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“Dialah Allah, Tidak ada Tuhan selain Dia. Dia mempunyai Asmaul Husna 

(nama-nama yang baik)”. (QS. Thahaa: 8)
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ABSTRAK 

 

Muhimmatul ‘Azizah, 2022: Implementasi Pembacaan Asmaul Husna dalam 

Membentuk Karakter Religius Siswa di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 01 

Diponegoro Wuluhan Jember. 

 

Kata Kunci: Pembacaan Asmaul Husna, Karakter Religius, SMK 01 Diponegoro 

 

Banyak terjadi penyimpangan dan tindakan yang tidak seharusnya 

dilakukan dalam dunia pendidikan. Dalam pendidikan Islam, pendidikan karakter 

religius memiliki peran penting mencegah perbuatan yang menyimpang dari 

ajaran Islam. Langkah awal mencetak generasi bangsa yang berwawasan religius 

salah satunya melalui Asmaul Husna. SMK 01 Diponegoro menjadikan Asmaul 

Husna sebagai pembiasaan yang dilaksanakan secara rutin sebelum belajar, untuk 

membentuk karakter religius siswa. Melalui pembiasan, menjadikan siswa 

terbiasa untuk melakukan hal-hal yang baik dan siswa dapat mengamalkan makna 

Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari.  

Fokus penelitian skripsi ini adalah: 1) Bagaimana implementasi 

pembacaan Asmaul Husna dalam membentuk karakter religius siswa, 2) Apa hasil 

(kontribusi) pembacaan Asmaul Husna dalam membentuk karakter religius siswa, 

3) Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pembacaan Asmaul Husna 

dalam membentuk karakter religius siswa di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

01 Diponegoro Wuluhan Jember? 

Tujuan penelitian skripsi ini adalah: 1) Mendeskripsikan implementasi 

pembacaan Asmaul Husna dalam membentuk karakter religius siswa, 2) 

Mendeskripsikan hasil (kontribusi) pembacaan Asmaul Husna dalam membentuk 

karakter religius siswa, 3) Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat 

pembacaan Asmaul Husna dalam membentuk karakter religius siswa di Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) 01 Diponegoro Wuluhan Jember 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

deskriptif. Penentuan subjek penelitian menggunakan purposive. Teknik 

pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data 

menggunakan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Keabsahan data 

menggunakan triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.  

Hasil penelitian skripsi ini adalah: pertama, pelaksanaan pembacaan 

Asmaul Husna dilaksanakan setiap pagi sebelum KBM di mulai. Kedua, Hasil 

(kontribusi) pembacaan Asmaul Husna dalam membentuk karakter religius siswa 

di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 01 Diponegoro, yaitu mampu mengasah 

kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual siswa, serta mencetak generasi yang 

militan. Ketiga, faktor pendukung dalam membentuk karakter religius siswa 

adalah minat siswa, peran aktif guru, dan fasilitas yang memadai. Sedangkan 

faktor penghambatnya, yaitu kurangnya kedisiplinan siswa, kurangnya kesadaran 

orang tua, hilangnya lembar lafaz Asmaul Husna, tidak ada atau terlambatnya 

guru pendamping, dan keterlambatan pembacaan dari sentral. Untuk menangani 

hambatan tersebut harus ada kesadaran diri, baik dari siswa, guru, maupun orang 

tua, selain itu harus lebih tegas lagi dalam melaksanaan peraturan sekolah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Pendidikan dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang secara 

terencana. Oleh karena itu, untuk merancang serta meningkatkan kepribadian 

anak sangat diperlukan pendidikan yang berkualitas.
1
 Salah satu cara untuk 

mewujudkan pendidikan berkualitas yaitu dengan mengajarkan pendidikan 

karakter. Tanpa pendidikan karakter, guru hanya akan mampu mencetak 

output secara intelektual saja tanpa dibarengi dengan karakter yang baik. 

Sesungguhnya, intelektual saja tidak cukup untuk dikatakan sebagai suatu 

keberhasilan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

Hampir setiap saat manusia menonton televisi, seringkali disuguhi aksi 

kekerasan, tawuran, serta tindakan ketidakjujuran yang dilakukan oleh rakyat 

kecil hingga para pejabat. Peristiwa ini menjadi indikasi kuat hilangnya nilai- 

nilai yang melekat pada bangsa Indonesia. Sudah bukan menjadi rahasia 

umum bahwa kejujuran, kesantunan, dan kebersamaan telah menjadi 

keprihatinan bersama. Oleh karena itu, harus ada usaha untuk mengembalikan 

nilai-nilai tersebut agar menjadi karakter bangsa yang dapat dibanggakan di 

hadapan bangsa lain. Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah dengan 

memperbaiki sistem pendidikan karakter. Pendidikan karakter menjadi salah 

satu alternatif upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan dekadensi 

                                                     
1 Ridwan Abdullah Sani dan Muhammad Kadri, Pendidikan Karakter (Mengembangkan 

Karakter Anak Yang Islami) (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 5.  



2 

 

 

 

moral.
2
 

Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi, pendidikan karakter 

wajib ditanamkan sejak dini pada anak. Seorang guru selain memiliki 

kemampuan sesuai dengan perkembangan zaman, juga harus mampu 

membentuk karakter siswa. Dalam membentuk karakter siswa yang kokoh, 

berakhlak, bertakwa, dan mempunyai pengetahuan luas guna meningkatkan 

kemampuan diri dan kecerdasan emosional siswa, pendidikan harus 

memperhatikan aspek perilaku dan sikap seseorang, pendidikan tidak hanya 

fokus pada peningkatan pengetahuan saja.
3
 

Tujuan utama pendidikan yang sering terabaikan adalah pendidikan 

karakter, pendidikan karakter mempunyai peran sangat penting dalam lembaga 

pendidikan untuk memperbaiki akhlak siswa. Thomas Lickona menyatakan 

bahwa pendidikan karakter memiliki tiga aspek penting yaitu, mengetahui, 

menginginkan dan melakukan kebaikan.
4
 Fakry Gaffar mengemukakan 

definisi terkait pendidikan karakter, menurutnya pendidikan karakter adalah 

suatu proses mentransfer nilai kehidupan agar ditumbuhkembangkan oleh 

seseorang dalam bertingkah laku sehari-hari.
5
 

Secara sederhana, pendidikan karakter dapat diartikan sebagai usaha 

                                                     
2 Tatan Zenal Mutakin, Nurhayati, dan Indra Martha Rusmana, “Penerapan Teori 

Pembiasaan dalam Pembentukan Karakter Religius Siswa di Tingkat Sekolah Dasar,” Jurnal 

Educational Technology, no. 3 (2014): 361-362 
3 Rahma Nurbaiti, Susiati Alwy, dan Imam Taulabi, “Pembentukan Karakter Religius 

Siswa Melalui Pembiasaan Aktivitas Keagamaan,” Journal of Islamic Elementary Education, no. 1 

(2020): 56. 
4 Thomas Lickona, Mendidik untuk Membentuk Karakter (Bagaimana Sekolah dapat 

Memberikan Pendidikan tentang  Sikap Hormat dan Bertanggung Jawab) (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2012),  82.  
5 Awaliyani Mahmudiyah dan Mulyadi, “Pembentukan Karakter Religius di Madrasah 

Ibtidaiyah Berbasis Pesantren”, Research and Tought Elmentary School of Islam Journal, 1 

(2021), 56. 



3 

 

 

 

untuk mempengaruhi karakter siswa. Karakter bukan bawaan dari lahir, tidak 

datang dengan sendirinya, tidak dapat diwariskan dan tidak dapat diukur, 

tetapi harus dibangun, ditumbuh kembangkan serta dibentuk secara sadar. 

Karakter dimaknai sebagai cara berfikir dan berperilaku khas tiap individu 

untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, 

sekolah, bangsa maupun negara. seseorang yang berkarakter baik adalah orang 

yang dapat mengambil keputusan dan siap bertanggung jawab atas segala 

keputusan. 

Pendidikan karakter saat ini belum sepenuhnya memenuhi keinginan 

masyarakat, hal itu ditandai dengan kondisi moral generasi muda yang kurang 

baik. Selain itu, tidak jarang suatu lembaga pendidikan menghadapi berbagai 

masalah, seperti siswa melanggar tata tertib sekolah, tidak mengerjakan tugas, 

datang terlambat, dan tidak patuh terhadap guru, itu semua terjadi karena 

hilangnya karakter.
6
 

Dalam pendidikan Islam, pendidikan karakter religius memiliki peran 

penting untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang dinilai negatif dan 

menyimpang dari ajaran Islam. Dengan begitu, seseorang akan jauh dari 

perbuatan maksiat. Dalam Islam telah dijelaskan bahwa segala sesuatu itu 

sudah diatur, termasuk dalam hal berbicara, sebagaimana surah Luqman: 19 

berikut: 

                   

                                                     
6 Moh. Ahsanulkhaq, “Membentuk Karakter Religius Peserta Didik melalui Metode 

Pembiasaan,” Jurnal Prakarsa Paedagogia, No. 1 (Juni 2019): 22. 



4 

 

 

 

      

Artinya: “Dan berlakulah wajar dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. 

Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.” (QS. 

Luqman: 19)
7
 

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk berkata 

santun dalam menyampaikan pendapatnya kepada orang lain. Kesantunan 

adalah gambaran dari manusia yang mempunyai kepribadian baik, sedangkan 

orang yang tidak memiliki budi pekerti disamakan seperti binatang. 

Kesantunan terhadap orang lain sangat diperlukan untuk hidup bermasyarakat, 

karena pada dasarnya siswa akan kembali ke kehidupan masyarakat. 

Pembentukan karakter religius akan sia-sia apabila pengetahuan dan 

nilai yang didapat tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana 

diketahui, pembelajaran karakter religius lebih menekankan melakukan hal-

hal yang baik. Kebiasaan ini akan menjadi kepribadian yang membekas dan 

tertanam pada jiwa anak. 

Banyak terjadi penyimpangan dan tindakan yang tidak seharusnya 

dilakukan dalam dunia pendidikan, bahkan bertentangan dengan nilai dan 

norma di masyarakat. Perilaku guru tidak mencerminkan kepribadiannya, 

menyimpang dari aturan, kekerasan hingga hilangnya karakter religius siswa 

yang terdidik. Mengingat karakter siswa yang semakin lama semakin terkikis, 

maka pendidikan karater religius menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi 

                                                     
7 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahan (Bandung: Qasbah, 

2020), 31. 
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hal itu. 

Karakter baik dapat kita teladani pada sifat Rasulullah SAW. dalam 

konsep pendidikan Islam, yang tertuang dalam surat Al-Ahzab ayat 21 sebagai 

berikut: 

                  

           

Artinya: “Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar suri tauladan yang baik 

bagimu, (yaitu) bagi orang-orang yang menharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah.”
8
 (QS. 

Al-Ahzab: 21) 

Penanaman karakter religius harus dimulai sejak dini kepada siswa. 

Proses pembentukan karakter religius siswa tidaklah terlepas dari pengaruh 

lingkungan sekolah. Melalui pendidikan karakter religius, siswa diajarkan 

untuk menjadi lebih baik lagi, mempunyai kepribadian tertentu, dan dapat 

melakukan sesuatu yang berguna bagi dirinya sendiri dan orang lain. Oleh 

karena itu, pendidikan karakter religius perlu diterapkan pada pendidikan 

formal di seluruh jenjang pendidikan nasional. Dengan menerapkan 

pendidikan karakter religius, dapat menjadi salah satu jembatan untuk 

mencapai tujuan pendidikan nasional untuk menjadikan siswa yang beriman, 

bertakwa, berakhlak, kreatif, cakap dan berbeda. 

 

                                                     
8 Al-Qu‟an, 33: 21. 
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Undang-Undang Nomor 57 tahun 2021 pasal 1 (1) tentang Standar 

Nasional Pendidikan, menyatakan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara.
9
  

Pendidikan karakter religius dapat diartikan sebagai upaya 

meningkatkan potensi siswa melalui penanaman nilai-nilai budaya dan 

karakter bangsa agar siswa dapat berlatih menerapkan nilai-nilai tersebut 

dalam kehidupan sehari-hari sebagai anggota masyarakat dan warga negara. 

Pendidikan karakter religius di sekolah telah memusatkan pada 

pembentukan budaya religius, yaitu pembiasaan pembelajaran sikap, 

kebiasaan tiap hari, dan kegiatan keagamaan yang diimplementasikan di dalam 

dan di sekitar sekolah.
10

 Mengingat di Indonesia saat ini masih banyak sikap 

yang kurang baik, seperti korupsi, kemiskinan karena kurangnya lapangan 

kerja, kurang tegasnya penegak hukum di negera ini, fasilitas serta prasarana 

di sekolah-sekolah terpencil belum seluruhnya terpantau dengan baik, sikap 

menyimpang yang dilakukan oleh kalangan masyarakat, baik anak-anak 

hingga dewasa belum seluruhnya diperhatikan. Alasan yang memiliki 

pengaruh besar pada pembentukan karakter adalah orang tumbuh dan 

dipelihara oleh aturan keluarga, teman, dan kelompok sosial. Misalnya, siswa 

                                                     
9 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2021 tentang 

Standar Nasional Pendidikan, pasal 1 ayat (1).  
10 Fitriah Rahmawati, Muhammad Afifullah, dan Muhammad Sulistiono, “Budaya 

Religius: Implikasinya dalam Meningkatkan Karakter Keagamaan Siswa di MIN Kota Malang,” 

Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Islam, No. 2 (November 2020): 23. 
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memiliki waktu yang cukup untuk menghabiskan waktu bersama teman-

temannya, baik di dalam dan di luar sekolah, dan lingkungan tersebut yang 

akan membentuk karakter siswa.  

Dari fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan di 

sekolah adalah bagaimana sekolah dalam membentuk karakter religius siswa 

yang datang dari tempat dan karakter yang berbeda. Masyarakat Indonesia 

diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang 

semakin kompleks dengan menekankan pada revitalisasi dan kepribadian 

lembaga pendidikan, baik formal, informal, maupun non formal. Pada 

dasarnya karakter dibentuk dari fitrah manusia sebagai anugerah yang luar 

biasa dari Allah SWT. untuk membentuk jati diri dan sikap. Oleh karena itu, 

untuk membangun karakter anak yang lebih baik, lembaga sekolah perlu 

menerapkan pembiasaan kegiatan keagamaan untuk membentuk karakter 

religius dalam diri siswa. 

Permasalahan dan penyimpangan-penyimpangan di atas juga sering 

terjadi di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 01 Diponegoro Wuluhan 

Jember. Ada siswa yang datang terlambat, tidak berseragam sesuai aturan 

yang berlaku, bersikap tidak jujur saat ujian, makan dan minum sambil 

berjalan, bolos sekolah dan lain-lain. Jika permasalahan tersebut tidak 

ditangani, maka akan berkembang menjadi kebiasaan buruk. Untuk mengatasi 

permasalahan di atas, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 01 Diponegoro 

Wuluhan Jember berupaya menerapkan pembiasaan membaca Asmaul Husna 

sebelum Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dimulai. 
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Selaras dengan pernyataan pembina keagamaan di Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) 01 Diponegoro Bapak Drs. H. Jailani yang menyatakan  

bahwa, “Masih banyak terjadi kenakalan remaja yang oleh siswa sini 

Sebenarnya kenakalan yang dilakukan tidak berakibat fatal, seperti masih ada 

siswa yang bolos, pulang dulu sebelum waktunya, ketika berjalan dihadapan 

guru masih ada beberapa yang tidak menunduk, dan masih ada hal-hal lainnya, 

maka dari itu pihak guru sepakat menerapkan pembacaan Asmaul Husna 

untuk mengajarkan anak-anak hidup lebih baik lagi”.
11

 Pembacaan Asmaul 

Husna yang dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 01 

Diponegoro bertujuan untuk menjadikan siswa terbiasa melakukan sesuatu 

diawali dengan yang baik. Dengan mereka mengenal, mengetahui, dan 

mengamalkan Asmaul Husna akan menjadikan mereka pribadi yang lebih baik 

lagi, selain itu hal ini dilakukan sebagai bekal mereka suatu saat nanti ketika 

sudah berada di masyarakat. 

Pernyataan di atas diperkuat oleh salah satu siswi Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) 01 Diponegoro Nur Indah Fitria yang mengatakan bahwa 

“Dengan adanya pembacaan Asmaul Husna membawa perubahan khususnya 

ke saya sendiri, ini juga dirasakan oleh teman-teman. Ketika mengikuti 

pembacaan Asmaul Husna itu merasa tenang dan merasa siap untuk mengikuti 

pelajaran”.
12

 Dapat disimpulkan bahwa pembacaan Asmaul Husna membawa 

dampak positif, Dengan pembacaan Asmaul Husna, siswa menjadi lebih baik 

lagi terutama dalam berperilaku, baik itu terhadap Allah, sesama, dan 

                                                     
11 Jailani, diwawancara oleh Penulis, Jember, 17 Februari 2022. 
12 Nur Indah Fitria, diwawancara oleh Penulis, Jember, 17 Februari 2022. 
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lingkungan. Namun sebaliknya, apabila siswa tidak mengikuti pembacaan 

Asmaul Husna, akan ada suatu kegelisahan ketika mengikuti pembelajaran.  

Pembacaan Asmaul Husna merupakan kegiatan yang dilakukan secara 

rutin dan wajib diikuti seluruh siswa-siswi Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) 01 Diponegoro. Kegiatan ini dilaksanakan sebelum pembelajaran pagi 

dimulai. Pembiasaan ini berawal dari kegelisahan guru yang menyayangkan 

siswanya, dimana masih banyak siswa yang minim akan akhlak yang baik. 

Apabila siswa belum mempunyai akhlak yang baik, maka tidak heran apabila 

terjadi banyak pelanggaran di sekolah seperti yang telah dijelaskan di atas. 

Oleh karena itu pembacaan Asmaul Husna menjadi solusi dalam mengatasi 

permasalahan tersebut. Melalui pembacaan Asmaul Husna yang dilakukan 

setiap hari, secara tidak langsung akan mampu memperbaiki karakter siswa. 

