter Tanggung Jawab Peserta Didik Melalui 

Aktivitas Keagamaan di Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul Ulum 

Al-Khairiyah Tempurejo Kabupaten Tempurejo Kabupaten Jember 

Proses pembentukan karakter pada fokus kedua adalah karakter 

tanggung  jawab, dengan pembahasan temuan pada bab IV dan setelah 

melakukan konfirmasi terhadap berbagai temuan yang dilakukan di lembaga 

tersebut. Pembentukan karakter tanggung jawab melalui kegiatan keagamaan 

dilakukan dengan tiga tahapan yaitu dengan tahapan moral knowing, moral 

feeling, dan moral action. Dalam hal ini pembahasan ini akan memunculkan 

pembahasan temuan berdasarkan tahapan tersebut dengan bentuk aktivitas 

yang disandingkan dengan teori. 

1. Moral Knowing 

Karakter tanggung jawab merupakan tingkah laku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik tanggung jawab pada diri 

sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial), negara maupun terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa.161 Setiap orang pada hakikatnya telah diberikan 

tanggung jawab, yang telah menjadi bagian dari kehidupan manusianya 

sebagai kodrat. Namun, belum tentu semua orang dapat mengetahui dan 

                                                           
160 Chotibul Umam, Akidah Akhlak (Kelas VIII MTs), (Semarang : PT. Menara Kudus, 2007),17. 
161 Nurul Zuhriah, Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan, (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2011), 69. 
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memahami apa sebenarnya arti dari tanggung jawab. Tanggung jawab 

sendiri merupakaan keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya. 

Dalam hal ini, jika dijabarkan tanggung jawab adalah kesadaran seseorang 

akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah 

diperbuatnya. sikap tanggung jawab akan terbentuk, seiring dengan 

pertumbuhan dan perkembangan anak yang berasal dari dalam hati dan 

kemauan sendiri untuk melakukan suatu kewajiban.   

Dalam Al-Qur’an apapun yang dilakukan seseorang pasti akan 

dipertanggung jawabkan. setiap aktivitas yang menjadi tugas dan kewajiban 

kita hendaknya dilakukan dengan baik agar kita menjadi orang yang 

beruntung. Hal tersebut tertuang dalam QS. Al Muddassir 38 : 

 َنْفس   
ُّ
ل
ُ
ْيَنة    ك َسَبْت َرهِّ

َ
َما ك  ٣٨ بِّ

Artinya : “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia 

lakukan,”162 

Hasil temuan penelitian menunjukkan pada tahap moral knowing 

pengenalan dan pemberian pemahaman karakter tanggung jawab pada 

peserta didik dilakukan dengan pembiasan kegiatan rutinitas, spontanitas, 

keteladanan, melalui kegiatan terprogram dan tidak terprogram dengan 

pemberian nasihat-nasehat yang masuk dalam setiap kegiatan, 

pembelajaran, dan bimbingan konseling, Proses kegiatan tersebut sebagai 

langkah agar peserta didik memahami, mengetahui, dan mengerti terhadap 

tanggung jawab sebagai kewajibannya di madrasah ini. Menurut teori, 

                                                           
162 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Terjemah, (Semarang : PT. Karya Toha 

Putra, 2002), 460. 
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pengetahuan moral sebagai langkah pertama dalam pembentukan karakter, 

dimana pada tahap ini peserta didik diharapkan mempunyai kemampuan 

dalam pemahaman tentang nilai-nilai.163 

Pemberian informasi tentang peraturan dan tata tertib peserta didik 

melalui papan informasi, tulisan pesan-pesan moral dan atribut-atribut 

kewajiban peserta didik yang ditempel di kelas, di luar kelas dan di mading 

madrasah juga menjadi proses tahapan moral knowing dalam 

menginformasikan kewajiban peserta didik akan tanggung jawabnya. 

Peraturan dan tata tertib yang ada di lembaga ini penting untuk di 

informasikan kepada peserta didik, sebagai sebuah pengetahuan, sehingga 

peserta didik mengetahui dan memahami tanggung jawabnya sebagai 

peserta didik di Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul Ulum Al-

Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember. 

Menurut teori aturan dan tata tertib merupakan pedoman bagi 

madrasah untuk menciptakan suasana madrasah yang aman dan tertib, 

sehingga akan terhindar dari hal-hal yang kurang baik, dengan adanya tata 

tertib juga mencerminkan adanya budaya madrasah dalam membina akhlak 

peserta didik164 oleh karena itu pemberian informasi dan pemberian 

pemahaman kepada peserta didik tentang aturan dan tata tertib menjadi 

sebuah hal yang harus dilakukan oleh madrasah untuk membentuk karakter 

peserta didik khususnya karakter tanggung jawab. 

                                                           
163 Thomas Lickona, Educating For Character Mendidik Untuk Membentuk Karakter, 

(Penerjemah Uyu Wahyudin, Jakarta : PT Bumi Aksara 2012). 85-99. 
164 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi, ( Bandung : Alfabeta, 2014), 

266.  
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2. Moral Feeling 

Pada tahapan moral feeling melalui aktivitas pembiasaan rutinitas, 

spontanitas, dan keteladanan menjadi kebiasaan  yang diulang-ulang untuk 

membentuk karakter tanggung jawab peserta didik, kegiatan tersebut 

meghadirkan komunikasi dua arah atau timbal balik antara pendidik dan 

peserta didik. Pendidik bersama-sama ikut aktif dalam melaksanakan 

kegiatan tersebut sehingga peserta didik mendapakan motivasi dan 

pengalaman yang luar biasa dari pendidik saat melaksanakan kegiatan 

pembiasaan senyum, salam, sapa, pembiasaan sholat dhuha, membaca Al-

Qur’an dan pembiasaan sholat berjamaah. Kegiatan tersebut menjadi proses 

tahapan moral feeling dalam membentuk karakter tanggung jawab peserta 

didik di madrasah ini. 

Pemberian reward dan punisment  juga menjadi bagian dari proses 

tahapan moral feeling  untuk memaksimalkan peraturan tata tertib yang ada 

di lembaga madrasah ini sebagai proses timbal balik yang positif agar 

peserta didik lebih bertanggung jawab terhadap kewajibannya. Dalam 

prosesnya pemberian reward dan punisment dapat membantu peserta didik 

untuk memutuskan untuk bertindak tanggung jawab, saat peserta didik 

mendapatkan reward peserta didik akan termotivasi untuk lebih baik baik 

lagi dalam mentaati peraturan yang menjadi tata tertib di madrasah, 

sebaliknya saat mendapat punisment peserta didik mendapatkan dorongan 

untuk tidak mengulangi lagi kesalahannya atas tindakan tidak menjalakan 

peraturan tata tertib sebagai kewajibannya di lembaga madrasah ini. 
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Menurut teori reward merupakan alat pendidikan yang mudah 

dilaksanakan dan sangat menyenangkan bagi peserta didik. Untuk itu 

reward dalam suatu proses pendidikan sangat dibutuhkan keberadaannya 

demi meningkatkan motivasi belajar. Maksud dari pendidik memberi 

reward kepada peserta didik adalah supaya peserta didik menjadi lebih giat 

lagi usahanya untuk memperbaiki atau mempertinggi prestasi yang akan 

dicapainya, dengan kata lain peserta didik menjadi lebih keras kemauannya 

untuk belajar lebih baik.165 Sedangkan punishment adalah suatu perbuatan 

yang dilakukan secara sadar dan sengaja yang menyebabkan efek jera 

terhadap seseorang yang menerima hukuman sebagai akibat dari kesalahan 

yang diperbuat. Dimana di dalam dunia pendidikan, punishment termasuk 

dalam alat pendidikan represif yang disebut juga alat pendidikan kuratif atau 

koreksi.166 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan,  proses moral feeling juga 

dimaksimalkan dengan memberikan buku aktivitas peserta didik sebagai 

buku penghubung antara madrasah dan orang tua. Buku aktivitas tersebut 

menjadi buku kontrol sekaligus menjadi buku penghubung antara madrasah 

dan orang tua saat peserta didik berada di rumah. Saat berada di rumah 

peserta didik dapat menjalankan aktivitas pembiasaan keagamaan dan 

beberapa kegiatan yang sudah dicantumkan di dalam buku aktivitas tesebut 

sebagai sebuah kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya. Melalui buku 

                                                           
165 Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan teoritas dan Praktis, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 

2011), 175. 
166 Moh. Zaiful Rosid dan Ulfatur Rahmah, Reward dan Punishment: Konsep dan Amplikasi 

Keluarga, Sekolah, Pesantren, Perusahaan, dan Masyarakat, (Malang : Literasi Nusantara, 

2019),45. 
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aktivitas tersebut peran orang tua saat di rumah dapat memaksimalkan 

tahapan moral feeling dalam membentuk karakter tanggung jawab peserta 

didik.  

Menurut Heri Gunawan pembentukan karakter diyakini perlu dan 

penting untuk dilakukan oleh madrasah untuk menjadi pijakan dalam 

penyelenggaraan pendidikan karakter di madrasah. Tujuan pendidikan 

karakter pada dasarnya adalah mendorong lahirnya anak-anak yang baik. 

Tumbuh dan berkembangnya karakter yang baik akan mendorong peserta 

didik tumbuh dengan kapasitas dan komitmennya untuk melakukan 

segalanya dengan benar dan memiliki tujuan hidup. Masyarakat juga 

berperan membentuk karakter anak melalui orang tua dan lingkungannya. 