Untuk memantau kegiatan tersebut, setiap guru yang mempunyai jadwal pagi 

harus memasuki kelas sebelum pembacaan Asmaul Husna dimulai. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis 

tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait “Implementasi 

Pembacaan Asmaul Husna dalam Membentuk Karakter Religius Siswa di 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 01 Diponegoro Wuluhan Jember.” 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dibuat rumusan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi pembacaan Asmaul Husna dalam membentuk 

karakter religius siswa di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 01 
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Diponegoro Wuluhan Jember? 

2. Apa hasil (kontribusi) pembacaan Asmaul Husna dalam membentuk 

karakter religius siswa di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 01 

Diponegoro Wuluhan Jember? 

3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pembacaan Asmaul Husna 

dalam membentuk karakter religius siswa di Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) 01 Diponegoro Wuluhan Jember? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan implementasi pembacaan Asmaul Husna dalam 

membentuk karakter religius siswa di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

01 Diponegoro Wuluhan Jember. 

2. Mendeskripsikan hasil (kontribusi) pembacaan Asmaul Husna dalam 

membentuk karakter religius siswa di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

01 Diponegoro Wuluhan Jember. 

3. Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat pembacaan Asmaul 

Husna dalam membentuk karakter religius siswa di Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) 01 Diponegoro Wuluhan Jember. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara 

teoritis maupun praktis untuk Pendidikan Agama Islam. Adapun manfaat 

penelitian ini sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, 

dan dapat memberikan kontribusi khususnya dalam pembentukan karakter 

religius siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 01 Wuluhan Jember, 

dan pada umumnya bagi seluruh penerus bangsa melalui pembacaan 

Asmaul Husna. Diantara manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

a. Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

pendidikan khususnya dalam pembentukan karakter religius siswa 

b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam 

pembentukan karakter religius siswa melalui pembacaan Asmaul 

Husna yang diterapkan di lembaga pendidikan formal maupun non 

formal 

c. Sebagai masukan bahwa pembentukan karakter religius siswa dapat 

dilakukan melalui pembacaan Asmaul Husna. 

2. Manfaat Praktis 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dan 

pihak lain yang terkait. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut: 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

baru terkait dengan pembentukan karakter religius siswa melalui 

pembacaan Asmaul Husna di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 01 

Diponegoro Wuluhan Jember, dan sebagai pengembangan dalam 
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penyusunan karya ilmiah. 

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 

Penelitian ini dilakukan diharapkan dapat menjadi bahan referensi 

bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan 

mahasiswa dalam melakukan pengkajian dalam bidang ilmu 

Pendidikan Agama Islam khususnya tentang pembentukan karakter 

religius. 

c. Bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 01 Diponegoro 

Diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi bahan evaluasi bagi 

sekolah dalam mempertahankan dan mengembangkan pendidikan 

karakter religius melalui pembacaan Asmaul Husna sebelum memulai 

kegiatan belajar mengajar. 

d. Bagi Guru 

Sebagai peningkatan mutu pendidikan dan pengoptimalisasian 

pendidikan keagamaan tentang pembentukan karakter religius melalui 

pembacaan Asmaul Husna. 

e. Bagi Siswa 

Harapan bagi siswa semoga dengan adanya penelitian ini dapat 

mencetak generasi muda yang memiliki karakter baik sesuai dengan 

ajaran Islam. 

E. Definisi Istilah 

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang 

menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak 
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terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh 

peneliti.
13

  

1. Asmaul Husna 

Asmaul Husna merupakan serangkaian nama-nama yang indah yang 

menjadi bukti bahwa hanya Allah zat yang maha agung. Sangatlah penting 

bagi seseorang untuk mengetahui, memahami, dan mengamalkan Asmaul 

Husna, semata-mata untuk mengenal nama-nama Allah dan dapat 

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Karakter Religius 

Karakter merupakan sikap yang dimiliki seseorang, yang menjadi 

ciri khas tiap manusia sebagai pembeda antara manusia satu dengan 

lainnya, suatu perilaku yang berhubungan dengan Allah SWT., sesama 

manusia, dan lingkungan yang terwujud dalam pikiran, perasaan, 

perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma agama dan hukum. 

Religius merupakan ketaatan seseorang dalam melaksanakan ajaran 

agama yang dianutnya. Sedangkan karakter religius diartikan sebagai 

perilaku dan sikap yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama. 

Berdasarkan definisi-definisi di atas, disimpulkan bahwa 

pelaksanaan pembacaan Asmaul Husna merupakan suatu kegiatan yang 

dilaksanakan di luar jam pelajaran dengan tujuan untuk membentuk 

karakter religius siswa. Karakter religius harus dibentuk sejak dini, salah 

satunya melalui pembacaan Asmaul Husna. Melalui pelaksanaan 

                                                     
13 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: UIN Kiai Haji Achmad 

Siddiq Jember, 2021), 93. 
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pembacaan Asmaul Husna akan lebih mudah membentuk karakter religius 

siswa, karena dengan kegiatan yang bernuansa Islami, siswa akan mengenal 

nama-nama Allah dan dapat mengamalkan makna Asmaul Husna dalam 

kehidupan sehari-hari.  

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan serangkaian pembahasan yang 

tercangkup dalam isi penelitian, di mana antara satu dengan yang lainnya 

saling berkaitan yang merupakan urutan dari tiap bab: 

Bab I, Pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang konteks penelitian, 

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

sistematika pembahasan. 

Bab II, Kajian Pustaka. Pada bab ini menguraikan kajian teoritis 

tentang karakter religius dan Asmaul Husna yang dijadikan landasan dalam 

pembahasan pada bab selanjutnya yang berkaitan dengan judul 

Implementasi Pembacaan Asmaul Husna dalam Membentuk Karakter 

Religius Siswa di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 01 Diponegoro 

Wuluhan Jember. 

Bab III, Metode Penelitian. Bab ini berisi tentang penjelasan metode 

penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi 

penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, 

keabsahan data dan tahap-tahap penelitian. 

Bab IV, Penyajian Data dan Analisis Data. Bab ini membahas 

tentang hasil penelitian, didalamnya memuat tentang gambaran objek 
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penelitian, penyajian data dan analisis penelitian, dan pembahasan temuan 

tentang Implementasi Pembacaan Asmaul Husna dalam Membentuk 

Karakter Religius Siswa di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 01 

Diponegoro Wuluhan Jember. 

Bab V, Penutup. Pada bagian ini menguraikan kesimpulan dari hasil 

penelitian. Selanjutnya saran-saran dari peneliti berdasarkan data penelitian 

yang telah dilakukan di lapangan. 



 

16 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Kajian pustaka atau penelitian terdahulu dilakukan untuk menguatkan 

penelitian ini, maka dari itu peneliti memuat beberapa kajian terdahulu yang 

menguatkan penelitian peneliti. Peneliti menemukan literatur yang diambil 

dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan peneliti, 

diantaranya yaitu: 

1. Skripsi Wenni Yuliastutik, mahasiswi Program Studi Pendidikan Agama 

Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada 2021 dengan judul 

Upaya Pembentukan Karakter Religius Siswa melalui Pembiasaan 

Membaca Asma Al-Husna dan Shalat Berjamaah di SMP Ma’arif 9 

Grogol Sawoo Ponorogo Tahun Ajaran 2020/2021. 

 Fokus pada penelitian ini adalah 1) Nilai-nilai religius apa saja 

yang dibentuk melalui pembiasaan membaca asmaul husna dan shalat 

berjamaah di SMP Ma‟arif 9 Grogol Sawoo Ponorogo? 2) Bagaimana 

strategi dalam pembentukan karakter religius siswa melalui pembiasaan 

membaca Asma Al-husna dan shalat berjamaah di SMP Ma‟arif 9 Grogol 

Sawoo Ponorogo? 3) Bagaimana hasil pembentukan karakter religius 

siswa melalui pembiasaan membaca Asma Al-husna dan shalat berjamaah 

di SMP Ma‟arif 9 Grogol Sawoo Ponorogo?
14

 

 

                                                     
14 Wenni Yuliastutik, “Upaya Pembentukan Karakter Religius Siswa melalui 

Pembiasaan Membaca Asma Al-Husna dan Shalat Berjamaah di SMP Ma‟arif 9 Grogol Sawoo 

Ponorogo Tahun Ajaran 2020/2021,” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021), 10. 
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Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan 

pendekatan kualitatif deskriptif. Jenis penelitian yang dilakukan adalah 

studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi.  

Hasil dari penelitian ini, yaitu a) Nilai-nilai religius yang 

ditanamkan melalui program pembiasaan membaca Asmaul Husna dan 

salat berjamaah di SMP Ma‟arif 9 Sawoo Ponorogo yaitu ibadah, nilai 

ruhul jihad, nilai akhlak dan kedisiplinan. b) Strategi yang dilakukan di 

SMP Ma‟arif 9 Sawoo Ponorogo yaitu membaca Asmaul Husna tiap pagi 

sebelum pembelajaran dimulai dan salat berjamaah dilaksanakan siang 

hari setelah pembelajaran selesai. c) Pembiasaan pembacaan Asmaul 

Husna dan salat berjamaah memberikan sumbangan dalam membentuk 

karakter religius siswa. 

2. Penelitian oleh Nurul „Izzatul Muna, mahasiswi Program Studi Pendidikan 

Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul 

Peningkatan Perilaku Karakter Religius Peserta Didik melalui 

Pembiasaan Membaca Asmaul Husna di MTs Negeri 1 Pacitan Tahun 

Pelajaran 2019/2020.  

Fokus penelitian ini ialah 1) Bagaimana bentuk kegiatan dalam 

meningkatkan perilaku religius peserta didik melalui pembiasaan 

membaca Asmaul Husna di MTs Negeri 1 Pacitan Tahun Pelajaran 

2019/2020? 2) Apa saja nilai-nilai perilaku karakter religius peserta didik 

yang meningkat melalui pembiasaan membaca Asmaul Husna di MTs 
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Negeri 1 Pacitan Tahun Pelajaran 2019/2020?
15

 

Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan 

pendekatan kualitatif. Proses pengumpulan data dengan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa a) Pembiasaan 

pembacaan Asmaul Husna di MTs Negeri 1 Pacitan dilaksanakan setiap 

hari setelah selesai pembelajaran. b) Nilai-nilai perilaku karakter religius 

yang meningkat melalui pembiasaan Asmaul Husna yaitu beriman dan 

bertakwa, berakhlak mulia, dan disiplin. 

3. Skripsi Dwi Elsa Anjas Asmara, mahasiswi Program Studi Pendidikan 

Agama Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta dengan judul Upaya 

Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menanamkan Karakter Religius 

Siswa melalui Kegiatan Keagamaan di SMP Negeri 3 Surakarta Tahun 

Pelajaran 2019/2020.  

Fokus pada penelitian ini yaitu bagaimana upaya guru Pendidikan 

Agama Islam dalam menanamkan karakter religius siswa melalui 

kegiatan keagamaan di SMP Negeri 3 Surakarta tahun pelajaran 

2019/2020.
16

  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Proses pengumpulan data melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi.  

                                                     
15 Nurul „Izzatul Muna, “Peningkatan Perilaku Karakter Religius Peserta Didik melalui 

Pembiasaan Membaca Asmaul Husna di MTs Negeri 1 Pacitan Tahun Pelajaran 2019/2020,” 

(Skripsi, IAIN Ponorogo, 2020), 5. 
16 Dwi Elsa Anjas Asmara, “Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menanamkan 

Karakter Religius Siswa melalui Kegiatan Keagamaan di SMP Negeri 3 Karakter Tahun Pelajaran 

2019/2020,” (Skripsi, IAIN Surakarta, 2020), 9. 
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua cara dalam 

menanamkan karakter religius siswa melalui kegiatan keagamaan yaitu 

kegiatan keagamaan yang dilakukan di dalam kelas dan di lingkungan 

sekolah. 

4. Penelitian oleh Mia Rahmawati Fadila, mahasiswi Program Studi 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Institut Agama Islam Negeri 

Purwokerto dengan judul Pembentukan Karakter Religius Siswa melalui 

Metode Pembiasaan Kegiatan Keagamaan KBM di Ma’arif 07 

Karangmangu Kroya.  

Fokus dalam penelitian ini antara lain 1) Apa saja bentuk-bentuk 

karakter religius dalam kegiatan keagamaan di MI Ma‟arif 07 

Karangmangu Kroya? 2) Bagaimana strategi pembiasaan kegiatan 

keagamaan dalam membentuk karakter religius siswa yang dilakukan di 

MI Ma‟arif 07 Karangmangu Kroya? 3) Bagaimana keberhasilan 

membentuk karakter religius siswa melalui kegiatan pembiasaan 

keagamaan di MI Ma‟arif 07 Karangmangu Kroya?
17

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 

pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi.  

Hasil dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut: a) Bentuk 

kegiatan keagamaan di MI Ma‟arif 07 Karangmangu Kroya terdiri dari 

rutinan harian, mingguan, dan tahunan. b) Strategi yang dilakukan melalui 

                                                     
17 Mia Rahmawati Fadila, “Pembentukan Karakter Religius Siswa melalui Metode 

Pembiasaan Kegiatan Keagamaan KBM di MI Ma‟arif 07 Karangmangu Kroya,” (Skripsi, IAIN 

Purwokerto, 2021), 7. 
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metode pembiasaan kegiatan keagamaan dan teladan yang dicontohkan 

dari guru madrasah. c) Pembiasaan kegiatan keagamaan memberikan 

kontribusi dalam pembentukan karakter religius siswa. 

Tabel 2.1 

Originalitas Penelitian 

No Judul Perbedaan Persamaan Originalitas 

1 2 3 4 5 

1 Wenni 

Yuliastutik, 

Upaya 

Pembentukan 

Karakter 

Religius Siswa 

melalui 

Pembiasaan 

Membaca Asma 

Al-Husna dan 

Shalat 

Berjamaah di 

SMP Ma’arif 9 

Grogol Sawoo 

Ponorogo 

Tahun Ajaran 

2020/2021. 

Perbedaan 

terletak pada 

fokus penelitian 

dan lokasi 

penelitian. 

Penelitian ini 

lebih fokus 

kepada 

permasalahan 

dan dampak 

pembentukan 

karakter siswa 

melalui 

pembiasaan 

membaca 

Asmaul Husna 

dan shalat 

berjamaah. 

Penelitian ini 

dilaksanakan di 

SMP Ma‟arif 9 

Grogol Sawoo 

Ponorogo 

Menggunakan 

metode 

penelitian 

kualitatif dengan 

pendekatan 

kualitatif 

deskriptif. 

Pengumpulan 

data 

menggunakan 

observasi, 

wawancara, dan 

dokumentasi. 

Penelitian ini     

sama-sama 

membahas 

tentang 

pembentukan 

karakter religius 

siswa melalui 

pembacaan 

Asmaul Husna. 

1) Bagaimana 

implementasi 

pembacaan 

Asmaul Husna 

dalam 

membentuk 

karakter 

religius siswa 

di Sekolah 

Menengah 

Kejuruan 

(SMK) 01 

Diponegoro 

Wuluhan 

Jember? 

2) Apa kontribusi 

pembacaan 

Asmaul Husna 

dalam 

membentuk 

karakter 

religius siswa 

di Sekolah 

Menengah 

Kejuruan 

(SMK) 01 

Diponegoro 

Wuluhan 

Jember? 

2 Nurul „Izzatul 

Muna, 

Peningkatan 

Perilaku 

Karakter 

Religius Peserta 

Didik melalui 

Perbedaan 

terletak pada 

fokus penelitian 

dan lokasi 

penelitian. 

Fokus penelitian 

ini lebih kepada 

Metode 

penelitian 

menggunakanku

alitatif dengan 

pendekatan 

kualitatif. 

Teknik 

1) Bagaimana 

implementasi 

pembacaan 

Asmaul Husna 

dalam 

membentuk 

karakter 
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Pembiasaan 

Membaca 

Asmaul Husna di 

MTs Negeri 1 

Pacitan Tahun 

Pelajaran 

2019/2020. 

peningkatan 

perilaku religius 

siswa setelah 

mengikuti 

kegiatan 

membaca 

Asmaul Husna. 

Lokasi 

penelitian 

dilaksanakan di 

MTs Negeri 1 

Pacitan 

pengumpulan 

data 

menggunakan 

observasi, 

wawancara, dan 

dokumentasi. 

Penelitian ini 

sama-sama 

membahas 

tentang karakter 

religius melalui 

pembiasaan 

membaca 

Asmaul Husna. 

religius siswa 

di Sekolah 

Menengah 

Kejuruan 

(SMK) 01 

Diponegoro 

Wuluhan 

Jember? 

2) Apa kontribusi 

pembacaan 

Asmaul Husna 

dalam 

membentuk 

karakter 

religius siswa 

di Sekolah 

Menengah 

Kejuruan 

(SMK) 01 

Diponegoro 

Wuluhan 

Jember? 

3 Dwi Elsa Anjas 

Asmara, Upaya 

Guru 

Pendidikan 

Agama Islam 

dalam 

Menanamkan 

Karakter 

Religius Siswa 

melalui 

Kegiatan 

Keagamaan di 

SMP Negeri 3 

Surakarta 

Tahun 

Pelajaran 

2019/2020. 

Perbedaan 

terletak pada 

fokus penelitian 

dan lokasi 

penelitian. 

Fokus penelitian 

ini lebih kepada 

upaya  guru 

Pendidikan 

Agama Islam 

dalam 

menanamkan 

karakter religius 

siswa melalui 

kegiatan 

keagamaan, dan 

memberikan 

teladan kepada 

siswa melalui 

guru. Lokasi 

penelitian di 

SMP Negeri 3 

Surakarta. 

Metode 

penelitian 

menggunakan 

kualitatif dengan 

pendekatan 

kualitatif 

deskriptif. 

Teknik 

pengumpulan 

data dengan 

wawancara 

observasi, dan 

dokumentasi. 

Penelitian ini 

sama-sama 

membahas 

tentang karakter 

religius siswa. 

1) Bagaimana 

implementasi 

pembacaan 

Asmaul Husna 

dalam 

membentuk 

karakter 

religius siswa 

di Sekolah 

Menengah 

Kejuruan 

(SMK) 01 

Diponegoro 

Wuluhan 

Jember? 

2) Apa kontribusi 

pembacaan 

Asmaul Husna 

dalam 

membentuk 

karakter 

religius siswa 

di Sekolah 

Menengah 

Kejuruan 
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(SMK) 01 

Diponegoro 

Wuluhan 

Jember? 