Karakter dapat dibentuk melaui tahap pengetahuan (knowing), pelaksanaan 

(acting), dan kebiasaan (habit).167 

Peran orang tua dalam membentuk karakter peserta didik menjadi 

sebuah hal yang penting untuk dilakukan, karena dalam prosesnya, 

pembentukan karakter peserta didik untuk menjadi sosok yang baik, 

tangguh, mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab, dapat diupayakan sejak 

usia dini. Tentunya orang tua memegang peranan penting dalam 

mengondisikan agar anak berada dalam lingkungan yang mendukung 

tumbuh kembang karakternya.  

Proses moral feeling dalam membentuk karakter tanggung jawab di 

lembaga ini juga dimaksimalkan dengan membiasakan budaya malu tidak 

                                                           
167 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi, (Bandung : Alfabeta,2014), 38. 
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melaksanakan kewajiban. Kegiatan ini merupakan hasil dari proses moral 

knowing dalam menguatkan pemahaman dan peraturan tata tertib terkait 

dengan pentingnya karakter tanggung jawab. Proses ini memunculkan 

tindakan budaya malu saat peserta didik tidak melaksanakan kegiatan atau 

peraturan tata tertib yang menjadi kewajibanya. Dengan menerpakan budaya 

malu secara tidak langsung memberikan kekuatan pada peserta didik untuk 

patuh pada peraturan tata tertib yang menjadi kewajiban peserta didik di 

lembaga.  

Menurut teori rasa malu adalah satu bagian dari emosi, rasa malu 

merupakan emosi yang bersifat universal dapat ditumbuhkan, dirasakan, dan 

dimiliki oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapuntak mengherankan bila hal 

tesebut banyak dikasi oleh siapapun dan dicermati dalam konteks budaya168 

3. Moral Action 

Dalam proses moral action (tindakan moral) adalah bagaimana 

membuat pengetahuan moral dan perasaan moral agar dapat terwujud 

menjadi tindakan moral. Pada langkah ini peserta didik dapat 

mengaplikasikan karakter tanggung jawab melalui kegiatan pembiasaan, 

yang diulang-ulang sehingga memberikan pengalaman dan dapat 

berpengaruh dalam setiap tindakan peserta didik untuk bertanggung jawab 

terhadap kegiatan yang ada di lembaga ini. Berdasarkan hasil temuan di 

lapangan, kegiatan terprogram dan tidak terprogram yang ada di lembaga 

madrasah ini, seperti pelaksanaan kegiatan ektrakurikuler hadrah, memandu 

                                                           
168 Paul Ekman, Membaca Emosi Orang, (Yogyakarta : Think, 2003). 10 
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dzikir menjadi muadzin, saat akan sholat berjamaah, dan menjadi panitia 

saat kegiatan pondok romadhon dan peringatan hari besar islam (PHBI), 

menjadi bagian dalam memaksimalkan tanggung jawab peserta didik di 

madrasah ini.  

Menurut Teori Pembiasaan adalah suatu yang sengaja dilakukan 

secara berulang-ulang agar sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan. Inti 

pembiasaan sebenarnya adalah pengalaman, yang dibiasakan itu sesuatu 

yang diamalkan. salah satu kegiatan pembiasaan secara kegiatan 

pembiasaan terprogram dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan 

perencanaan khusus dalam kurun waktu tertentu untuk mengembangkan 

pribadi peserta didik secara individual, kelompok, dan atau klasikal  

sedangkan kegiatan keagaaman yang tidak terprogram, kegiatan ini 

dilaksanakan melalui pembiasaan yang memiliki dampak positif yang 

sangat luar biasa. Dengan agenda rutin yang melatih pembiasaan yang baik, 

serta pengawalan yang baik, maka akan terwujud perilaku yang baik, di 

dalam lingkungan madrasah169  

Berdasarkan hasil temuan penelitian proses moral action dalam 

memaksimalkan tanggung jawab peserta didik di lembaga ini, salah satunya 

melalui kegiatan peringatan hari besar islam (PHBI). Dalam hal ini kegiatan 

peringatan hari besar islam juga mengajarkan para peserta didik menjadi 

orang yang bertanggung jawab. Artinya, peserta didik akan belajar untuk 

menjadi orang yang benar-benar mengemban amanah yang telah diberikan 

                                                           
169 E. Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2014), 169. 
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kepadanya. Misalnya, peserta didik yang ditugaskan dalam kepanitiaan 

tempat, maka mereka memiliki tanggung jawab penuh bagaimana mengatur 

tempat dalam kegiatan tersebut sehingga sesuai dengan apa yang mereka 

harapkan bersama. Karena tanpa adanya rasa tanggung jawab bisa saja acara 

demikian tidak akan berjalan lancar. Jika dilihat lebih jauh, tanggung jawab 

disini bukan hanya tanggung jawab bagi dirinya, tapi juga tanggung jawab 

bagi teman-temannya bahkan tanggung jawab bagi masyarakat sekitar. 