4 Mia Rahmawati 

Fadila, 

Pembentukan 

Karakter 

Religius Siswa 

melalui Metode 

Pembiasaan 

Kegiatan 

Keagamaan 

KBM di Ma’arif 

07 

Karangmangu 

Kroya. 

Perbedaan 

terletak pada 

fokus penelitian 

dan lokasi 

penelitian. 

Penelitian ini 

fokus dalam 

pembentukan 

karakter religius 

melalui 

pembiasaan 

kegiatan 

keagamaan. 

Lokasi 

penelitian 

dilaksanakan di 

Ma‟arif 07 

Karangmangu 

Kroya. 

Menggunakan 

metode 

penelitian 

kualitatif dengan 

pendekatan 

kualitatif 

deskriptif. 

Teknik 

pengumpulan 

data yang 

digunakan 

observasi, 

wawancara, dan 

dokumentasi. 

Penelitian ini 

sama-sama 

membahas 

tentang 

pembentukan 

karakter religius 

siswa. 

1) Bagaimana 

implementasi 

pembacaan 

Asmaul Husna 

dalam 

membentuk 

karakter 

religius siswa 

di Sekolah 

Menengah 

Kejuruan 

(SMK) 01 

Diponegoro 

Wuluhan 

Jember? 

2) Apa kontribusi 

pembacaan 

Asmaul Husna 

dalam 

membentuk 

karakter 

religius siswa 

di Sekolah 

Menengah 

Kejuruan 

(SMK) 01 

Diponegoro 

Wuluhan 

Jember? 

 

Berdasarkan penelitian terdahulu, diketahui bahwa penelitian ini 

berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. karena penelitian ini 

dilakukan untuk mengembangkan penelitian sebelumnya, yaitu tentang 

Implementasi Pembacaan Asmaul Husna dalam Membentuk Karakter 

Religius Siswa di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 01 Diponegoro 

Wuluhan Jember. 

 



23 

 

 

 

B. Kajian Teori 

1. Asmaul Husna 

a. Pengertian Implementasi 

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu implement yang 

berarti mengimplementasikan. Implementasi ialah fasilitas untuk 

melakukan sesuatu yang menimbulkan akibat terhadap sesuatu. 

Implementasi ialah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu 

maupun kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang 

sudah digariskan dalam keputusan kebijakan.
18

 

Nurdin Usman mengatakan bahwa implementasi bermuara pada 

kegiatan, aksi, tindakan maupun mekanisme suatu sistem. 

Implementasi bukan hanya kegiatan, tetapi suatu aktivitas yang 

terencana dan untuk menggapai tujuan aktivitas. Browne dan 

Wildavsky juga mengungkapkan implementasi secara singkat yaitu 

ekspansi aktifitas yang saling membiasakan.
19

 

Jadi implementasi merupakan tindakan yang dilakukan 

berdasarkan pada rencana yang sudah disusun dengan rinci 

sebelumnya serta bukan hanya tindakan semata.  

 

 

                                                     
18 Dewi Yuni Lestari, Ishak Kusnandar, dan Didin Muhafidin, “Pengaruh Implementasi 

Kebijakan Terhadap Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik di 

Kabupaten Pangandaran,” Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, no. 1 (April 2020): 184. 
19 Novan Mamonto, Ismail Sumampouw, dan Gusuf Undap, “Implementasi 

Pembangunan Infrastruktur Desa dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa 

Ongkaw II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan,” Jurnal Jurusan Ilmu 

Pemerintahan, no. 1 (2018): 3. 
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b. Pengertian Asmaul Husna 

Kata Al-Asma merupakan bentuk jamak dari kata Al-Ism yang 

biasa diterjemahkan dengan “nama”. Ia berakar dari kata Assumu yang 

berarti ketinggian atau Assimah yang berarti tanda atau ciri. Sedangkan 

kata Al-Husna merupakan bentuk mu’annas dari kata ahsan yang 

berarti terbaik.
20

 Asmaul Husna ialah nama-nama Allah yang baik dan 

agung bagi Zat Yang Maha Kuasa. Nama-nama itu mencerminkan 

kemaha kuasaan-Nya, sifat-sifat keagungan dan kemuliaan-Nya, yang 

diyakini berjumlah sembilan puluh sembilan. Dengan nama-nama itu, 

Allah memerintahkan kepada hamba-Nya untuk berdoa dan memohon 

kepada-Nya.
21

 Sebagaimana firman Allah dalam surat Thahaa ayat 8 

sebagai berikut: 

                
Artinya: “Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Milik-Nyalah nama-nama 

yang terbaik.” (QS. Thaha: 8)
 22

 

Asmaul Husna merupakan kumpulan sembilan puluh sembilan 

nama-nama Allah yang semuanya menunjukkan pada makna 

keindahan dan keperkasaan sifat Allah yang maha sempurna.
23

 

Pembacaan Asmaul Husna dapat memberikan keutamaan tersendiri 

                                                     
20 Andrian Firdaus, “Pembiasaan membaca Asmaul Husna dalam Menanamkan 

Pengetahuan Keagamaan pada Anak di SDIT Abata Lombok (NTB),” Jurnal Al-Amin; Kajian 

Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan, no. 2 (Juli-Desember 2019): 118-119,. 
21 Moh. Syamsi Hasan, Asmaul Husna (Keistimewaan, Khasiat dan Mengamalkannya 

(Surabaya: Amelia, 2015), 5. 
22 Al-Quran, 20:8. 
23 M. Zaki Mubarok, Nailur Rahmawati, Muchlisin Nawawi, “Asmaul Husna dalam Al- 

Qur‟an,” Journal of Arabic Learning and Teaching, no. 1 (2021): 26. 
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terhadap pembacanya. Asmaul Husna merupakan perantara untuk 

mendekatkan diri kepada Allah dan juga media untuk berdoa. Secara 

tidak langsung, hal ini menunjukkan titik sentral dari optimisme 

manusia akan pengharapan terhadap sesuatu yang baik. 

c. Lafaz Asmaul Husna Berdasarkan Nilai Religius 

Asmaul Husna merupakan nama-nama Allah yang baik dan 

indah yang ditujukan kepada Allah sebagaimana yang terdapat dalam 

Al-Qur‟an yang sesuai dengan sifat-sifat-Nya yang berjumlah 

sembilan puluh sembilan.
24

 Asmaul Husna memiliki manfaat yang 

sangat besar sebagaimana yang telah dijelaskan sekaligus 

diperintahkan dalam Al-Qur‟an kepada manusia bahwa Allah 

memiliki nama-nama yang mulia sebagaimana firman-Nya dalam 

surat Al-A‟raf ayat 180: 

                 

              

Artinya: “Allah memiliki Asmaul Husna (nama-nama yang terbaik). 

Maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut (Asmaul 

Husna) itu dan tinggalkanlah orang-orang yang 

menyalahartikan nama-nama-Nya. Mereka kelak akan 

mendapat balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.”
25

 

(QS. Al-A‟raf: 180) 

 

 

                                                     
24 Machfud Syaefudin dan Wirayudha Pramana Bhakti, “Pembentukan Kontrol Diri 

Siswa dengan Pembiasaan Zikir Asmaul Husna dan Shalat Berjamaah,” Jurnal Peurawi, no. 1 

(2020): 84-85. 
25 Al-Quran, 7:180. 
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Asmaul Husna dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian 

berdasarkan nilai-nilai religius sebagai berikut:
26

 

1) Nilai Ibadah, merupakan ketaatan manusia kepada Allah yang 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang termasuk ke dalam 

nilai ibadah adalah sebagai berikut: 

a) انرحًن Ar-Rahman artinya Maha Pemurah 

b) انرحيى Ar-Rahim artinya Maha Penyayang 

c) انقدوش Al-Quddus artinya Yang Maha Suci 

d) انسالو As-Salam artinya Yang Maha Memberi Keselamatan 

e) انرافع Ar-Rafi‟ artinya Yang Maha Meninggikan 

f) انكبير Al-Kabir artinya Yang Maha Besar 

g) انحًيد Al-Hamid artinya Yang Maha Terpuji 

h) ًانًحي Al-Muhyi artinya Yang Maha Menghidupkan 

i) انًًيت Al-Mumit artinya Yang Maha Mematikan 

j) انحي Al-Hayy artinya Yang Maha Hidup 

k) انىاحد Al-Wahid artinya Yang Maha Esa 

l) األحد Al-Ahad artinya Yang Maha Esa 

m) انًانع Al-Mani‟ artinya Yang Maha Mencegah 

                                                     
26 Jakaria Umro, “Penanaman Nilai-Nilai Religius di Sekolah yang Berbasis 

Multikultural,” Jurnal Al-Makrifat, no. 2 (Oktober 2018): 155. 
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n) انبقي Al-Baqiy artinya Yang Maha Kekal 

2) Nilai ruhul jihad, artinya jiwa yang mendorong manusia untuk 

berjuang dengan sungguh-sungguh. Hal ini didasari dengan tujuan 

hidup hablum minallah, hablum min al-nas dan hablum min al-

alam. Berikut adalah Asmaul Husna yang termasuk dalam nilai 

ruhul jihad. 

a) انًهيًن Al-Muhaimin artinya Yang Memelihara 

b) انًصىر Al-Mushawwir artinya Yang Maha Membentuk Rupa 

c) انرزاق Ar-Razzaq artinya Yang Maha Pemberi Rezeki 

d) انعهيى Al-„Alim artinya Yang Maha Mengetahui 

e) انخبير Al-Khabir artinya Yang Maha Mengetahui 

f) انباعج Al-Ba‟its artinya Yang Membangkitkan 

g) انقىي Al-Qawiyy artinya Yang Maha Kuat 

h) انصًد Ash-Shamad artinya Yang Maha Dibutuhkan 

i) يانك انًهك Al-Malikul mulk artinya Yang Memiliki Kerajaan 

3) Nilai akhlak dan kedisiplinan, akhlak adalah kelakuan pada diri 

manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dapat dicontoh pada pribadi 

Nabi Muhammad yang mempunyai perilaku baik. Beberapa 

Asmaul Husna yang termasuk dalam nilai akhlak dan kedisiplinan 

adalah sebagai berikut: 
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a) انًعس Al-Mu‟izz artinya Yang Maha Memuliakan 

b) انسًيع As-Sami‟ artinya Yang Maha Mendengar 

c) انبصير Al-Bashir artinya Yang Maha Melihat 

d) انحهيى Al-Halim artinya Yang Maha Penyantun 

e) انشكىر Asy-Syakur artinya Yang Maha  Mensyukuri 

f) ًانعه Al-„Aliyy artinya Yang Maha Tinggi 

g) انحفيظ Al-Hafidz artinya Yang Maha Memelihara 

h) انجهيم Al-Jalil artinya Yang Maha Agung/Luhur 

i) انىاسع  Al-Wasi‟ artinya Yang Maha Luas 

j) انحكيى Al-Hakim artinya Yang Maha Bijaksana 

k) انًجيد Al-Majid artinya Yang Maha Mulia 

l) انىكيم Al-Wakil artinya Yang Maha Memelihara 

m) انًقدو Al-Muqaddim artinya Yang Maha Mendahului 

4) Nilai keteladanan, keteladanan dapat tercermin dari perilaku guru. 

Al-Ghazali mengatakan sebagaimana dikutip ahmad dhoifur usman 

bahwa setiap guru agar menjadi teladan dan pusat perhatian bagi 

muridnya. Beberapa Asmaul Husna yang termasuk dalam nilai 

akhlak dan kedisiplinan adalah sebagai berikut: 

 



29 

 

 

 

a) انًهك Al-Malik artinya Yang Maha Merajai 

b) انًتكبر Al-Mutakabbir artinya Yang Maha megah 

c) انقهار Al-Qahhar artinya Yang Maha Menundukkan 

d) انقابض Al-Qabidh artinya Yang Maha Menyempitkan 

e) انهطيف Al-Latif artinya Yang Maha Lembut 

f) انعظيى Al-„Azim artinya Yang Maha Agung 

g) ًانىن Al-Waliyy Yang Maha Melindungi 

h) األول Al-Awwal Yang Maha Awal 

i) انرشيد Ar-Rasyid Yang Maha Pandai  

5) Nilai amanah dan ikhlas, amanah artinya dapat dipercaya. Dalam 

konteks kepemimpinan amanah berarti bertanggung jawab, 

sedangkan dalam konteks pendidikan amanah harus dipegang oleh 

seluruh warga sekolah. Ikhlas berarti hilangnya rasa pamrih atas 

segala sesuatu yang dilakukan. Berikut beberapa asmaul husna 

yang terkait dengan nilai amanah dan ikhlas. 

a) انبر Al-Barr Yang Maha Dermawan 

b) ًانًغن Al-Mughni Yang Maha Mencukupi 

c) انننافع An-Nafi‟ Yang Maha Memberi Kemanfaatan 

d) انىارث Al-Warits Yang Maha Mewarisi 
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e) انهدي Al-Hadi Maha pemberi petunjuk 

d. Keistimewaan Asmaul Husna 

Asmaul Husna merupakan wasilah yang Allah turunkan untuk 

setiap manusia agar dengan wasilah tersebut mereka mendapatkan 

kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah menunjukkan eksistensinya 

kepada manusia dengan bukti penciptaan selainnya. Eksistensi Allah 

dibuktikan tidak hanya melalui dalil penciptaan saja, namun melalui 

nama-nama indah-Nya yang tertera dalam Asmaul Husna.
27

 

Terdapat banyak sekali fadhilah (keistimewaan) yang akan 

didapatkan jika manusia mau membaca, menghafal dan berdoa dengan 

istiqamah menggunakan Asmaul Husna. Itulah janji Allah SWT. bagi 

mereka yang mendekatkan diri dengan Asmaul Husna. Sedangkan 

siapa yang dapat menghafalkannya dan mengamalkannya maka akan 

dimasukkan ke dalam surga-Nya. 

2. Karakter Religius 

a. Pengertian Karakter Religius 

Secara etimologis, karakter berasal dari bahasa Yunani, yaitu 

charassein yang berarti to engrave. Kata to engrave diterjemahkan 

sebagai mengukir, melukis, memahatkan, atau menggoreskan. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia kata karakter diartikan sebagai tabiat, 

sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan 

                                                     
27 Sakim Sujatna, “Konsep Nama-nama Allah Menurut Al-Ghazali (Sebuah Tinjauan 

Semiotik),” Journal Aqidah dan Filsafat Islam, no. 1 (2018): 68. 
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seseorang dengan yang lain dan watak.
28

  

Dari pengertian di atas, karakter diartikan sebagai tanda atau 

ciri yang khusus. Karakter merupakan pola perilaku yang bersifat 

individual, keadaan moral seseorang. 

Secara umum, karakter sering disamakan artinya dengan 

akhlak, yaitu cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas 

setiap individu terkait nilai benar-salah, dan nilai baik-buruk, sehingga 

karakter akan muncul menjadi kebiasaan yang termanifestasi dalam 

sikap dan perilaku untuk melakukan hal yang baik secara terus-

menerus di semua lingkungan hidupnya.
29

 Karakter akan memiliki 

makna jika ditandai dengan nilai-nilai tersebut. Oleh sebab itu, 

karakter harus berorientasi pada upaya pengembangan nilai-nilai 

kebajikan guna menghasilkan output yang memiliki jati diri dan 

akhlak. 

Secara terminologis, makna karakter dikemukakan oleh 

Thomas Lickona merujuk pada Michael Novak seorang filsuf 

kontemporer yang menyatakan bahwa karakter merupakan campuran 

yang kompatibel dari seluruh kebaikan yang diidentifikasi oleh tradisi 

religius, cerita sastra, kaum bijaksana, dan kumpulan orang berakal 

sehat yang ada dalam sejarah. Novak menunjukkan bahwa tidak ada 

seorang pun yang memiliki kebaikan, dan setiap orang memiliki 

                                                     
28 Marzuki, Pendidikan Karakter Islam (Jakarta: Amzah, 2014) 19-20. 
29 Abd. Muis Thabrani, Pengantar & Dimensi-Dimensi Pendidikan (Jember: STAIN 

Jember Press, 2013), 116.  
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beberapa kelemahan.
30

 

Dalam pandangan Thomas Lickona, karakter tersusun ke dalam 

tiga bagian yang saling berhubungan, yaitu pengetahuan moral, 

perasaan moral, dan perilaku moral. Karakter yang baik terdiri dari 

mengetahui hal yang baik, menginginkan hal yang baik, dan 

melakukan hal yang baik. Kebiasaan dalam cara berpikir, kebiasaan 

dalam hati, dan kebiasaan dalam tindakan.
31

 Dengan kata lain, karakter 

merupakan serangkaian pengetahuan, sikap, motivasi, dan perilaku. 

Kata religius berasal dari bahasa latin religare yang berarti 

menambatkan atau mengikat. Dalam bahasa inggris disebut dengan 

religi yang dimaksud dengan agama.
32

 Religius merupakan sikap dan 

perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang 

dianutnya, toleransi terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan 

hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
33

 Religius diartikan sebagai 

penghayatan dan pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan sehari-

hari. 

Ajaran Islam menjunjung tinggi akhlak, salah satu misi penting 

yang diemban Rasulullah SAW. yaitu untuk menyempurnakan akhlak 

masyarakat yang telah rusak. Pentingnya akhlak untuk memberikan 

                                                     
30 Thomas Lickona, Mendidik untuk Membentuk Karakter (Bagaimana Sekolah Dapat 

Memberikan Pendidikan tentang Sikap Hormat dan Bertanggung Jawab (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2012), 81. 
31 Thomas Lickona, Mendidik untuk Membentuk Karakter (Bagaimana Sekolah Dapat 

Memberikan Pendidikan tentang Sikap Hormat dan Bertanggung Jawab (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2012), 82. 
32 Jakaria Umro, “Penanaman Nilai-Nilai Religius di Sekolah yang Berbasis 

Multikultural,” Jurnal Al-Makrifat, no. 2 (Oktober 2018): 153. 
33 Abd. Muis Thabrani, Pengantar & Dimensi-Dimensi Pendidikan (Jember: STAIN 

Jember Press, 2013), 130. 
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bimbingan moral kepada manusia.
34

 Dalam lembaga pendidikan 

umum, pendidikan Islam harus mempunyai karakter yang bercirikan 

Islam. Artinya dalam pendidikan tidak hanya menonjolkan pada 

intelektual saja namun karakter keagamaan juga menjadi kebutuhan 

bagi siswa. 

Agama bagi kebanyakan orang menawarkan sebuah tujuan 

hidup. Mungkin saja orang hidup beretika tanpa agama, dan yang 

memiliki keyakinan belum tentu menjamin seseorang menjadi baik. 

Namun kebanyakan orang menganggap agama dapat memberi makna 

hidup yang lebih tinggi dan alasan utama hidup adalah untuk 

menjunjung tinggi akhlak.
35

 

b. Dasar Nilai Karakter Religius 

Dalam perspektif Islam, karakter merupakan suatu hasil dari 

penerapan syariat (ibadah dan muamalah) yang dilandasi oleh aqidah 

yang kokoh dan bersandar pada Al-Qur‟an dan Al-Sunah (Hadis).
36 

Dalam hal ini dasar-dasar lainnya dikembalikan kepada al-Qur‟an, 

hadis dan ketakwaan kepada Allah SWT. 

1) Al-Qur‟an 

               

                                                     
34 Nurul Lailiyah, “Peningkatan Karakter Religius Peserta Didik melalui Pembiasaan 

membaca Asmal Husna di SMPN 1 Ngoro Jombang,” Jurnal Kependidikan dan Keislaman, no. 2 

(September 2020), 161. 
35 Thomas Lickona, Character Matter (Persoalan Karakter) Bagaimana Membantu Anak 

Mengembangkan Penilaian yang Baik, Integritas, dan Kebajikan Penting Lainnya (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2012), 75. 
36 Musrifah, “Pendidikan Karakter dalam Perspektif Islam,” Journal Edukasia Islamika, 

no. 1 (Desember 2016): 124. 
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Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat 

kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia 

(juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan 

permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar 

kamu selalu ingat. (QS. an-Nahl: 90). 

 

Berdasarkan ayat di atas, ayat ini merupakan salah satu 

yang memuat materi pendidikan. Pendidikan dalam ayat ini 

mencakup dalam pendidikan karakter, seperti berbuat adil, selain 

berbuat adil juga berbuat kebaikan. Kebaikan disini diartikan 

dalam berbuat baik terhadap orang yang berperilaku baik maupun 

buruk terhadap kita, dan Allah juga menyuruh untuk bersedekah 

kepada kaum kerabat. Tidak hanya anjuran atau perintah, Allah 

juga memberikan larangan kepada manusia dalam berlebihan 

terhadap sesuatu dan menjauhkan diri dari perbuatan buruk yang 

menyakiti orang lain. 

Selanjutnya tertuang dalam surat Al-Maidah ayat 2: 

                     

                        

Artinya:“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 

berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada 

Allah, sungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”
37

 

                                                     
37 Al-Qur‟an, 5:2. 
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(QS. Al-Maidah: 2) 

Sebagai umat muslim diperintahkan untuk saling tolong 

menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Seorang muslim 

dilarang untuk saling tolong menolong dalam keburukan, hal ini 

dikarenakan Allah mempunyai balasan atas apa yang dilakukan 

hambanya. 

Melalui ayat di atas diketahui bahwa pentingnya 

pendidikan karakter bagi manusia agar manusia menjadi insanul 

kamil yang sesuai dengan syariat Islam. 

2) Hadis 

Karakter religius bertujuan untuk membentuk akhlak mulia 

pada diri seseorang sejak ia lahir, oleh karena itu keberhasilan 

dalam pendidikan karakter religius harus diperhatikan secara serius 

agar kelak anak dapat menjadi penerus bangsa yang berintelektual 

dan berakhlak. Sebagaimana hadis Nabi berikut ini: 

َعْن َمْسُرٍق قَاَل: َدَخْلَنا َعَلى َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرٍو ِحنَي َقِدَم 
َيُكْن َمَع ُمَعاِويََة ِإََل الُكوَفِة, َفذََكَر َرُسوُل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص, قَاَل: َلَْ 

ًشا. َوقَاَل: قَاَل َرُسُل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص:فَاِحًشا َواَل مُ  ِإنَّ ِمْن  تَ َفحِّ
, َوِف ُأْخَرى: َأَحبُِّكْم 4/611َأْخََيُِكْم )َوِف رَِوايٍَة(: ِخَيارُِكْم 

 ( َأْحَسَنُكْم ُخُلًقا.4/862ِإََلَّ 
 

Artinya: “ Sesungguhnya Dari Masruq, dia berkata, “Kami datang 

kepada Abdullah bin Amr ketika dia kufah bersama 

Mu‟awiyah, lalu dia menceritakan Rasulullah SAW, lalu 

berkata, „Beliau bukan seorang yang keji dan tidak suka 
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berkata keji‟. Dia juga berkata, „Rasulullah SAW telah 

bersabda, „sesungguhnya yang terbaik di antara kalian 

(dalam riwayat lain: sebaik-baik kalian 4/166. Dalam 

riwayat lain: yang paling aku cintai di antara kalian 

4/218) adalah yang paling baik akhlaknya di antara 

kalian. (HR. Bukhari).
38

 

 

Karakter religius sudah seharusnya berjalan dengan baik 

sesuai dengan aturan yang telah tertuang dalam Al-Qur‟an dan as-

Sunnah. Kemungkinan kecil untuk tejadinya masalah dalam 

pendidikan karakter religius karena semua sudah diatur dalam Al-

Qur‟an dan as-Sunnah.
39

 

c. Macam-Macam Nilai Religius 

Fathurrahman dikutip dalam Kuliyatun menyatakan bahwa 

nilai-nilai religius terbagi menjadi 5, sebagai berikut:
40

 

1). Nilai Ibadah 

Secara etimologi ibadah artinya mengabdi. Secara istilah 

nilai ibadah berarti khidmat kepada Allah, taat mengerjakan 

perintah-Nya, dan menjauhi larangan-Nya. Ibadah ialah ketaatan 

manusia kepada Allah yang diimplementasikan sehari-hari, seperti 

salat, puasa, zakat dan lain sebagainya.
40

 Sebagaimana firman 

Allah dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56 sebagai berikut: 

                   

                                                     
38 Muhammad Nashiruddin Al Albani, Ringkasan Shahih Bukhari (Jakarta: Pustaka 

Azzam, 2014), 118. 
39 Guntur Cahyono, “Pendidikan Karakter Perspektif al-Qur‟an dan Hadits,” Journal 

Ahwal al-Syahsiyah dan Tarbiyaha STAI Mempawah, no. 1 (Maret 2017): 35. 
40 Kuliyatun, “Penanaman Nilai-Nilai Religius pada Peserta Didik di SMA 

Muhammadiyah 01 Metro Lampung,” Jurnal At-Tajdid, no. 02 (Desember 2019): 185. 
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Artinya: “Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali 

untuk beribadah kepada-Ku.”
41

 (QS. Adz-Dzariyat: 56) 

Menghambakan diri atau mengabdi kepada Allah 

merupakan inti dari nilai ajaran Islam. Dengan adanya hal ini 

manusia tidak akan menyimpang dari Allah, sehingga manusia 

tidak akan hanya mengejar perkara materi dan dunia semata. 

Dalam Islam bentuk nilai ibadah terbagi menjadi dua yaitu: ibadah 

mahdoh (hubungan langsung dengan Allah), dan ibadah ghairu 

mahdoh yang berkaitan dengan manusia. Semua itu semata-mata 

hanya untuk mencari ridho Allah SWT.
42

 

Nilai-nilai tersebut sangat urgen ditanamkan dalam 

membentuk kepribadian yang baik bagi siswa, agar siswa memiliki 

kemampuan akademis yang religius. Hubungan kepada Allah dapat 

dilakukan melalui kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah, 

seperti: salat duhur berjamaah, salat dhuha, pembacaan Asmaul 

Husna, pembacaan surat Yasin, pelaksanaan ekstrakurikuler 

keagamaan dan lain sebagainya. Sedangkan hubungan antar 

manusia didasari dengan nilai-nilai religius, seperti persaudaraan, 

kedermawanan, kejujuran, saling menghormati dan lain-lain. 

2). Nilai Ruhul Jihad 

Ruhul Jihad adalah jiwa yang mendorong manusia untuk 

bekerja atau berjuang dengan sungguh-sungguh. Hal ini didasari 

                                                     
41 Al-Qur‟an, 51:56. 
42 Jakaria Umro, “Penanaman Nilai-Nilai Religius di Sekolah yang Berbasis 

Multikultural,” Jurnal Al-Makrifat, no. 2 (Oktober 2018): 155. 
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dengan adanya tujuan hidup yaitu hablum minallah, hablum min 

al-nas, dan hablum min al-alam. Dengan adanya komitmen ruhul 

jihad, maka aktualisasi diri didasari sikap berjuang dan bekerja 

dengan sungguh-sungguh. Dalam Islam, jihad merupakan prioritas 

dalam beribadah kepada Allah. 

Ruhul Jihad dalam konteks pendidikan diimplementasikan 

melalui kegiatan keagamaan dengan cara siswa bersungguh-

sungguh mengikuti kegiatan, seperti salat dhuha, salat dzuhur 

berjamaah, pembacaan Al-Qur‟an dan lain sebagainya.
43

 Sebagai 

seorang pelajar, menuntut ilmu juga merupakan salah satu 

manifestasi dari sifat Jihadunnafsi yaitu memerangi kebodohan 

dan kemalasan. 

3). Nilai Akhlak dan Disiplin 

Akhlak merupakan bentuk jamak dari khuluq artinya 

perangai, tabiat, rasa malu dan adat kebiasaan.
44

 Dalam dunia 

pendidikan, tingkah laku memiliki keterkaitan dengan 

kedisiplinan. Perilaku atau kebiasaan-kebiasaan yang biasa 

dilakukan di sekolah sebagai suatu upaya untuk menanamkan 

akhlak yang baik pada diri siswa. Budaya religius yang 

diimplementasikan di sekolah merupakan suatu kumpulan nilai-

nilai agama sekolah yang berkaitan dengan perilaku, tradisi, 

                                                     
43 Febria Saputra dan Hilmiati, “Penanaman Nilai-Nilai Religius melalui Pembiasaan 

Shalat Dhuha dan Shalat Dhuhur Berjamaah di MI Raudlatusshibyan NW Belencong,” Journal 

PGMI, no. 1 (Juni 2020): 77. 
44 Kuliyatun, “Penanaman Nilai-Nilai Religius pada Peserta Didik di SMA 

Muhammadiyah 01 Metro Lampung,” Jurnal At-Tajdid, no. 02 (Desember 2019): 186. 
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kebiasaan, keseharian yang dapat menunjang akhlak dan 

kedisiplinan siswa. 

4). Nilai Keteladanan 

Nilai keteladanan tercermin dari seorang guru. keteladanan 

merupakan hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan. 

Dalam dunia pendidikan keteladanan merupakan suatu hal yang 

universal. Dalam sistem pendidikan yang dirancang oleh Ki Hajar 

Dewantara, menegakkan perlunya keteladanan sebagaimana istilah 

yang sudah terkenal yaitu “ing ngarsa sung tuladha, ing madya 

mangun karsa, tut wuri handayani.”
45

 

5). Nilai Amanah dan Ikhlas 

Amanah artinya dapat dipercaya, dalam konteks pendidikan 

seluruh pengelola sekolah dan guru-guru harus memegang amanah. 

Sedangkan ikhlas artinya tidak mengharapkan kembalian atau tidak 

pamrih atas segala sesuatu yang telah dilakukan. 

d. Metode Pembentukan Karakter Religius
46

 

1) Metode Teladan 

Metode teladan dilakukan dengan memberikan teladan 

secara langsung dan teladan tidak langsung. teladan langsung 

diberikan guru kepada siswanya melalui contoh kisah hidup guru 

yang diceritakan kepada siswa. dengan tujuan mampu menjadi 

                                                     
45 Jakaria Umro, “Penanaman Nilai-Nilai Religius di Sekolah yang Berbasis 

Multikultural,” Jurnal Al-Makrifat, no. 2 (Oktober 2018): 156. 
46 Arni Ambarwati, Suhartono, Ratna Hidayah, “Metode Pembentukan Karakter Religius 

Peserta Didik Program Full Day School di MI Terpadu Logaritma”, Jurnal Ilmiah Kependidikan, 

no. 1 (2019): 85-87. 
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motivasi siswa untuk hidup menjadi lebih baik. sedangkan teladan 

tidak langsung dilakukan dengan menceritakan tokoh-tokoh yang 

mampu dijadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. 

2) Metode Kisah 

Metode kisah dilakukan dengan menceritakan kisah qurani 

dan nabawi. Penerapan metode kisah ini di Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) 01 Diponegoro Wuluhan Jember dilaksanakan 

dengan cara menceritakan kisah-kisah di dalam Al-Qur‟an, Hadis, 

perjalanan sahabat nabi. Metode ini dilakukan ketika pembelajaran 

dan mengaitkannya kepada pembelajaran. Metode ini dilakukan 

dengan tujuan agar siswa dapat mengambil nilai-nilai karakter 

religius yang terkandung dalam kisah tersebut. 

3) Metode Nasihat 

Metode nasihat merupakan metode efektif untuk 

membentuk keimanan anak, mempersiapkan akhlak, mental dan 

sosialnya. Hal ini karena nasihat memiliki pengaruh yang besar 

untuk menjadikan anak memahami tentang hakikat sesuatu. 

Nasihat akan benar-benar dilaksanakan jika orang yang 

menasihati memberikan contoh melalui perbuatan dan tidak hanya  

melalui perkataan saja. Nasihat dapat dilakukan sebelum dan 

sesudah pelanggaran terjadi. Nasihat sebelum adanya pelanggaran 

bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan 

nasihat sesudah terjadinya pelanggaran bertujuan untuk 

mengevaluasi siswa agar menjadi lebih baik kedepannya. 



41 

 

 

 

4) Metode Pembiasaan 

Pembiasaan merupakan suatu proses penanaman kebiasaan 

terhadap seseorang. Pembentukan karakter memerlukan 

keteladanan yang dilakukan melalui proses pembelajaran, 

pelatihan, pembiasaan dan keteladanan secara terus menerus dalam 

jangka panjang yang dilakukan secara konsisten dan penguatan 

yang harus diiringi dengan penanaman nilai-nilai luhur.
47

 

Dengan demikian karakter religius siswa dapat 

dikembangkan melalui proses bimbingan, pendidikan, dan 

pembiasaan kegiatan religius yang telah dikembangkan di sekolah 

atau madrasah. 

5) Metode Hukuman 

Metode hukuman merupakan jalan terakhir yang dilakukan 

guru dalam mendidik siswa ketika metode-metode yang lainnya 

tidak mampu menjadikan siswa menjadi lebih baik. Metode ini 

dilakukan untuk menjadikan siswa jera untuk melakukan suatu 

kesalahan yang dilakukannya. 

6) Metode Ceramah 

Penerapan metode ceramah tentang nilai-nilai religius 

diberikan ketika pembelajaran Pendidikan Agama Islam, selain itu 

biasanya diberikan oleh tiap-tiap guru ketika awal pembelajaran. 

dengan ceramah yang diberikan guru akan menambah wawasan 

                                                     
47 Tim Penyusun, Pedoman Umum Penggalian dan Perwujudan Nilai Akhlak Mulia 

Bagian Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) (Kemendikbud Direktorat Jenderal Pendidikan 

Dasar dan Menengah, 2017), 16.. 
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siswa untuk dijadikan pedoman kehidupannya dalam melakukan 

kebaikan. 

7) Metode Diskusi 

Penerapan metode diskusi dilakukan dengan harapan dapat 

menyelesaikan permasalahan yang terjadi, dengan cara melakukan 

evaluasi guru kemudian disusunlah rencana kegiatan yang 

mendukung pembentukan karakter religius siswa. 

e. Faktor Pembentukan Karakter Religius 

Keberhasilan pembentukan karakter religius tidak terlepas dari 

berbagai faktor yang mempengaruhinya. kegagalan atau keberhasilan 

bukan semata-mata kesalahan siswa maupun guru. Adapun faktor yang 

mempengaruhi pembentukan karakter religius siswa adalah sebagai 

berikut: 

1) Faktor Pendukung 

Pelaksanaan pembacaan Asmaul Husna dapat berjalan dengan baik 

karena adanya dukungan dari pihak sekolah. Dukungan sekolah 

dalam pembentukan karakter religius sangatlah berpengaruh, baik 

dari segi fasilitas maupun non fasilitas sekolah, yaitu: 

a) Keaktifan siswa/minat siswa dalam mengikuti kegiatan, 

pembentukan karakter religius siswa akan mudah dilakukan, 

jika dalam diri siswa tertanam kemauan yang kuat untuk 

mengikuti pembacaan Asmaul Husna. Gregory schraw dan 

stephen lehman menjelaskan bahwa minat situasional timbul 

secara spontan, bersifat temporer, dan adanya rasa ingin tahu 
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secara mendalam dimana itu ditentukan oleh faktor 

lingkungan.
48

 

b) Peran aktif guru, guru merupakan faktor pendukung dalam 

menentukan keberhasilan pendidikan, karena guru yang 

bertanggung jawab dalam membentuk karakter religius siswa. 

c) Fasilitas yang memadai, perlu adanya fasilitas yang memadai 

sebagai penunjang mencapai tujuan pembentukan karakter 

religius siswa.   