Peserta didik yang bertanggung jawab akan melaksanakan tugas yang telah 

diberikan kepadanya dengan baik. Kemampuan peserta didik untuk 

bertanggung jawab akan mengantarkannya sebagai pribadi yang profesional 

dan menghargai tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya 

Berdasarkan hasil temuan penelitian proses moral action di 

Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul Ulum Al-Khairiyah Tempurejo 

Kabupaten Jember, selain melalui kegiatan keagamaan, di lembaga ini juga 

memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler hadrah. Kegiatan ekstrakurikuler 

adalah kegiatan tambahan yang dilakukan di luar jam pelajaran, kegiatan 

ekstrakurikuler menjadi sebuah kegiatan dalam memunculkan tindakan 

moral di madrasah ini. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mendapatkan 

tambahan pengetahuan, keterampilan dan wawasan serta membantu 

membentuk karakter peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya. 

Dengan memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler hadrah di lembaga 

madrasah ini, harapannya kegiatan ekstrakurikuler tersebut dapat 

menumbuhkan karakter tanggung jawab peserta didik. 
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Menurut Abdur Rahman Saleh Kegiatan ekstrakurikuler merupakan 

kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan di luar jam pelajaran yang 

disesuaikan dengan kebutuhan pengetahuan, pengembangan, bimbingan dan 

pembiasaan peserta didik agar memiliki pengetahuan dasar penunjang,170 

Sedangkan menurut Uzer Usman, kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan 

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

madrasah maupun di luar madrasah dengan maksud untuk lebih 

memperkaya dan memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan yang 

telah dimilikinya dari berbagai bidang studi.171  

                                                           
170Abdul Rahmad Shaleh, Pendidikan Agama Dan Watak Bangsa, (Jakarta : Grafindo 

Persada,2005), 170. 
171 Moh User Usman, Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar, (Bandung : Rosda Karya, 

1993), 22. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Hasil dari paparan data dan analisis serta pembahasan hasil temuan di 

lapangan yang diperdalam dengan teori-teori yang digunakan dalam penelitian 

ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pembentukan karakter peserta didik melalui 

kegiatan keagamaan di Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul Ulum Al-

Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember melalui tiga tahapan yakni dengan 

tahapan moral knowing, moral feeling, moral action. 

1. Proses Pembentukan Karakter Disiplin Peserta Didik Melalui Aktivitas 

Keagamaan di Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul Ulum Al-

Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember 

Proses pembentukan karakter disiplin peserta didik melalui aktivitas 

keagamaan di Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul Ulum Al-

Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember melalui tiga tahapan yakni yang 

pertama dengan tahapan moral knowing, melalui pemberian mauidotul 

hasanah, yang masuk dalam setiap kegiatan sebagai tahapan untuk 

mengenalkan pengetahuan tentang nilai-nilai moral, kedua dengan tahapan 

moral feeling, melalui pembiasaan rutinitas, spontanitas, dan keteladanan 

sebagai kegiatan dan komunikasi timbal balik secara aktif  yang dilakukan 

secara berulang-ulang sehingga menjadi sebuah pembiasaan yang positif, 

ketiga dengan tahapan moral action, peserta didik dibiasakan bertindak 

disiplin waktu, disiplin aturan, disiplin sikap dan disiplin dalam 
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melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di lembaga ini seperti 

melaksanakan sholat dhuha, sholat berjamaah, dan sholat jum’at. 

2. Proses Pembentukan Karakter Tanggung Jawab Peserta Didik Melalui 

Aktivitas Keagamaan di Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul 

Ulum Al-Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember 

Proses pembentukan karakter tanggung jawab peserta didik melalui 

aktivitas keagamaan di Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul Ulum Al-

Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember melalui tiga tahapan yakni yang 

pertama dengan tahapan moral knowing, melalui kegiatan terprogram dan 

tidak terprogram sebagai tahapan dalam memberikan pengetahun dan 

pemahaman tentang kewajiban peserta didik, kedua dengan tahapan moral 

feeling, melalui pembiasaan dan pemberian reward dan punisment serta 

penerapan budaya malu sebagai proses timbal balik yang positif agar peserta 

didik lebih bertanggung jawab terhadap kewajibannya, ketiga dengan 

tahapan moral action, melalui ekstrakurikuler hadrah dan pembiasaan, 

dengan menjadi muadzin, memandu dzikir, menjadi panitia pondok 

romadhon dan peringatan hari besar islam (PHBI). 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dipaparkan di atas dari penelitian 

dengan judul Pembentukan Karakter Peserta Didik Melalui Kegiatan 

Keagamaan di Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul Ulum Al-Khairiyah 

Tempurejo Kabupaten Jember, peneliti sangat mengharapkan adanya penelitian 

lanjutan mengenai  penelitian tersebut. Berdasarkan temuan dalam penelitian 



138 

ini, terdapat saran-saran untuk seluruh pihak terkait di Madrasah Tsanawiyah 

Satu Atap Miftahul Ulum Al-Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Kepala Madrasah 

a. Karakter peserta didik yang sudah terbentuk seperti karakter disiplin 

dan karakter tanggung jawab, diupayakan terus dipertahankan dengan 

terus memaksimalkan kegiatan keagamaan dan kegiatan-kegiatan  

positif lainnya. 

b. Mengembangkan kegiatan keagamaan dan kegiatan positif lainnya 

dalam memaksimalkan proses pembentukan karakter peserta didik 

melalui kegiatan keagamaan di Madrasah Tsanawiyah Satu Atap 

Miftahul Ulum Al-Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember.  