2) Faktor Penghambat 

a) Kurangnya kedisiplinan siswa, kedisiplinan erat kaitannya 

dengan ketaatan siswa dalam mematuhi dan melaksanakan tata 

tertib. Apabila siswa tidak menaati peraturan sekolah, maka 

dapat menghambat pembentukan karakter religius siswa. 

b) Kurangnya kesadaran orang tua, keluarga merupakan 

pendidikan utama dan pertama bagi anak. Hal ini sesuai yang 

dikatakan Thomas Lickona dalam bukunya Education For 

Character: Mendidik untuk Membentuk Karakter  (Bagaimana 

Sekolah dapat Memberikan Pendidikan tentang Sikap dan 

Bertanggung Jawab menyatakan bahwa: “Secara umum 

dikatakan bahwa keluarga merupakan sumber pendidikan 

moral yang paling utama bagi anak. Orang tua adalah guru 

                                                     
48 Ahmad Lahmi, Aguswan Rasyid, dan Jummadillah, “Analisis Upaya, Faktor 

Pendukung dan Penghambat Pembelajaran Al-Quran Dan Hadis di Madrasah Tsanawiyah Kota 

Padang, Sumatra Barat, Indonesia”, Journal Of Islamic Education, No. 2 (2020): 218. 
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pertama dalam pendidikan moral”.
49

 Tetapi tidak menutup 

kemungkinan keluarga menjadi faktor penyebab sulitnya 

pembentukan karakter religius siswa, akibat kurang pedulinya 

orang tua terhadap kemampuan siswa. 

c) Hilangnya lembar bacaan, lembar bacaan Asmaul Husna 

sebagai penunjang bagi mereka yang belum hafal. Apabila 

lembar bacaan hilang, siswa akan kesulitan menghafal dan sulit 

memahami makna bacaan. 

d) Tidak ada atau terlambatnya guru pendamping, keterlambatan 

guru pendamping sangat berpengaruh dalam mencapati tujuan 

pembentukan karakter religius siswa. Apabila guru tidak masuk 

kelas dari awal hingga akhir pelaksanaan kegiatan, hal inilah 

yang akan menjadi penghambat terbentuknya karakter religius  

siswa. 

e) Siswa mengerjakan tugas lain selama pelaksnaan kegiatan 

berlangsung. Kurangnya belajar di rumah menjadikan siswa 

harus mengerjakan tugasnya di sekolah, hal itu akan 

mengganggu aktivitas lainnya. Hal ini menjadi kebiasaan buruk 

yang harus dihapuskan pada siswa. 

f) Adanya keterlambatan dan kurang jelasnya pembacaan. 

Dengan diketahuinya faktor pendukung dan faktor penghambat 

dalam pembentukan karakter religius siswa, bisa menjadi bahan evaluasi. 

                                                     
49 Thomas Lickona, Mendidik untuk Membentuk Karakter  (Bagaimana Sekolah dapat 

Memberikan Pendidikan tentang Sikap dan Bertanggung Jawab (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 

48. 
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Sehingga dalam pelaksanaan selanjutnya bisa lebih baik lagi dan dapat 

bermanfaat bagi seluruh sekolah pada umumnya, dan Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) 01 Diponegoro Wuluhan Jember khususnya. 



 

46 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Disebut penelitian 

kualitatif karena data disajikan dalam bentuk kata-kata. Moleong dikutip 

dalam buku Nursapia Harahap “Penelitian Kualitatif” menyatakan bahwa 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic. Dengan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan 

dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
50

 Ciri khas penelitian 

kualitatif adalah penekanannya pada proses, yang dimaksudkan adalah melihat 

bagaimana data, fakta, realitas, peristiwa itu terjadi dan dialami. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu 

penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau 

kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi 

atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu 

mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis.
51

 

Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan 

fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah atau rekayasa 

manusia dan lebih memperhatikan karakteristik, kualitas, dan keterkaitan antar 

kegiatan. 

                                                     
50 Nursapia Harahap, Penelitian Kualitatif (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), 123. 
51 Hardani, dkk., Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Yogyakarta: CV Pustaka 

Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 54. 
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B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 01 

Diponegoro Wuluhan Jember. Lembaga tersebut menjadi lokasi tempat 

penelitian karena merupakan lembaga pendidikan yang memiliki program 

keagamaan yang mampu menciptakan karakter religius siswa yang luhur dan 

berakhlakul karimah. Dengan kondisi karakter penerus bangsa yang semakin 

krisis, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait 

implementasi pembacaan Asmaul Husna dalam membentuk karakter religius 

siswa di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 01 Diponegoro yang 

dilaksanakan sebelum Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dimulai. 

C. Subjek Penelitian 

Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi social 

situation. Metode penentuan subjek dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik purposive yaitu teknik pengambilan sumber data dengan 

pertimbangan tertentu. Subjek penelitian adalah informan, yang berarti orang 

pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang 

situasi dan kondisi latar penelitian.
52

 Subjek dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1.  Kepala Sekolah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 01 Diponegoro 

Wuluhan Jember 

2. Pembina Keagamaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 01 

Diponegoro Wuluhan Jember 

                                                     
52 Nuning Indah Pratiwi, “Penggunaan Video Call dalam Teknologi Komunikasi,” Jurnal 

Ilmiah Dinamika Sosial, no. 2 (Agustus 2017): 212. 
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3. Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) 01 Diponegoro Wuluhan Jember 

4. Komite Sekolah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 01 Diponegoro 

Wuluhan Jember 

5. Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 01 Diponegoro Wuluhan 

Jember. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang benar-benar valid dalam penelitian, 

perlu ditentukan teknik-teknik pengumpulan data yang sesuai, maka peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Observasi 

 Nasution menyatakan bahwa observasi diartikan sebagai dasar 

ilmu pengetahuan. Observasi penelitian ini menggunakan observasi 

partisipan, dengan observasi partisipan data yang diperoleh akan lebih 

lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap 

perilaku yang nampak.
53

 Observasi dilakukan untuk melihat, mengamati, 

dan mencermati, serta merekam perilaku tujuan tertentu. Untuk 

mengetahui proses pendekatan karakter religius melalui pembacaan 

Asmaul Husna, maka peneliti menggunakan metode observasi. 

 Metode observasi digunakan untuk melihat secara langsung 

kondisi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 01 Diponegoro Wuluhan 

Jember dan sebagai upaya mengetahui kegiatan yang sedang 

                                                     
53 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2016), 227. 
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berlangsung. 

2. Wawancara 

Wawancara berdasarkan Esterberg adalah pertemuan dua orang 

untuk bertukar informasi dan ide melalaui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik.
54

 Maksud mengadakan 

wawancara untuk mendapatkan informasi mengenai orang, kejadian, 

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

lain.
55

 Metode wawancara dilakukan dengan percakapan antara dua pihak. 

Dalam metode wawancara terdapat beberapa macam wawancara, yaitu 

wawancara terstruktur, semistruktur dan tidak terstruktur. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara 

semistruktur, dengan tujuan agar informan lebih terbuka dalam 

memberikan informasi. Peneliti juga telah membuat daftar pertanyaan 

yang akan diajukan kepada informan dengan bantuan pedoman wawancara 

yang berisi daftar pertanyaan. Data-data yang ingin didapat dari metode 

wawancara ini adalah: 

a. Bagaimana implementasi pembacaan Asmaul Husna dalam 

membentuk karakter religius siswa di Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) 01 Diponegoro Wuluhan Jember? 

b. Apa hasil (kontribusi) pembacaan Asmaul Husna dalam membentuk 

karakter religius siswa di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 01 

Diponegoro Wuluhan Jember? 

                                                     
54 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.., 231. 
55 Warul Walidin, Saifullah, dan Tabrani, Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded 

Theory (Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2015), 133. 
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c. Apa faktor pendukung dan penghambat pembacaan Asmaul Husna 

dalam membentuk karakter religius siswa di Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) 01 Diponegoro Wuluhan Jember? 

3. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, 

dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya dari seseorang.
56

 Metode 

dokumentasi sebagai pelengkap dari data observasi dan wawancara. 

Dokumentasi merupakan kumpulan bukti yang digunakan untuk 

mendukung pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian. Data-

data yang ingin didapat dari metode dokumentasi adalah: 

a.  Implementasi pembacaan Asmaul Husna dalam membentuk karakter 

religius siswa di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 01 Diponegoro 

Wuluhan Jember. 

b. Hasil (kontribusi) pembacaan Asmaul Husna dalam membentuk 

karakter religius siswa di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 01 

Diponegoro Wuluhan Jember. 

c. Faktor pendukung dan penghambat pembacaan Asmaul Husna dalam 

membentuk karakter religius siswa di Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) 01 Diponegoro Wuluhan Jember. 

E. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 

                                                     
56 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2016), 240. 
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dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola, memilih mana 

yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
57

 Miles dan Hubermen 

mengungkapkan ada tiga langkah yang dilakukan dalam menganalisis data 

kualitatif yaitu:
58

 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan transformasi data. Reduksi 

data merupakan bagian dari analisis, jadi didalamnya akan lebih mengarah 

pada penganalisisan data yang sudah diperoleh. Data-data yang relevan, 

dengan penulis diambil dan data yang kurang relevan dikurangi. Setelah 

direduksi maka data yang sesuai dengan tujuan penelitian dideskripsikan 

dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang 

masalah penelitian. Kegiatan yang dilakukan peneliti saat melakukan 

reduksi data adalah merangkum data berdasarkan hasil observasi yang 

dilaksnakan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 01 Diponegoro 

Wuluhan Jember. Tahap berikutnya peneliti memilah-milah data dari hasil 

wawancara dengan informan yang dijadikan subjek penelitian dan data 

dari hasil dokumentasi. 

 

                                                     
57 Nuning Indah Pratiwi, “Penggunaan Video Call dalam Teknologi Komunikasi,” Jurnal 

Ilmiah Dinamika Sosial, no. 2 (Agustus, 2017), 212. 
58 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2016), 246. 
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2. Penyajian Data (Data Display) 

Pada tahap ini peneliti mengorganisasikan data yang sudah 

direduksi, data yang awalnya terpisah antara satu tahapan dengan tahapan 

yang lain, tetapi setelah direduksi maka keseluruhan dirangkum dan 

disajikan secara terpadu. Oleh karena itu, dengan melihat penyajian data 

kita dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus 

dilakukan. Penyajian data ini menggambarkan hasil temuan data dalam 

bentuk uraian kalimat bagan, hubungan antar kategori yang sudah 

berurutan dan sistematis. Pada tahap ini peneliti mengambil data-data yang 

sudah direduksi tentang Implementasi Pembacaan Asmaul Husna dalam 

Membentuk Karakter Religius Siswa di Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) 01 Diponegoro Wuluhan Jember. 

3. Kesimpulan (Verivication) 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru 

yang awalnya dianggap masih belum jelas, sehingga setelah diteliti 

menjadi jelas. Dengan demikian kesimpulan berarti menjawab rumusan 

masalah yang dirumuskan sejak awal. Penelitian dilakukan secara terus 

menerus. Kesimpulan diperoleh dari reduksi data dan penyajian data. 

Meskipun pada reduksi data kesimpulan sudah digambarkan, itu sifatnya 

belum permanen, masih ada kemungkinan terjadi tambahan dan 

pengurangan. Pada tahap ini peneliti melakukan penarikan kesimpulan 

berdasarkan temuan dan data-data tentang implementasi pembacaan 

Asmaul Husna dalam membentuk karakter religius Siswa di Sekolah 
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Menengah Kejuruan (SMK) 01 Diponegoro Wuluhan Jember. 

F. Keabsahan Data 

Dalam sebuah penelitian kualitatif untuk menngetahui keakuratan 

sebuah data maka dilakukan teknik keabsahan data. Keabsahan data dalam 

penelitian ini menggunakan triangulasi, yaitu teknik untuk mengecek 

keabsahan data atau informasi dari sudut pandang berbeda terhadap apa yang 

telah dilakukan peneliti. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber berarti 

mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda. Sedangkan triangulasi 

teknik yaitu teknik pengumpulan data yang berbeda-beda dengan teknik yang 

sama.
59

 

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber digunakan untuk kredibilitas data dan 

mengecek data yang sudah didapatkan dari beberapa sumber. Dalam hal 

ini peneliti akan mendeskripsikan dan mengkategorikan pandangan yang 

sama maupun yang berbeda berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 01 Diponegoro, Pembina 

Keagamaan, Guru Pendidikan Agama Islam, siswa, dan komite sekolah. 

2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik untuk mengecek kebenaran data yang diperoleh 

dari satu sumber dengan berbagai teknik yang berbeda. Dalam penelitian 

ini, peneliti berusaha untuk membuktikan data berdasarkan hasil observasi, 

                                                     
59 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2016), 241. 
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wawancara, dan dokumentasi. 

Alasan peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi 

teknik karena dua komponen ini mempunyai kredibilitas data yang cukup 

bagus sehingga peneliti memandang dua komponen keabsahan data ini 

mampu memunculkan validitas data yang diperoleh. 

G. Tahap-Tahap Penelitian 

Bagian ini membahas tentang rencana pelaksaan penelitian oleh 

peneliti. Tahap-tahap penelitian perlu diuraikan dimana nantinya bisa 

memberikan deskripsi tentang perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data, 

analisis data, dan yang terakhir penulisan laporan. 

Tahap-tahap penelitian dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Tahap Perencanaan meliputi: 

a. Menyusun rencana penelitian. Pada tahap ini peneliti menyusun 

rencana penelitian terlebih dahulu, dimulai dari menentukan judul 

kemudian menyusun proposal penelitian. 

b. Memilih lapangan penelitian, sebelum melakukan penelitian, peneliti 

terlebih dahulu harus menentukan lapangan penelitian. Lapangan yang 

peneliti pilih adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 01 

Diponegoro Wuluhan Jember. 

c. Mengurus Perizinan, sebelum melakukan penelitian, peneliti mengurus 

surat perizinan penelitian yang telah disediakan oleh sistem kampus, 

dengan tujuan untuk memperlancar jalannya penelitian nantinya. 

Setelah itu, peneliti menyerahkan surat perizinan penelitian kepada 
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Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 01 Diponegoro Wuluhan 

Jember. 

d. Memilih dan memanfaatkan informasi, pada tahap ini peneliti memilih 

informan yang bisa memberikan informasi yang akurat. Informan yang 

diambil dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Pembina 

Keagamaan, Guru Pendidikan Agama Islam (PAI), Siswa, dan Komite 

Sekolah. 

e. Menyiapkan perlengkapan 

f. Memahami etika penelitian 

2. Tahap pelaksanaan, sebagai berikut: 

a. Memahami latar belakang penelitian 

b. Memasuki lapangan penelitian 

c. Mengadakan penelitian dan pengumpulan data 

d. Menyempurnakan data yang belum lengkap 

3. Tahap analisa data sebagai berikut: 

a. Setelah data terkumpul, kemudian melakukan pengelompokan dan 

analisis 

b. Hasil analisis dijadikan pembahasan dan temuan baru 

4. Tahap laporan, sebagai berikut: 

Tahap ini adalah tahap terakhir dari penelitian. Pada tahap ini 

peneliti menyusun data yang telah dianalisis untuk menjadi pembahasan 

dan temuan terbaru, kemudian dijadikan karya ilmiah sesuai dengan yang 

berlaku di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

A. Gambaran Umum SMK 01 Diponegoro Wuluhan Jember 

1. Profil SMK 01 Diponegoro Wuluhan Jember
60

 

PROFIL SEKOLAH 

SMK 01 DIPONEGORO – WULUHAN 

Tahun Pelajaran 2021/2022 

1. Nama Sekolah : SMK 01 Diponegoro 

a. Alamat : Jl. Pahlawan no. 186 Wuluhan-Jember 

b. No. Telpon : (0336) 622087 

2. Nama Yayasan : Yayasan Pondok Pesantren Islam 

Bintang Sembilan  (YASPPIBIS) 

3. Alamat Yayasan & no. telpon : Jl. Pahlawan no. 127 Wuluhan-Jember/  

(0336)621288 

4. Nama Kepala sekolah : Nur Wahid, S.H.  

5. Kategori Sekolah : Reguler 

6. Tahun didirikan/beroperasi :1991 

7. Kepemilikan tanah/bangunan : Yayasan 

a. Luas Tanah/Status : 5.948 M
2
 / milik sendiri 

b. Luas Bangunan : 4.734 M
2
 

8. Nomor Rekening Rutin Sekolah: 0032405665  

9. Nama Bank : Bank JATIM Cabang: Jember 

                                                     
60 SMK 01 Diponegoro Wuluhan Jember, “Profil Sekolah,” 15 Maret 2022. 
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2. Sejarah Berdirinya SMK 01 Diponegoro Wuluhan Jember 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 01 Diponegoro adalah salah 

satu lembaga yang bernaungan di dalam Yayasan Pondok Pesantren Islam 

Bintang Sembilan yang berada di kecamatan Wuluhan. Sekolah ini 

didirikan atas dorongan dari masyarakat sekitar yang menginginkan 

adanya sekolah kejuruan yang diharapkan nantinya setelah lulus sekolah 

bisa langsung bekerja untuk meningkatkan taraf hidupnya.  

Berawal dari hal tersebut dengan beberapa pertimbangan-

pertimbangan yaitu : 

a. Yayasan Pondok Pesantren Islam Bintang Sembilan yang berdiri sejak 

tahun 1966 telah mempunyai banyak lembaga dari MI, SDNU, MTs, 

SMP, MA, dan SMU mempunyai jumlah siswa yang cukup besar. 

b. Mengingat adanya sekolah SMEA disekitar kecamatan Wuluhan yang 

cukup jauh jaraknya dan biaya yang cukup mahal sedangkan ekonomi  

masyarakat masih tergolong lemah. 

c. Tidak adanya penyediaan sekolah di desa tersebut yang dapat 

mencetak tamatan yang siap bekerja atau menciptakan lapangan kerja, 

sehingga tidak dapat mengantisipasi segala kemungkinan para tamatan 

yang tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. 

d. Keterbatasan sekolah penyelenggara di Kabupaten/kota yang 

berorientasi pada kemampuan kerja dan mengarah pada terciptanya 

sikap produktivitas, terampil, profesional dan sikap mandiri.   
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Atas dasar pertimbangan inilah akhirnya pada tahun 1990 pengurus 

membuat komitmen untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan 

dengan nama Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) Diponegoro. 

Untuk menjaga dan memelihara kelangsungan kegiatan pendidikan ini 

selanjutnya, pengurus yayasan melalui rekomendasi Depdikbud kabupaten 

Jember mengajukan izin operasional ke Depdikbud Provinsi Jawa Timur. 

Setelah izin operasional diturunkan, maka pada tanggal 16 Juli 1991 

SMEA Diponegoro dibuka dengan siswa sejumlah 35 orang dan tenaga 

pengajar sebanyak 15 orang. Kemudian setelah turunnya SK. Mendikbud 

tahun 1995 SMEA Diponegoro statusnya diakui dengan No. 

024/C/Kep/I/1995 tertanggal 5 April 1995. 

Selama perjalanannya SMK Diponegoro sering menghadapi 

kendala, khususnya dalam memenuhi biaya operasional pendidikan, hal 

inilah menyebabkan sulitnya sekolah untuk meningkatkan pendidikan baik 

kualitas maupun kuantitas. Satu-Satunya sumber dana yang masuk ke 

sekolah berasal dari para orang tua/wali murid, sedangkan sebagian besar 

siswa SMK Diponegoro berasal dari golongan keluarga tidak mampu, 

sehingga pemasukan dana SPP dari siswa yang jumlahnya kecil tiap 

tingkat tersebut belum dapat memenuhi kegiatan operasional secara 

maksimal. 

Seiring berjalannya waktu SMK Diponegoro pada tahun 2011 

SMK Diponegoro berganti nama menjadi SMK Diponegoro 1 dan dengan 

adanya peningkatan kualitas SMK Diponegoro 1 juga mengalami 
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peningkatan yang sangat pesat hingga mencapai 600 siswa. Dan dengan 

banyaknya perkembangan yang ada pada segala aspek. Pada tanggal 25 

Oktober 2016 dengan nama baru SMK 01 Diponegoro mengikuti 

akreditasi dan mendapatkan akreditasi dengan hasil AKREDITASI A 

berdasarkan SK Penetapan Hasil Akreditasi BAP-S/M Nomor 200/BAP-

S/M/SK/2016.
61

 

3. Visi dan Misi SMK 01 Diponegoro Wuluhan Jember
62

 

a. Visi 

Mencetak Sumber Daya Manusia yang cerdas, terampil, 

beriman, berakhlak dan bertakwa kepada Allah SWT, serta unggul 

dalam mutu yang berorientasi pada IMTAQ dan IPTEK.  

b. Misi 

1) Meningkatkan pembelajaran dan bimbingan secara efektif. 

2) Memotivasi siswa agar mengetahui tentang potensi dirinya melalui 

kegiatan intra dan ekstra kurikuler. 

3) Menumbuhkan kesadaran untuk melaksanakan ajaran agamanya. 

4) Mengintensifkan program bimbingan dan konseling. 

5) Meningkatkan manajemen sekolah. 

6) Meningkatkan surplus pendukung pendidikan sekolah. 

7) Mengembangkan sumber daya manusia berbasis Islam ala 

Ahlussunnah Wal Jamaah. 

                                                     
61 SMK 01 Diponegoro Wuluhan Jember, “Sejarah SMK 01 Diponegoro Wuluhan 

Jember,” 15 Maret 2022. 
62 SMK 01 Diponegoro Wuluhan Jember, “Visi dan Misi SMK 01 Diponegoro Wuluhan 

Jember,” 15 Maret 2022. 
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4. Data Siswa dalam 3 (Tiga) Tahun Terakhir 

Tabel 4.1 

Data Siswa SMK 01 Diponegoro
63

 

 

 
Tahun 

Ajaran 

 
Jumlah 

Pendaftar 

(Calon 

siswa baru) 

 
Kelas X 

 
Kelas XI 

 
Kelas XII 

Jumlah 

Siswa 

Kelas 

X+XI+XII 

Jumlah 

Siswa 

Jumlah 

Rombe l 
Jumlah 

Siswa 

Jumlah 

Rombel 

Jumlah 

Siswa 

Jumlah 

Rombel 

 

Siswa 

 

Rombel 

Tahun 

2019/2020 

217 204 6 207 7 211 7 622 20 

Tahun 

2020/2021 

202 202 6 187 6 190 6 579 18 

Tahun 

2021/2022 

208 208 6 190 6 178 5 576 17 

  

5. 1) Data Ruang Kelas 

Tabel 4.2 

Data Ruang Kelas SMK 01 Diponegoro
64

 

  

                                                     
63 SMK 01 Diponegoro Wuluhan Jember, “Data Siswa SMK 01 Diponegoro Wuluhan 

Jember,” 15 Maret 2022. 
64 SMK 01 Diponegoro Wuluhan Jember, “Data Ruang Kelas SMK 01 Diponegoro 

Wuluhan Jember,” 15 Maret 2022. 

 Jumlah Ruang Kelas Asli (d) Jumlah ruang 

lainnya yang 

digunakan untuk 

R. Kelas (e) 

Jumlah Ruang 

yang digunakan 

untuk Ruang 

Kelas 

f = d+e 

Ukuran 

8 X 9 M 

( a ) 

Ukuran 

>72 M 

( b ) 

Ukuran 

< 72 M 

( c ) 

Jumlah 

d=a+b+c 

Ruang 

Kelas 

12 - 5 17 0 17 
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2) Data Ruang Lainnya 

Tabel 4.3 

Data Ruang Lainnya SMK 01 Diponegoro
65

 

Jenis Ruang Jumlah Ukuran Jenis 

Ruang 

Jumlah Ukuran 

1. Perpustakaan 1 7 X 8    

2. Lab. Komputer 3 7 X 8    

 

6. Data Tenaga Pendidik dan Tata Usaha 

Tabel 4.4 

Data Tenaga Pendidik dan Tata Usaha SMK 01 Diponegoro
66

  

Tenaga Pendidikan / 

TU 

Bagi SMA/SMK 

Negeri 

Bagi SMA/SMK 

Swasta 

Keterangan 

Kepala Sekolah - 1 orang  

Tenaga Pendidik / 

Guru 

- 39 orang  

Staf Tata Usaha - 4 orang  

Pustakawan - 1 orang  

Keamanan/Satpam - 1 orang  

Tukang 

kebun/pesuruh 

- 2 orang  

 

7. Letak Geografis SMK 01 Diponegoro Wuluhan Jember 

 Letak geografis Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 01 

Diponegoro Wuluhan Jember berada di salah satu desa di Jember, tepatnya 

di Jalan Pahlawan no. 186 Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan 

Kabupaten Jember. Sekolah ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu 

meskipun letak sekolah di pinggir jalan tetapi pelaksanaan pembelajaran 

                                                     
65 SMK 01 Diponegoro Wuluhan Jember, “Data Ruang Lainnya SMK 01 Diponegoro 

Wuluhan Jember,” 15 Maret 2022. 
66 SMK 01 Diponegoro Wuluhan Jember, “Data Tenaga Pendidik dan Tata Usaha SMK 

01 Diponegoro Wuluhan Jember,” 15 Maret 2022. 
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tetap bisa dijalankan dengan baik. Sekolah ini juga berdekatan dengan dua 

naungan lembaga yaitu SMA dan MA, meskipun begitu ketika dalam 

kegiatan apapun semua lembaga bisa tampil kompak. Dari situ juga 

mengajarkan bagaimana pentingnya toleransi. Adapun tata letak Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) 01 Diponegoro Wuluhan Jember sebagai 

berikut: 

a. Sebelah Timur : Perkampungan 

b. Sebelah Utara : Perkampungan 

c. Sebelah Barat : MA 01 Ma‟arif Diponegoro Wuluhan  Jember 

d. Sebelah Selatan : SMA 02 Diponegoro Wuluhan Jember 

8. Data dan Pegawai di SMK 01 Diponegoro Wuluhan Jember 

Jumlah seluruh siswa SMK 01 Diponegoro Wuluhan Jember pada 

tahun pelajaran 2021/2022 yaitu 576 siswa, yang terdiri dari kelas X 

berjumlah 6 rombel, kelas XI berjumlah 6 rombel, kelas XII berjumlah 5 

rombel, sedangkan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan di SMK 01 

Diponegoro Wuluhan Jember berjumlah 48 orang, yang terdiri dari kepala 

sekolah, guru dan tenaga kependidikan.
67

 

                                                     
67 SMK 01 Diponegoro Wuluhan Jember, “Data dan Pegawai SMK 01 Diponegoro 

Wuluhan Jember,” 15 Maret 2022. 
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9. Struktur Organisasi SMK 01 Diponegoro Wuluhan Jember
68
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68 SMK 01 Diponegoro Wuluhan Jember, Struktur Organisasi SMK 01 Diponegoro Wuluhan Jember, 15 Maret 2022. 
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10. Pembacaan Asmaul Husna di SMK 01 Diponegoro Wuluhan Jember 

Kegiatan pembacaan Asmaul Husna dimulai pukul 07.15-07.30 

WIB. Kegiatan ini dilakukan setiap hari selama hari efektif pembelajaran. 

Pembacaan Asmaul Husna dilaksanakan sebelum Kegiatan Belajar 

Mengajar (KBM) dimulai, seluruh siswa dari kelas X sampai kelas XII 

serta guru-guru pendamping wajib mengikuti pembacaan Asmaul Husna. 

Apabila ada siswa yang tidak mengikuti pembacaan Asmaul Husna, maka 

siswa akan mendapatkan sanksi sebagai hukuman karena tidak mengikuti 

pembacaan Asmaul Husna berupa membaca surat Yasin di halaman 

sekolah. Sanksi diberikan sebagai bentuk pengajaran kedisiplinan kepada 

siswa.  

B. Penyajian Data dan Analisis 

Bagian ini berisi tentang penyajian hasil temuan berupa data yang 

peneliti peroleh di lapangan baik data yang diperoleh melalui teknik observasi, 

wawancara, maupun dokumentasi, data ini sekaligus menjawab rumusan 

masalah dari awal.  

1. Implementasi Pembacaan Asmaul Husna dalam Membentuk 

Karakter Religius Siswa di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 01 

Diponegoro Wuluhan Jember 

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti 

jabarkan tentang Implementasi Pembacaan Asmaul Husna dalam 

Membentuk Karakter Religius Siswa di Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) 01 Diponegoro Wuluhan Jember sebagai berikut: 
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a. Latar Belakang Pembacaan Asmaul Husna 

Pembacaan Asmaul Husna di Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) 01 Diponegoro Wuluhan Jember dilaksanakan karena adanya 

suatu hal yang melatar belakanginya, berdasarkan hal tersebut Kepala 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 01 Diponegoro Wuluhan Jember 

mengungkapkan bahwa: 

“Penerapan Asmaul Husna ini saran dari saya sendiri terkait 

ijazah, dan disepakati tiga Kepala Lembaga, SMK, MA, dan 

SMA. Kesepakatan berupa lisan yaitu menjadikan Asmaul 

Husna sebagai pembiasaan disini, karena Asmaul Husna bisa 

membuka segala macam yang berkaitan dengan kehidupan, dan 

apabila sudah menerapkan pembiasaan maka semua akan 

terbuka tapi dalam artian yang benar-benar. Terkadang anak-

anak hanya menghafal saja tanpa mengetahui makna-makna 

Asmaul Husna. Yang mampu memahami makna Asmaul 

Husna luar biasa, tapi rata-rata orang itu tidak memahami tetapi 

hanya sekedar bisa. Kalau kita mau mengenal Allah kita harus 

tau sifatnya dulu. Bagaimana kita mau mengenal Allah jika kita 

tidak mengetahui Asmaul Husna.”
69

  

 

Hal yang sama diutarakan oleh pembina keagamaan, yaitu 

Bapak Dr. H. Jailani yang mengungkapkan: 

“Pembacaan Asmaul Husna ini usulan dari Kepala Sekolah, 

yang kemudian disepakati tiga Kepala Sekolah. Hingga 

memutuskan Asmaul Husna sebagai pembacaan tiap hari di 

sekolah sebelum Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), karena itu 

kan sebagai pembuka dalam berbagai hal, selain itu makna 

Asmaul Husna ini juga sangat baik jika diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Maka dari itu selain untuk mengenalkan 

nama-nama Allah, juga untuk mengajarkan keistiqomahan 

kepada siswa, agar mereka itu terbiasa melakukan segala 

sesuatu dengan yang baik-baik.
70

 

 

Hal ini diperkuat oleh guru Pendidikan Agama Islam (PAI) 

yang menuturkan bahwa: 

                                                     
69 Nur Wahid, diwawancara oleh Penulis, Jember, 18 Februari 2022. 
70 Jailani, diwawancara oleh Penulis, Jember, 18 Februari 2022. 
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“Asmaul Husna itu diyakini sebagai doa yang sangat mustajab 

dan ada perintah kalau berdoa supaya menggunakan Asmaul 

Husna. Oleh sebab itu kenapa Asmaul Husna ini dijadikan 

pembiasaan disini setiap harinya”.
71

 

 

Berdasarkan data yang diperoleh di atas, dapat peneliti 

simpulkan bahwa latar belakang pembacaan Asmaul Husna karena 

terdapat kesesuaian dengan visi sekolah yaitu mencetak Sumber Daya 

Manusia yang cerdas, terampil, beriman, berakhlak dan bertakwa 

kepada Allah SWT. 

b. Tujuan Pembacaan Asmaul Husna 

Setiap kegiatan yang dilaksanakan pasti ada tujuan yang ingin 

dicapai. Begitu pun tujuan dilaksanakannya pembacaan Asmaul Husna 

di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 01 Diponegoro, hal ini 

disampaikan oleh kepala sekolah Bapak Nur Wahid, S.H sebagai 

berikut: 

“Berawal dari harapan guru-guru agar siswa itu bisa hafal 

secara tidak terasa, karena menghafalkan Asmaul Husna ini 

tidak mudah. Dan juga agar siswa membiasakan diri 

mengawali doa dengan Asmaul Husna, karena Asmaul Husna 

diyakini sebagai doa yang baik”.
72

 

 

Bapak Dr. H. Jailani selaku pembina keagamaan di Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) 01 Diponegoro juga menuturkan bahwa: 

“Awalnya ini itu sebuah keistiqomahan untuk kita mengawali 

sesuatu dengan yang baik, sebenarnya doa dengan mengucap 

basmalah cukup tapi kemudian diharapkan selain dijadikan 

pembiasaan untuk mengawali sesuatu dengan yang baik, 

kemudian kita istiqomahkan agar mendapat keberkahan juga. 

Kadang kan namanya siswa ketika mereka terlambat, mereka 

masih ada waktu untuk persiapan belajar, jika kita langsung 

                                                     
71 Faiqoh Qurrota A‟yun, diwawancara oleh Penulis, 21 Februari 2022. 
72 Nur Wahid, diwawancara oleh Penulis, Jember, 18 Februari 2022. 
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pelajaran dan ada siswa yang terlambat mereka akan buru-buru 

dan tidak fokus dalam belajar”.
73

 

 

Diperkuat oleh jawaban guru Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Bu Faiqoh Qurrota A‟yun, S.H yang menyatakan bahwa:  

“Semua itu bisa karena adanya kebiasaan, kebiasaan itu 

awalnya karena dilatih. Apalagi siswa yang dari sekolah umum 

negeri, yang dulunya tidak mengenal Asmaul Husna. Mungkin 

mereka tau tapi mereka tidak bisa mengucapkan bahkan ada 

yang tidak tau bunyi Asmaul Husna itu seperti apa, tapi karena 

disini diharuskan untuk bisa minimal bisa membaca Asmaul 

Husna, jadi tanpa mereka sadari satu dua bulan karena terbiasa 

tadi maka mereka bisa dengan sendirinya. Kalau mereka 

dipaksa malah gak kira jalan. Tetapi dengan seiring berjalannya 

waktu karena berlatih tadi mereka bisa hafal dengan sendirinya 

meskipun mereka tidak disuruh setor hafalan, meski begitu 

tetap tidak menutup kemungkinan sampai kelas XII (dua belas) 

masih ada yang belum hafal karena beberapa faktor. Oleh sebab 

itu penting adanya pembacaan Asmaul Husna ini untuk 

menjadikan kepribadian siswa menjadi lebih baik lagi, 

mengingat begitu pentingnya pendidikan karakter untuk 

generasi saat ini”.
74

 

 

Berdasarkan data di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa 

tujuan pembacaan Asmaul Husna agar siswa mampu mengenal nama-

nama Allah, terbiasa untuk membaca dan mengamalkan Asmaul Husna 

dalam kehidupan sehari-hari, dengan harapan siswa dapat terbiasa 

melakukan sesuatu dengan yang baik dan dapat istiqomah. 

c. Pelaksanaan Pembacaan Asmaul Husna 

Berdasarkan hasil obervasi peneliti di lapangan, diketahui 

bahwa pelaksanaan pembacaan Asmaul Husna di Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) 01 Diponegoro dilaksanakan setiap pagi mulai pukul 

07.15 sampai 07.30 sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, yang 

                                                     
73 Jailani, diwawancara oleh Penulis, Jember, 18 Februari 2022. 
74 Faiqoh Qurrota A‟yun, diwawancara oleh Penulis, 21 Februari 2022. 
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dipandu dari sentral, diikuti seluruh siswa dan didampingi guru 

pendamping di kelas yang mempunyai jadwal mengajar di jam 

pertama.
75

 

 
Gambar 4. 2 

Pelaksanaan pembacaan Asmaul Husna 

 

Hal ini sesuai dengan penuturan pembina keagamaan yang 

menyatakan bahwa: 

“Pembacaan Asmaul Husna dilaksanakan setiap hari, mulai 

hari senin sampai jumat. Disini hari sabtu libur, sebenarnya 

bukan libur tapi untuk kegiatan ekstrakurikuler jadi tidak 

efektif. Pelaksanaannya alhamdulillah sudah baik karena 

dipandu dari sentral melalui pengeras suara dan diikuti oleh 

seluruh siswa di kelas masing-masing dengan didampingi guru. 

Kalau untuk hal yang menunjang itu ada lembaran yang berisi 

lafaz Asmaul Husna. Dengan tujuan untuk memudahkan anak-

anak membaca Asmaul Husna”.
76

 

 

Hal ini juga dituturkan oleh salah satu siswi kelas XII di 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 01 Diponegoro, Siti Handariyatul 

Masruroh menuturkan bahwa: 

 

                                                     
75 Observasi di SMK 01 Diponegoro Wuluhan Jember, 21 Februari 2022. 
76 Jailani, diwawancara oleh Penulis, Jember, 18 Februari 2022. 
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“Kalau menurut saya selama saya sekolah di SMK 01 

Diponegoro untuk pembacaan Asmaul Husna selama sebelum 

waktu belajar mengajar sudah baik dan disiplin juga mbak. 