2. Bagi Waka Kurikulum 

Dengan kegiatan keagamaan yang yang sudah berjalan dengan baik 

dilembaga ini, diharpakan waka kurikulum bekerja sama dengan kepala 

madrasah untuk memunculkan program-program yang positif dan 

disesuaikan dengan kebutuhan zaman guna untuk memaksimalkan proses 

pembentukan karakter peserta didik.    

3. Bagi Waka Kesiswaan  

Diharpakan waka kesiswaan untuk bekerja sama dengan seluruh 

pihak untuk memberikan motivasi dan semangat kepada peserta didik 

dalam setiap kegiatan-kegiatan yang ada di Madrasah Tsanawiyah Satu 

Atap Miftahul Ulum Al-Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember.  
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4. Bagi Pendidik  

Pendidik dalam melaksanakan kegiatan keagamaan perlu untuk 

mengembangkan penggunaan metode dan strategi dalam membentuk 

karakter peserta didik melalui kegiatan keagamaan, agar dalam 

membentuk karakter peserta didik dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan. 

Pendidik hendaknya lebih sabar, telaten dan dapat menjadi teladan bagi 

peserta didiknya sehingga peserta didik akan mudah memahami dan 

mencerna pengetahuan nilai yang diberikan, sehingga akan terbentuk 

anak-anak yang berkarakter 

5. Bagi Orang Tua Peserta Didik 

Orang tua peserta didik diharapkan selalu semangat dalam 

memberikan dukungan kepada anak-anaknya dalam melaksanakan tugas 

dan kewajiban pesarta didik di lembaga madrasah  serta turut serta dalam 

membentuk karakter peserta didik baik di madrasah di luar madrasah.   

6. Peserta didik  

Peserta didik diharapkan dapat memaksimalkan setiap kegiatan 

yang ada di madrasah, agar peserta didik dapat memaksimalkan 

pembentukan karakter khusunya karakter disiplin dan tangung jawab. 

7. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Mengingat penelitian ini memiliki banyak kekurangan, jadi penting 

seorang peneliti melakukan penelitian lebih lanjut terutama berkaitan 

dengan pembentukan karakter peserta didik melalui kegiatan keagamaan  
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     Keagamaan di Madrasah Tsanawiyah Satu Atap  

     Miftahul Ulum Al-Khairiyah Tempurejo  

     Kabupaten Jember 

Telah melaksanakan penelitian di Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul 

Ulum Al-Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember terhitung mulai 15 April 2021 

sampai dengan 18 Juni 2021. 

Demikian surat keterangan ini, kami buat dengan sebenar-benarnya untuk 

dipergunakan sebagaimana mestinya. 
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PEDOMAN PENGUMPULAN DATA 

A. OBSERVASI 

1. Observasi tentang kegiatan di Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul 

Ulum Al-Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember 

2. Observasi prilaku sehari-hari peserta didik di Madrasah Tsanawiyah Satu 

Atap Miftahul Ulum Al-Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember 

B. WAWANCARA 

1. Kepada Kepala Madrasah 

a. Apa manfaat kegiatan keagamaan bagi peserta didik dalam 

membentuk karakter di Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul 

Ulum Al-Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember ? 

b. Mengapa Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul Ulum Al-

Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember memilih kegiatan 

keagamaan untuk membentuk karakter peserta didik ? 

c. Bagaimana proses di Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul 

Ulum Al-Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember dalam membentuk 

karakter peserta didik melalui kegiatan keagamaan ? 

d. Pandangan kepala Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul Ulum 

Al-Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember tentang proses 

pembentukan karakter melalui kegiatan keagamaan ? 

e. Bagaimana cara memaksimalkan proses pembentukan karakter 

melalui kegiatan keagamaan di Madrasah Tsanawiyah Satu Atap 

Miftahul Ulum Al-Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember ?  



2. Kepada Waka Kurikulum 

a. Kapan pelaksanaan kegiatan keagamaan di Madrasah Tsanawiyah 

Satu Atap Miftahul Ulum Al-Khairiyah Tempurejo Kabupaten 

Jember ? 

b. Apa dampak proses pembentukan karakter peserta didik di Madrasah 

Tsanawiyah Satu Atap Miftahul Ulum Al-Khairiyah Tempurejo 

Kabupaten Jember ? 

3. Kepada Waka Kesiswaan 

a. Apa saja kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di Madrasah 

Tsanawiyah Satu Atap Miftahul Ulum Al-Khairiyah Tempurejo 

Kabupaten Jember dalam membentuk karakter peserta didik ? 

b. Apa saja kasus kedisiplinan dan tanggung jawab peserta didik di 

Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul Ulum Al-Khairiyah 

Tempurejo Kabupaten Jember ? 

4. Kepada Pendidik 

a. Bagaimana pandangan pendidik tentang proses pembentukan karakter 

disiplin dan tanggung jawab peserta didik melalui kegiatan 

keagamaan yang dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah Satu Atap 

Miftahul Ulum Al-Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember  ? 

b. Bagaimana dampak proses pembentukan karakter peserta didik 

melalui kegiatan keagamaan terhadap proses kegiatan belajar 

mengajar di Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul Ulum Al-

Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember ? 



5. Kepada Peserta Didik 

a. Apakah senang bersekolah di Madrasah Tsanawiyah Satu Atap 

Miftahul Ulum Al-Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember ? 

b. Bagaimana perasaannya saat mengikuti semua kegiatan yang ada di 

Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul Ulum Al-Khairiyah 

Tempurejo Kabupaten Jember ?   

6. Kepada Orang Tua 

a. Apa alasan menyekolahkan anaknya di Madrasah Tsanawiyah Satu 

Atap Miftahul Ulum Al-Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember ? 

b. Pandangan orang tua tentang kegiatan di Madrasah Tsanawiyah Satu 

Atap Miftahul Ulum Al-Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember ? 

C. DOKUMENTASI 

1. Foto yang berkaitan dengan kegiatan peserta didik di Madrasah 

Tsanawiyah Satu Atap Miftahul Ulum Al-Khairiyah Tempurejo 

Kabupaten Jember 

2. Denah lokasi Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul Ulum Al-

Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember 

 

  

 



 
 

 

 
 
 
. 
 

 

 

 
 



 
 

  



 
 

 

 

 

  



 
 

 



VII A VII B VII C VIII A VIII B IX A IX B VII A VII B VII C VIII A VIII B IX A IX B VII A VII B VII C VIII A VIII B IX A IX B

0 06.30-07.00
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09.00-09.20
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VII 10.20-10.50 T P3 Y AA1 N2 Q X1 T B X1 Z U1 H1 Q

VIII 10.50-11.20 H1 Y P2 AA1 L X1 Q T B X1 Z U1 H1 Q

11.20-11.50

IX 11.50-12.20 H1 Y P2 AA1 L X1 Q

  

NO KG JPM NO KG JPM

1 A Hovi Abdillah, S.Pd 17 R 1.IPS, 2. Seni Budaya 28

2 B Abdul Muqit Fauzan Musthofa 20 18 S MQK 8

3 C Abdul Rachman 19 T Bahasa Indonesia 42

4 D Drs. Slamet Supriadi, M.Pd 20 U 1. IPS, 2. Prakarya 6

5 E Prima Cristi Crismono, M.Pd 5 21 W Matematika 10

6 F Nur Holis, S.Pd., Gr. 10 22 X 1.Akidah Akhlak, 2. Fiqih 22

7 H Bobby Candra Setya, S.Pd 17 23 Y Bhs. Daerah 14

8 I Musfiqurrohman, S.Pd.I 6 24 Z SKI 14

9 J Andri Zulfi Yasir Arafat, S.Pd 0 25 AA 1. Bahasa Arab, 2. Penjaskes 30

10 L Beny Rahmawati, S.Pd 28 Bahasa Arab 190

11 M Selvia Ariska Yuswita, S.Pd 20 364

12 G Siti Latifah, S.Pd.I 14 Wk. Kurikulum

13 N Uswatun Hasanah, S.Pd 27

14 O Nurul Ida Maghfirotin, S.Pd 10

15 P Denik Emawati, S.Pd 25 Prima Cristi Crismono, M.Pd

16 Q Retno Widosari, SE 8
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PROFIL MADRASAH TSANAWIYAH SATU ATAP  

MIFTAHUL ULUM AL-KHAIRIYAH TEMPUREJO  

KABUPATEN JEMBER 

A. Sejarah Berdirinya Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul Ulum Al-

Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember 

Mengingat pentingnya dunia pendidikan dan juga tuntutan zaman 

yang semakin berkembang, hal ini menjadi tanggung jawab besar bersama 

untuk menyelamatkan generasi agar dapat menjawab dan mampu menghadapi 

tuntutan masa yang akan datang, sehingga tidak heran ketika lembaga-

lembaga pendidikan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas lembaga 

pendidikannya. 

Dengan usaha dan perjuangan yang panjang pada tahun 1938 akhirnya 

KH. Sirojuddin mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang berbasis pondok 

pesantren salafiyah yang sekarang dikenal dengan yayasan pondok pesantren 

Al-Khairiyah Tempurejo. 