Karena selama ini juga setiap sebelum masuk pelajaran selalu 

ada pembacaan Asmaul Husna dan doa sebelum belajar. Mulai 

dari saya kelas X-XII itupun dilaksanakan dengan baik mbak, 

meskipun terkadang tidak dipandu di TU, sama guru kelas 

suruh baca Asmaul Husna sendiri-sendiri di kelas mbak”.
77

 

 

Hal ini juga diungkapkan oleh Elsa salah satu siswi kelas X 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 01 Diponegoro, bahwa: 

 
Gambar 4. 3 

Lembar Lafaz Asmaul Husna 
 

“Pembacaan Asmaul Husna dibaca ketika pagi sebelum 

kegiatan belajar mengajar dimulai kak, kalau pembacaannya 

sendiri itu enak, bikin nyaman, adem gitu kak. Terus itu kan 

ada lembar bacaan Asmaul Husna jadi memudahkan kita 

membaca apalagi yang belum hafal”.
78

 

 

Dalam pelaksanaan pembacaan Asmaul Husna tidak hanya 

bertujuan untuk mengajak siswa untuk mengetahui dan mengamalkan 

nama-nama baik Allah, tetapi juga terdapat nilai-nilai religius, seperti 

nilai ibadah, nilai ruhul jihad, nilai akhlak dan kedisiplinan, nilai 

keteladanan, dan nilai amanah dan ikhlas untuk membentuk karakter 

                                                     
77 Siti Handariyatul Masruroh, diwawancara oleh Penulis, Jember, 22 Februari 2022. 
78 Elsa Faridatus Sholekhah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 22 Februari 2022. 
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religius siswa, hal ini dipaparkan oleh guru Pendidikan Agama Islam 

(PAI), yaitu: 

“Mereka telah diajarkan salam, salim dan santun terhadap guru 

dan itu sudah dilakukan, saat membaca Asmaul Husna itu 

anak-anak diajarkan untuk mengenal nama-nama Allah dengan 

tujuan agar apa yang dilakukan diniatkan karena Allah, terus 

lebih fokus dan bersungguh-sungguh menuntut ilmu, dan bisa 

berlaku baik.
79

 

 

Untuk menanamkan nilai-nilai karakter religius kepada siswa 

guru Pendidikan Agama Islam (PAI) menyatakan bahwa: 

“Dilakukan pembiasaan itu tadi, tidak hanya pembiasaan untuk 

membaca Asmaul Husna tapi juga pembiasaan penerapan 

dalam kehidupan sehari-hari. Jadi guru itu tidak hanya 

mendampingi dan memberi tahu tapi juga memberi contoh 

yang baik kepada anak didiknya”.
80

 

 

Hal ini juga diungkapkan oleh Nadia Oktavia salah satu siswi 

kelas X di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 01 Diponegoro, 

bahwa: 

“Menurut saya kak ya dari kebiasaan membaca Asmaul Husna 

itu, kita sedikit demi sedikit jadi tahu makna Asmaul Husna. 

Kita jadi tahu mana yang baik dan mana yang tidak, kita juga 

harus bisa memilih teman yang baik karena menurut saya 

teman itu sangat berpengaruh kak”.
81

  

 

Dalam hal ini komite sekolah mengungkapkan bahwa 

pembacaan Asmaul Husna penting diterapkan di sekolah, beliau 

menuturkan bahwa:  

“Anak-anak itu beragam asalnya, dan tidak menutup 

kemungkinan ada yang belum ngerti Asmaul Husna. 

Pembacaan Asmaul Husna ini sangat bagus diterapkan di 

sekolah, apalagi bagi mereka yang belum mempunyai bekal, 

                                                     
79 Faiqoh Qurrota A‟yun, diwawancara oleh Penulis, Jember, 21 Februari 2022. 
80 Faiqoh Qurrota A‟yun, Jember, 21 Februari 2022. 
81 Nadia Oktavia, diwawancara oleh Penulis, Jember, 22 Februari 2022. 
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dengan mereka mengetahui dan mengenal nama-nama Allah 

lama-lama mereka akan mampu menjalankan di kehidupan 

sesuai dengan makna Asmaul Husna”.
82

 

 

Dari data yang diperoleh di atas, dapat peneliti simpulkan, 

pembacaan Asmaul Husna memiliki eksistensi dalam membentuk 

karakter siswa, khususnya dalam karakter religius siswa. Dengan 

adanya nilai-nilai keagamaan yang terdapat di dalam makna Asmaul 

Husna akan menjadikan pribadi siswa lebih baik lagi. Sedangkan 

pelaksanaan pembacaan Asmaul Husna di Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) 01 Diponegoro sudah berjalan dengan baik yang 

dilaksanakan setiap harinya dan diikuti seluruh warga sekolah tanpa 

terkecuali, baik itu oleh guru maupun siswa.  

d. Antusias Guru dan Siswa terhadap Pembacaan Asmaul Husna  

Kegiatan pembacaan Asmaul Husna mendapat dukungan dari 

seluruh warga sekolah. Hal ini dapat dilihat dari antusias guru dan 

siswa ketika melaksanakan pembacaan Asmaul Husna. Hal ini sesuai 

dengan penuturan pembina keagamaan yang menuturkan: 

“Guru dan siswa disini sudah disiplin dalam mengikuti Asmaul 

Husna, ini bisa dibuktikan ketika pembacaan Asmaul Husna 

akan dimulai, guru akan memandu pembacaan dari kantor, dan 

siswa bergegas masuk kelas untuk mengikuti pembacaan di 

masing-masing kelas”.
83

 

 

Hal ini diperkuat oleh guru Pendidikan Agama Islam (PAI) 

sebagai salah satu guru pendamping di kelas saat pembacaan Asmaul 

Husna, yang menyatakan bahwa: 

                                                     
82 Ahmad Badar, diwawancara oleh Penulis, 21 Februari 2022. 
83 Jailani, diwawancara oleh Penulis, Jember, 18 Februari 2022.  
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“Sebagai guru pendamping di kelas, guru harus bisa 

mengondisikan kelas. Jika ada yang ramai guru harus segera 

menegur, hal ini itu dilakukan agar siswa lebih disiplin dan 

khusyuk dalam membaca Asmaul Husna”.
84

 

 

Hal yang sama juga dituturkan Ilham Firmansah, salah satu 

siswa kelas X, ia mengatakan bahwa: 

“Ketika membaca Asmaul Husna, teman-teman itu semangat 

kak apalagi kalau ada gurunya, teman-teman kompak ikut 

membaca. karena kalau baca Asmaul Husna sebelum belajar 

hati itu jadi tenang apalagi kalau bacanya kompak”.
85

 

 

Berdasarkan data yang diperoleh di atas dapat peneliti 

simpulkan bahwa guru dan siswa sangat antusias dalam mengikuti 

kegiatan. Hal ini peneliti buktikan dari hasil wawancara dan hasil 

observasi yang peneliti lakukan di lapangan. Ketika pembacaan 

Asmaul Husna akan dimulai guru akan segera mengondisikan siswa 

untuk memasuki kelas dan mengikuti pembacaan. Sedangkan dari 

siswa dapat peneliti lihat dari kekompakan ketika membaca Asmaul 

Husna, siswa mengikuti pembacaan yang dipandu dari sentral dengan 

kompak dan suara yang lantang.  

e. Pemahaman terhadap Asmaul Husna 

Pemahaman yang dimaksud adalah pemahaman yang bukan 

sekedar mengetahui dan hafal Asmaul Husna, tetapi dapat membaca 

dengan lancar, dapat menghafal, dan dapat mengamalkan Asmaul 

Husna. Hal ini telah diungkapkan oleh guru Pendidikan Agama Islam, 

yaitu: 

                                                     
84 Faiqoh Qurrota A‟yun, diwawancara oleh Penulis, Jember, 21 Februari 2022. 
85 Ilham Firmansah, diwawancara oleh Penulis, 22 Februari 2022. 
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“Semua harus membiasakan terlebih dahulu. Sebagai guru 

agama juga harus mengetahui dan memahami hal itu. Karena 

setiap manusia tidak akan menerima begitu saja, dalam arti 

pertanyaan yang masih wajar karena terlalu banyak bertanya 

akan menimbulkan keragu-raguan. Agama kalau terlalu 

dipertanyakan juga bisa rusak, sehingga keyakinan keimanan 

itu harus ada. Dengan adanya pembiasaan itu, mereka sedikit 

banyak telah mengamalkan Asmaul Husna dalam 

kehidupannya, seperti contohnya As-Salam dimana siswa 

diajarkan untuk salam dan salim ketika bertemu dengan guru. 

Dengan teman, mereka diajarkan untuk hidup rukun, damai, 

tidak saling berkelahi, itu termasuk pengamalan dari Asmaul 

Husna yang sudah dilakukan oleh siswa/siswi sini”.
86

  

 

Dengan adanya pembiasaan akan menjadikan siswa terbiasa 

mengamalkan Asmaul Husna dalam kehidupannya dengan cara 

menerapkan hal-hal yang baik. Hal ini juga dituturkan oleh Rani Devi 

Febrianti salah satu siswi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 01 

Diponegoro Wuluhan Jember yang menyatakan bahwa: 

“Kalau mengamalkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-

hari belum semuanya mbak, karena kadang saya pribadi juga 

belum bisa menempatkan apa yang saya lakukan termasuk 

pengamalan Asmaul Husna yang mana. pengamalan Asmaul 

Husna yang sudah saya lakukan yaitu melakukan amal tiap hari 

jumat di sekolah atau di jalan gitu mbak terus memaafkan 

teman, tidak mudah marah ke teman, membantu teman jika 

kesulitan, gitu mbak”.
87

 

 

Hal yang sama juga diungkapkan siswi lainnya, yaitu Elsa 

Faridatus Sholekhah sebagai berikut: 

“Saya bingung kak kalau harus menyesuaikan dengan makna 

Asmaul Husna, tapi yang saya fahami saya sudah berusaha 

untuk belajar dengan baik, menyelesaikan tugas tanpa 

mengandalkan teman. Apalagi kalau ujian kak, saya berusaha 

mengerjakan dengan jujur berapapun nanti hasilnya.
88

 

 

                                                     
86 Faiqoh Qurrota A‟yun, diwawancara oleh Penulis, 21 Februari 2022 
87 Rani Devi Febrianti, diwawancara oleh Penulis, 4 Maret 2022 
88 Elsa Faridatus Sholekhah, diwawancara oleh Penulis, 4 Maret 2022. 
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Bapak Ahmad Badar juga mengungkapkan perilaku anak setelah 

mengikuti pembacaan Asmaul Husna di sekolah, yaitu: 

“Pertama, kan karena ada pembiasaan di sekolah jadi anak-

anak itu kalau di rumah diam-diam gitu baca Asmaul Husna, 

dan ketika di sekolah diterangkan satu dua makna Asmaul 

Husna mereka jadi mau belajar menerapkan di kehidupan 

sehari-hari. ya alhamdulillah lah sekarang itu anak-anak jadi 

lebih ngerti agama gitu.”
89

 

 

Berdasarkan data yang diperoleh di atas, dapat peneliti 

simpulkan bahwa siswa-siswi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 01 

Diponegoro Wuluhan Jember sedikit banyak sudah mengamalkan 

Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari, meskipun jika ditanya 

mereka masih bingung untuk menjawabnya karena mereka belum 

terlalu paham akan makna Asmaul Husna tapi semua dapat dilihat 

melalui tingkah laku mereka sehari-hari di sekolah baik terhadap guru, 

teman, maupun warga sekitar sekolah.   

f. Proses Pengamalan Asmaul Husna dalam Membentuk Karakter 

Religius Siswa. 

Dalam mencapai tujuan pastilah terdapat proses didalamnya. 

Begitu juga dalam membentuk karakter religius siswa. Di Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) 01 Diponegoro pembacaan Asmaul Husna 

digunakan sebagai cara dalam membentuk karakter religius siswa, hal 

ini diungkapkan oleh guru Pendidikan Agama Islam (PAI), Bu Faiqoh 

Qurrota A‟yun, S.H. salah satu guru pendamping pelaksanaan 

pembacaan Asmaul Husna menyatakan bahwa:  

                                                     
89 Ahmad Badar, diwawancara oleh Penulis, Jember 21 Februari 2022. 
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“Sejak kelas X (sepuluh) itu, melalui pelajaran sudah ada 

terkait Asmaul Husna, jadi kita itu sudah berusaha 

menanamkan bagaimana toleransi, tolong menolong, saling 

menyayangi, itu sudah pasti diterapkan tidak hanya melalui 

pelajaran Pendidikan Agama Islam. Hanya saja namanya 

pelanggaran-pelanggaran pasti tetap ada, meskipun mereka 

tidak menyadari bahwa apa yang telah mereka lakukan 

sebagian termasuk pengamalan dari yang kita pelajari termasuk 

Asmaul Husna, bahkan mereka kalau disuruh cari contoh, 

mereka akan mikir terlalu jauh, padahal setiap hari mereka 

melakukannya”.
90

 

 

Hal ini juga diutarakan salah satu siswi Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) 01 Diponegoro Wuluhan Jember, yaitu: 

“Seperti biasanya kita diajarkan untuk salat lima waktu, seperti 

dulu waktu kelas X kan pulangnya jam 3 itu biasanya dari 

guru-guru menyuruh siswa-siswi untuk salat berjamaah. Agar 

siswa bisa jadi lebih baik apalagi setelah mengikuti Asamaul 

Husna ini. Biasanya guru-guru memberi teguran bahkan 

hukuman bagi anak-anak yang sudah melanggar, jadi biar 

mereka itu terbiasa untuk melakukan hal yang positif gitu 

mbak”.
91

 

 

Berdasarkan data yang diperoleh di atas dapat peneliti 

simpulkan bahwa proses pembentukan karakter religius melalui 

Asmaul Husna yaitu dengan mengenalkan dan memahami terlebih 

dahulu tentang apa itu Asmaul Husna. Jika siswa sudah mengenal dan 

memahami mulailah mengajarkan siswa untuk mengamalkan Asmaul 

Husna dengan memberikan gambaran atau contoh dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 

 

 

                                                     
90 Faiqoh Qurrota A‟yun, diwawancara oleh Penulis, 21 Februari 2022 
91 Lina Nur Anisa, diwawancara oleh Penulis, Jember, 14 Maret 2022. 
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2. Hasil (Kontribusi) Pembacaan Asmaul Husna dalam Membentuk 

Karakter Religius Siswa di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 01 

Diponegoro Wuluhan Jember 

a. Mengasah Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spiritual Siswa 

Kecerdasan emosional merupakan kecerdasan seseorang dalam 

mengelola emosi yang ada pada dirinya. Emosi dapat membawa 

pengaruh terhadap kehidupan seseorang. Dengan emosi, seseorang 

bisa menjadi lebih baik atau bisa menjadi lebih buruk. Pembacaan 

Asmaul Husna membawa pengaruh positif terhadap emosional 

seseorang. Orang yang membaca Asmaul Husna, secara emosi jiwanya 

akan merasa tenang. Terlebih jika pembacaan ini dilakukan di sekolah 

dan dibaca setiap hari. Hal ini sesuai dengan penuturan Cempakasari 

Nirwana Anugraheni salah satu siswa kelas XII Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) 01 Diponegoro Wuluhan Jember, yang menyatakan 

bahwa: 

“Semenjak ada pembacaan Asmaul Husna ini bisa menambah 

fokus belajar saya dan kita bisa doakan orang tua, guru juga. 

Baca Asmaul Husna kan sebagai pembuka kita dalam belajar, 

jadi menurut saya pembacaan Asmaul Husna ini berpengaruh. 

Kalau tidak ikut baca Asmaul Husna itu rasanya hambar dan 

belajar jadi kurang fokus, tapi kalau baca Asmaul Husna itu 

hati jadi tenang, belajar juga makin fokus”.
92

 

 

Hal ini juga dirasakan oleh Aulia Septiani salah satu siswi SMK 

01 Diponegoro yang menyatakan bahwa: 

“Saya merasakan perbedaan ketika baca dan tidak baca Asmaul 

Husna kak. Ketika baca itu suasana hati lebih tenang dan lebih 

                                                     
92 Cempakasari Nirwana Anugraheni, diwawancara oleh Penulis, 14 Maret 2022. 
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fokus, tapi kalau tidak baca saya merasa terburu-buru”.
93

 

 

Pernyataan ini dipertegas oleh guru Pendidikan Agama Islam 

(PAI) yang mengatakan bahwa: 

“Pembacaan Asmaul Husna ini dilaksanakan dengan tujuan 

tidak lain agar anak-anak terbiasa melakukan sesuatu yang 

diawali dengan yang baik-baik. Sekarang begini kita tidak tahu 

dulunya mereka seperti apa. Minimal ketika pembelajaran 

diawali dengan Asmaul Husna mereka bisa lebih khusyuk 

dibandingkan yang datang terlambat, yang terlambat secara 

otomatis mereka akan langsung mengikuti pelajaran, ketika 

mengikuti pelajaran mereka tidak akan fokus karena mereka 

baru datang setelah mendapat hukuman kemudian langsung 

mengikuti pelajaran, ini sudah semakin terganggu mentalnya. 