KH. Sirojuddin, adalah pendiri pondok pesantren Al-Khairiyah 

Tempurejo. Pondok pesantren tersebut berdiri pada tahun 1938. Seiring 

dengan pesatnya perkembangan pendidikan dan kemajuan zaman pada saat 

itu, maka penerus KH. Sirojuddin yakni KH. Luthfi Habibullah dan keluarga 

berinisiatif membangun pendidikan formal di yayasan pondok pesantren Al-

Khairiyah Tempurejo. Keinginan tersebut baru terwujud pada tahun 2007 

dengan berdirinya sebuah lembaga pendidikan Raudhatul Athfal Az-Zahra 

(RA), dan disusul tahun 2009 berdiri lagi lembaga pendidikan yang diberi 



nama Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul Ulum Al-Khairiyah 

Tempurejo Kabupaten Jember, namun lembaga Madrasah Tsanawiyah Satu 

Atap Miftahul Ulum Al-Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember ini, baru 

dibuka tahun 2010. 

B. Identitas Madrasah  

Nama : Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul 

Ulum Al-Khairiyah Tempurejo Kabupaten 

Jember 

NSM  : 121 235 090 206 

NPSN  : 20571277 

Status Akreditasi  : Terakreditasi A 

Nomor SK Akreditasi  : 599/BAN-SM/SK/2019 

Tanggal SK Akreditasi  : 09/07/2019 

Alamat : Jln. KH. Abdul Azis No. 66  

Kode Pos  : 68173 

Dusun : Kauman 

Desa : Tempurejo 

Kecamatan : Tempurejo 

Kabupaten Kota :  Jember 

Provinsi  : Jawa Timur 

No. Telp.  :  0331 754404 

Nama Yayasan  : Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren  

Al-Khairiyah Tempurejo 



Alamat Yayasan  : Jl. KH. Abdul Azis No. 66 Kauman 

Tempurejo Jember 68173 

Nama Kepala Madrasah : Hovi Abdillah,S.Pd 

Kategori Madrasah  : Swasta 

SK. Status Madrasah : Kd.13.09/4/MTs/206/2010 

Tanggal  : 01 Juli 2010               

Tahun Berdiri : 2010 

Kepemilikan Tanah : Yayasan 

Luas Tanah  MTs / Status  : ±2460 M2/Wakaf 

Luas Bangunan  : 678 M2 

C. Letak Geografis Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul Ulum Al-

Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember 

Lokasi Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul Ulum Al-Khairiyah 

Tempurejo Kabupaten Jember terletak di jalan KH. Abdul Azis No. 66 

Kauman  Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Batas 

wilayah Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul Ulum Al-Khairiyah 

Tempurejo Kabupaten Jember yaitu: 

Sebelah Utara : Tanah Wakaf ( Kuburan Umum) 

Sebelah Selatan : Jalan KH. Abdul Azis 

Sebelah Timur : Pemukiman Warga Kauman 

Sebelah Barat : Jalan KH. Abdul Azis 

Letak geografis Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul Ulum Al-

Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember yang strategis tersebut menjadikan 



madrasah ini memiliki beberapa keuntungan yaitu mudah dijangkau dari 

berbagai wilayah di sekitarnya. Hal ini didukung dengan adanya sarana jalan 

dan transportasi yang memadai. 

D. Visi dan Misi 

Sebagai upaya memberikan arah, motivasi dan kepastian cita-cita 

yang hendak diwujudkan pada waktu tertentu, maka ditetapkan visi dan misi 

Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul Ulum Al-Khairiyah Tempurejo 

Kabupaten Jember, Visi dan misi itu penting untuk menyatukan persepsi, 

pandangan, cita-cita, harapan-harapan dan impian semua pihak yang terlibat 

langsung dalam pengembangan Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul 

Ulum Al-Khairiyah Kabupaten Jember 

1. Visi Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul Ulum Al-Khairiyah 

Tempurejo Kabupaten Jember. “Terbentuknya Insan yang Berakhlaqul 

Karimah, Berbadan Sehat, Berwawasan Luas, Beramal Shaleh dan 

Berilmu Manfaat”. 

2. Misi Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul Ulum Al-Khairiyah 

Tempurejo Kabupaten Jember 

a. Memberikan teladan dan mentradisikan etika/akhlaq yang terpuji. 

b. Memaksimalkan kegiatan pembelajaran dengan pembelajaran yang 

aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan Islami. 

c. Memberikan pembinaan jasmani dan rohani. 

d. Mengembangkan wawasan keislaman, kebangsaan dan kecendikian 

dengan kurikulum yang dinamis. 



E. Kegiatan Peserta Didik 

1. Kegiatan Harian 

Adalah kegiatan yang wajib diikuti oleh seluruh peserta didik 

Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul Ulum Al-Khairiyah Kabupaten 

Jember  

a. Kegiatan Belajar Mengajar 

b. Kegiatan Keagamaan ( Sholat Dhuha, Membaca Al-Qur’an, Sholat 

Jamaah ) 

c. Kegiatan Rutinitas, Spontanitas, dan Keteladanan 

2. Kegiatan Mingguan  

Adalah kegiatan yang wajib diikuti oleh seluruh peserta didik 

Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul Ulum Al-Khairiyah Tempurejo 

Kabupaten Jember. Kegiatan ini bertujuan agar peserta didik dapat 

melaksanakan : 

a. Upacara Bendera Hari Senen  

b. Sholat Jum’at 

c. Jum’at Berkah 

d. Jum’at Bersih 

3. Kegiatan Ekstrakurikuler 

Adalah kegiatan yang dlakukan di luar jam pelajaran madrasah, 

kegiatan tersebut bertujuan untuk mengembangkan bakat dan minat 

peserta didik. Ada beberapa kegiatan yang bisa dipilih sesuai dengan bakat 

dan minat peserta didik, ada juga kegiatan yang wajib diikuti oleh peserta 



didik yaitu pramuka, berikut adalah kegiatan ekstrakurikuler yang ada di 

lembaga ini :  

a. Pramuka  

b. Hadrah  

c. Sepak bola 

d. Volly  

4. Kegiatan Tahunan 

Adalah kegiatan yang dilakuikan setiap satu tahun sekali di 

Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul Ulum Al-Khairiyah Tempurejo 

Kabupaten Jember. Kegiatan ini bertujuan agar peserta didik dapat 

melaksanakan : 

a. Pondok Romadhon  

b. Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 

c. Lomba HUT RI 

d. Perkajusami  

F. Kondisi Obyektif Madrasah 

1. Bangunan/Ruang  

No Nama Ruang Jumlah Keterangan 

1 Kantor Kepala 1 Baik 

2 Ruang Pendidik 2 Baik 

3 Ruang Kelas 6 Baik 

4 Perpustakaan 1 Baik 

5 Laboraturium 1 Baik 

6 Lab komputer 1 Baik 

7 Kamar Mandi Pendidik 3 Baik 

8 Kamar Mandi  3 Baik 

9 Osis 1 Baik 

10 Kantin 1 Baik 

11 Gudang 2 Baik 

 



2. Fasilitas Lain 

No Fasilitas Jumlah 
Keadaaan 

B KB R 

1 2 3 4 5 6 

1 Masjid 1 x   

2 Asrama Putra 1 x   

3 Asrama Putri 1 x   

4 Sarana Olahraga 2 x   

5 Tempat Parkir Pendidik 2 x   

6 Tempat Parkir  2 x   

7 Projektor 2 x   

8 Laptop 10 x   

9 Telepon 1  x  

10 Komputer 20  x  

11 Printer 3  x  

12 Tape Recorder 2  x  

 

3. Data Jumlah Peserta Didik 

No Tahun 
Jumlah Peserta Didik 

L P Jumlah 

1 2017/2018 34 40 74 

2 2018/2019 28 27 55 

3 2019/2020 16 31 47 

4 2020/2021 20 18 38 

5 2021/2022 19 43 62 

 

4. Data Jumlah Tenaga Pendidik 

JK 
Ijazah Terakhir Status Kepegawaian 

<D3 S1 S2 PNS Yayasan Tidak Tetap 

L 1 7 2  1 9 

P 1 13   1 12 

∑ 2 20 2  2 21 

 

5. Data Jumlah Tenaga Kependidikan 

Jenis Tenaga 
Ijazah Terakhir 

∑ 
<D3 S1 S2 

Kepala Madrasah  1  1 

Kepala TU 1   1 

Staf TU  1  1 

Pustakawan  1  1 

 



DENAH LOKASI 

 

 

 

 

 

  Sdn Tempurejo 02 

Masjid Nurul Mubin 
Polsek  

Tempurejo 

YAYASAN PONDOK PESANTREN  
AL-KHAIRIYAH TEMPUREJO 

Koramil 
Tempurejo 

Lokasi Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul Ulum Al-Khairiyah Tempurejo Kabupaten Jember 

 PONDOK PESANTREN  
AL-WAFA TEMPUREJO 



FOTO-FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN 

1. Kegiatan Pembiasaan Berbaris Sebelum Masuk Kelas 

 

  

  

  

  

   

 

  

 

2. Kegiatan Pembiasaan Membaca Informasi di Mading 

 

   

  

 

  

 

  

  

 

3. Pembiasaan Menata Sepatu 

  

  

  

 

 

 



 

4. Kegiatan Pembiasaan Berdoa Sebelum dan Sesudah KBM 

 

  

 

  

  

   

  

  

 

5. Kegiatan Pembiasaan Sabtu Bersih  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

6. Kegiatan Pondok Romadhon 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 



 

7. Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

8. Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

9. Kegiatan Ekstrakurikuler Hadrah 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 



 

10. Informasi Peraturan Tata Tertib 

  

   

 

 

  

 

 

 

 

11. Informasi Pesan-Pesan Positif Kedisiplinan 

 

  

 

  

  

  

  

 

 

12. Informasi Pesan-Pesan Positif Tanggung Jawab 
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