Berbeda dengan yang tidak terlambat, mereka akan lebih punya 

persiapan untuk mengikuti pelajaran. Ketika mereka membaca 

Asmaul Husna itu akan membawa dampak walau sangat kecil 

dan kadang tidak dirasakan secara langsung”.
94

 

 

Nilai-nilai religius yang menjadi dasar pembentukan kecerdasan 

spiritual sesungguhnya telah ada pada diri siswa. Nilai tersebut 

diantaranya nilai kasih sayang, kejujuran, kesabaran dan tanggung 

jawab. Untuk memunculkan nilai tersebut dapat ditunjang melalui 

pembacaan asmaul husna secara rutin. Pembacaan asmaul husna yang 

diulang-ulang akan mengasah kereligiusan siswa, dengan begitu siswa 

akan dengan mudah melaksanakan hal-hal yang positif. Hal ini juga 

sudah dilakukan siswa sebagaimana penuturan Nur Indah Fitria selaku 

siswi kelas X sebagai berikut: 

 “Semenjak mengikuti pembacaan Asmaul Husna secara rutin 

ini saya jadi rajin membaca Al-Quran di rumah, tidak bolong-

bolong lagi salatnya, saya juga berusaha untuk bertanggung 

jawab dengan apa yang sudah diamanahkan ke saya. Pembacaan 

Asmaul Husna ini juga membawa perubahan kepada teman-

                                                     
93 Aulia Septiani, diwawancara oleh Penulis, 14 Maret 2022. 
94 Faiqoh Qurrota A‟yun, diwawancara oleh Penulis, 21 Februari 2022. 
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teman. Ketika teman-teman telat, mereka masuk salim dulu ke 

guru baru duduk, kalau dulu itu ada mbak yang langsung masuk 

aja tanpa salim. Ya alhamdulillah sekarang sudah ada 

perubahan”.
95

  

 

Rio Candra Rizki Ramadani juga menuturkan pendapat yang 

hampir sama, yaitu: 

“Namanya semangat itu kan naik turun ya mbak, jadi saya itu 

kadang masih suka bolong-bolong salatnya, tapi semenjak saya 

ikut rutin baca Asmaul Husna di sekolah saya sudah mulai rajin 

salatnya, sekarang juga sudah mulai bisa mengontrol emosi gitu 

mbak”.
96

 

 

Hal ini diperkuat oleh pembina keagamaan Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) 01 Diponegoro Wuluhan Jember, yang menuturkan 

bahwa: 

“Adanya pembiasaan membaca Asmaul Husna ini untuk 

memberikan sumbangsih dalam membentuk karakter religius 

siswa, seperti siswa dapat berakhlakul karimah (Al-Adzim), 

saling menyayangi terhadap sesama (Al-Rohim), menyantuni 

yang lemah (Al-Halim), menjadi manusia yang bersyukur, 

berjiwa lemah lembut (Al-Lathif), saling menghormati sesama 

(Al-Muiz), memberi pencerahan/petunjuk pada yang tidak tahu 

(Al-Hadi) dan alhamdulillah sekarang sedikit demi sedikit siswa 

mulai bisa menerapkan itu. Anak-anak itu kan beragam 

karakter, misal apabila setelah dari sini siswa tetap tidak 

melaksanakan sholat ya memang sudah seperti itu, jadi disini 

peran guru agama sangat penting sebagai tolak ukur bagi 

siswanya, seperti anak yang sebelumnya masuk kelas tidak 

mengucapkan salam menjadi terbiasa salam, siswa yang pulang 

terbiasa tidak berjabat tangan bisa terbiasa berjabat tangan, nah 

ini menunujukkan perubahan karakter anak”.
97

 

 

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti temukan di lapangan 

bahwa siswa ketika masuk dan pulang sekolah selalu salim kepada guru 

yang ada di kelas, itu artinya siswa telah berperilaku baik dan telah 

                                                     
95 Nur Indah Fitria, diwawancara oleh Penulis, 22 Februari 2022. 
96 Rio Candra Rizki, diwawancara oleh Penulis, 22 Februari 2022. 
97 Jailani, diwawancara oleh Penulis, 18 Februari 2022. 
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mengamalkan salah satu makna Asmaul Husna.
98

 

 
Gambar 4. 4 

Perilaku siswa terhadap guru di kelas 

 

Berdasarkan data di atas dapat peneliti simpulkan bahwa 

Asmaul Husna memberikan sinergi terhadap perubahan perilaku siswa, 

perubahan yang dimaksud merupakan perubahan ke arah yang lebih 

baik. Hal itu telah dirasakan sendiri oleh siswa maupun guru sebagai 

pendidik di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 01 Diponegoro 

Wuluhan Jember. Pembacaan Asmaul Husna mampu mengasah 

kecerdasan emosional dan spiritual siswa, jika hal ini dapat bersinergi 

dengan kecerdasan yang lain, maka tidak hanya kesuksesan karakter 

religius yang mampu dicapai, namun kesuksesan dunia dan akhirat juga 

akan mudah dicapai. 

b. Mencetak Generasi yang Militan 

Suatu negara mengalami kemajuan atau kemunduran tergantung 

pada generasi penerus bangsa, apabila generasi penerusnya kuat maka 

majulah negara ini, namun sebaliknya jika generasi penerusnya lemah 

                                                     
98 Observasi di SMK 01 Diponegoro Wuluhan Jember 
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maka hancurlah negara ini. Melalui karakter yang baik diharapkan 

mampu mencetak generasi yang militan. Generasi militan yang 

dimaksud adalah generasi yang kuat mempunyai semangat tinggi dalam 

berusaha, baik dalam urusan dunia maupun urusan ahirat. Dengan 

mempunyai karakter yang baik telah menandakan bahwa seseorang 

beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Sebagaimana yang telah 

diutarakan oleh guru Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai berikut: 

“Mereka telah diajarkan salam, salim dan santun terhadap guru 

dan itu sudah dilakukan, meskipun ada beberapa yang merasa 

ketika guru tidak mengajar di kelasnya, murid masih membeda-

bedakan guru. Itulah yang kadang harus dipupuk terus. Kadang 

murid itu kalau tidak suka sama guru si A itu kan bilang, dan 

guru memberi pengertian, bahwa itu bukan hal yang baik, 

siapapun yang memberikan ilmu baik itu secara langsung atau 

tidak semua itu tetap guru yang harus dihormati, jadi harus tetap 

diperlakukan dengan sama”.
99

   

 

Melalui pembacaan Asmaul Husna, siswa dilatih untuk 

membaca, menghafal, mengetahui, memahami, dan mengamalkan 

Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Secara tidak langsung 

melalui pembiasaan pembacaan Asmaul Husna yang dilakukan tiap 

pagi, pihak sekolah telah berusaha untuk mencetak generasi penerus 

bangsa yang kuat. Internalisasi nilai-nilai yang terdapat dalam Asmaul 

Husna menjadikan siswa lebih mengenal Tuhan-Nya. Jika siswa sudah 

mengenal Tuhan-Nya maka ia akan mengetahui tugas-tugasnya sebagai 

generasi penerus bangsa. Sebagai seorang pelajar mereka mempunyai 

kewajiban untuk belajar demi memberantas kebodohan. 

                                                     
99 Faiqoh Qurrota A‟yun, diwawancara oleh Penulis, 21 Februari 2022.  
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Hal ini sesuai dengan penuturan Ilham Firmansah salah satu 

siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 01 Diponegoro Wuluhan 

Jember sebagai berikut: 

“Dengan membaca Asmaul Husna itu bisa bikin lebih 

konsentrasi dalam belajar, lebih adem terus bikin semangat 

untuk belajar kak”.
100

 

 

Rio Candra Rizqi Ramadani juga menuturkan bahwa pembacaan 

Asmaul Husna ini membawa hal positif pada dirinya, yaitu sebagai 

berikut: 

“Kalau baca Asmaul Husna itu hati dan pikiran jadi tenang 

mbak, semakin dewasa saya juga semakin tahu mbak mana yang 

baik dan yang tidak. Saya sendiri itu menjauhi minum-minuman 

keras, mabuk-mabukan seperti itu saya gak pernah mbak”.
101

 

 

Dari data yang diperoleh di atas, dapat peneliti simpulkan 

bahwa tugas seorang pelajar adalah belajar itulah perjuangan pelajar 

dalam melawan kebodohan. berdasarkan hasil wawancara yang peneliti 

lakukan, Asmaul Husna mampu menambah semangat siswa, namun 

menjadi generasi penerus bangsa yang militan tidaklah cukup hanya 

dengan intelektual saja, karakter yang baik juga sangat penting dalam 

menjadi generasi bangsa yang kuat. Karakter dapat 

ditumbuhkembangkan dengan cara mengenali Tuhan-Nya. Dalam 

lembaga pendidikan formal khususnya di Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) 01 Diponegoro Wuluhan Jember menjadikan Asmaul Husna 

sebagai kontribusi dalam membentuk karakter religius siswa dengan 

harapan mampu menjadi generasi penerus bangsa yang kuat dan baik. 

                                                     
100 Ilham Firmansah, diawancara oleh Penulis, 9 Maret 2022. 
101 Rio Candra Rizqi Ramadani, diwawancara oleh Penulis, 22 Februari 2022. 
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3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pembacaan Asmaul Husna 

dalam Membentuk Karakter religius siswa di Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) 01 Diponegoro Wuluhan Jember 

Sebaik mungkin usaha yang telah dilakukan pihak sekolah dalam 

melaksanakan program kegiatan pasti tetap ada faktor yang mempengaruhi 

dalam melaksanakan kegiatan. Peneliti menganalisis beberapa faktor 

pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pembacaan Asmaul Husna 

di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 01 Diponegoro Wuluhan Jember. 

Berdasarkan hasil observasi di lapangan diketahui bahwa terlambatnya 

pembacaan Asmaul Husna dari sentral dan terlambat atau tidak adanya 

guru pendamping dikelas, menjadikann kelas tidak kondusif. Menjadikan 

siswa tidak khusyuk dalam melaksanakan pembacaan Asmaul Husna, 

banyak siswa yang mengoperasikan handphone, ngobrol dengan teman, 

dan ada yang sibuk dengan kegiatannya sendiri.
102

 Hasil wawancara 

mengidentifikasi bahwa faktor-faktor pendukung dan penghambat. 

Berdasarkan wawancara dengan Bu Faiqoh Qurrota A‟yun, S.H 

selaku guru Pendidikan Agama Islam mengungkapkan bahwa:  

“Sebenarnya semua siswa itu sudah mempunyai karakter, jadi mau 

dirubah kayak apapun, mau ditekan kayak apapun kalau mereka 

tidak ingin merubahnya ya sudah. Tapi mereka kalau sudah ada 

aturan selama aturan itu ditindak tegas mereka akan mengikuti. 

Jadi hambatannya dari hal-hal kecil yang disepelekan dan kurang 

adanya kontribusi sesama pihak, seperti bolos dan menyimpang. 

Kalau untuk faktor pendukungnya terutama ada pada diri siswa 

sendiri, kemudian adanya dorongan dan semangat dari keluarga, 

kemudian adanya tutor yang memandu pembacaan asmaul husna 

dan adanya pembimbing pembacaan asmaul husna di dalam kelas 

                                                     
102 Observasi di SMK 01 Diponegoro Wuluhan Jember, 22 Februari 2022. 
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yang mengondisikan siswa. Suatu hal itu tidak bisa hanya melalui 

omongan, tetapi juga harus dicontohkan melalui perbuatan”.
103

 

 

Hal ini sependapat dengan guru pembina keagamaan Bapak Drs. 

H. Jailani, yang menuturkan sebagai berikut: 

“Faktor pendukung pembacaan Asmaul Husna itu adanya pemandu 

dari sentral, sehingga menjadikan murid hafal semua. Dipandu dari 

speaker pusat sehingga anak-anak yang sudah hafal menjadi lebih 

mantap, anak-anak yang kurang hafal menjadi hafal. Karena setiap 

hari dibaca dan jenjang sekolah tingkat Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) selama 3 tahun. Itu kalau dibacakan setiap hari 

otomatis akan hafal dengan sendirinya. Sedangkan faktor 

penghambat yang membuat anak-anak kurang hafal itu karena 

kurang memperhatikan, kurang serius dalam mengikuti pembacaan 

asmaul husna, terlambat, karena yang telat hanya akan diberikan 

sanksi membaca yaasiin setelah itu dipersilahkan masuk begitu 

saja. Mengoperasikan handphone, adanya keterlambatan petugas 

guru yang mengajar, jika guru datang tidak terlambat murid akan 

lebih bisa dikondisikan”.
104

 

 

Hal ini sesuai dengan yang dirasakan Nadia Oktavia, salah satu 

siswi kelas X (sepuluh) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 01 

Diponegoro Wuluhan Jember yang mengatakan bahwa: 

 “Kalau pendukungnya itu biasanya dari suara pemandu yang jelas 

dan anak-anak gak ramai, biasanya juga karena ada gurunya jadi 

semangat, tergantung suasana hati sih kak, kalau dari rumah sudah 

gak mood ya males mau baca kak, ya gimana ya kak lingkungan 

saya sendiri orang-orangnya banyak yang gak bener bahkan punya 

markas, ditambah di kelas anak-anak ramai, suara pemandu kurang 

jelas jadinya kayak males gitu, terus keasikan ngobrol, main 

handphone itu aja sih kak”.
105

 

 

Rani Devi Febrianti juga mengungkapkan adanya beberapa faktor 

dalam pembacaan Asmaul Husna bahwa: 

“Kadang saya itu jarang ikut baca Asmaul Husna karena main 

handphone kak, tapi itu kalau tidak ada gurunya. Kalau ada 

                                                     
103 Faiqoh Qurrota A‟yun, diwawancara oleh Penulis, 21 Februari 2022. 
104 Jailani, diwawancara oleh Penulis, 18 Februari 2022. 
105 Nadia Oktavia, diwawancara oleh Penulis, 22 Februari 2022. 
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gurunya saya ikut baca. Dan biasanya karena diajak ngobrol sama 

teman jadi tidak fokus sama bacaan”.
106

 

 

Selain itu Ika Iza Afcarina juga menyatakan faktor yang 

mempengaruhi, yaitu: 

“Pernah kak karena telat jadi saya masuk waktu pertengahan baca 

Asmaul husna, itu rasanya beda banget ketika saya tidak telat. 

Terus karena suara dari speaker itu kurang jelas jadi mau ikut baca 

itu males juga bingung, dan sering main handphone sih kak”.
107

 

 

Bapak Ahmad Badar, BA selaku komite sekolah juga 

mengungkapkan adanya faktor yang mempengaruhi siswa selama 

pelaksanaan pembacaan Asmaul Husna sebagai berikut: 

“Jadi selain mendapat pelajaran di sekolah, anak itu juga harus 

tetap diawasi di rumah, dengan siapa dia bergaul, bagaimana 

perilakunya terhadap sekitar, sebagai orang tua harus tetap 

memantau dan mendampingi anaknya. Jika anak itu sudah baik, 

maka akan mudah mengikuti Asmaul Husna, apalagi ketika mereka 

sudah mempunyai bekal sejak kecil, seperti dulunya mengaji di 

TPQ gitu. Tetapi bagi anak yang belum mempunyai bekal ya bisa 

jadi sulit untuk mengikutinya, dan yang terpenting adalah 

dorongan dari keluarga untuk memotivasi anak-anaknya”.
108

 

 

Berdasarkan data yang diperoleh di atas peneliti menyimpulkan 

bahwa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembacaan Asmaul 

Husna terutama terletak pada diri siswa itu sendiri, berikutnya tergantung 

pada lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Berdasarkan 

observasi yang peneliti lakukan, peneliti megetahui adanya lembaran yang 

bertuliskan Asmaul Husna sebagai penunjang pembacaan Asmaul Husna. 

Namun disini kesiapan guru juga menjadi salah satu faktor dalam 

pembacaan Asmaul Husna, efektif tidaknya pembacaan Asmaul Husna 

                                                     
106 Rani Devi Febrianti, diwawancara oleh Penulis, 4 Maret 2022. 
107 Ika Iza Afcarina, diwawancara oleh Penulis, 9 Maret 2022. 
108 Ahmad Badar, diwawancara oleh Penulis, 21 Februari 2022. 
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tergantung pada guru pendamping. Keterlambatan guru datang ke kelas 

akan menjadikan kelas tidak kondusif, apabila guru datang tepat waktu 

siswa akan dapat dikondisikan dan semua siswa dapat mengikuti 

pembacaan Asmaul Husna dengan baik. Untuk mengatasi keterlambatan 

guru, guru harus sadar diri akan tanggung jawabnya. Ketika pembacaan 

Asmaul Husna akan dimulai guru harus sudah berada di kelas untuk 

mengkondisikan siswa, memandu dan menginstruksikan agar siswa 

mengikuti pembacaan Asmaul Husna.   

Tabel 4.5 

Temuan Penelitian 

 

Fokus Temuan 

1. Bagaimana implementasi 

pembacaan Asmaul Husna 

dalam membentuk karakter 

religius siswa di Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) 

01 Diponegoro Wuluhan 

Jember? 

Pembacaan Asmaul Husna di Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) 01 

Diponegoro dilaksanakan setiap hari 

sebelum Kegiatan Belajar Mengajar 

(KBM) dimulai. Pembacaan Asmaul 

Husna menjadi suatu pembiasaan yang 

mempunyai peran penting dalam 

membentuk karakter religius siswa, 

dalam pembacaan Asmaul Husna 

terdapat nilai-nilai religius yang dapat 

membentuk karakter religius siswa.  

dengan adanya pembiasaan akan 

menjadikan siswa mengenal Tuhan-

Nya dan mampu mengamalkan 

Asmaul Husna dalam kehidupan 

sehari-hari. Guru pendamping juga 

berperan penting dalam tercapainya 

tujuan pelaksanaan pembacaan 

Asmaul Husna dalam membentuk 

karakter religius siswa. 

2. Apa kontribusi pembacaan 

Asmaul Husna dalam 

membentuk karakter religius 

siswa di Sekolah Menengah 

Kontribusi Asmaul Husna dalam 

membentuk  karakter religius siswa, 

mampu menjadikan siswa, 1) 

berakhlakul karimah, 2) saling 

menyayangi terhadap sesama, 3) 

pemaaf, 4) menyantuni yang lemah, 5) 
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Fokus Temuan 

Kejuruan (SMK) 01 

Diponegoro Wuluhan 

Jember? 

menjadi manusia bersyukur, 6) 

berjiwa lemah lembut, 7) saling 

menghormati sesama, 8) memberi 

pencerahan atau petunjuk pada yang 

tidak tahu. Asmaul Husna juga 

memberikan sumbangsih dalam 

mengasah kecerdasan emosional, 

kecerdasan spiritual siswa dan juga 

mampu mencetak generasi yang 

militan. Itulah mengapa Asmaul 

Husna dijadikan pembiasaan di 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

01 Diponegoro Wuluhan Jember. 

 

C. Pembahasan Temuan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) 01 Diponegoro Wuluhan Jember dengan data yang diperoleh 

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan dengan teori 

yang relevan. Pembahasan ini dirinci berdasarkan fokus penelitian yang sudah 

ditentukan. Terdapat beberapa temuan-temuan yang telah dirangkum sebagai 

berikut: 

1. Implementasi Pembacaan Asmaul Husna dalam Membentuk 

Karakter Religius Siswa di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 01 

Diponegoro Wuluhan Jember 

Nilai religius bersumber dari agama yang merasuk ke dalam diri 

seseorang. Nilai religius tidak serta merta ada hingga perlu ditanamkan 

dalam pendidikan untuk membentuk karakter muslim agar menjadi insanul 

kamil yang berakhlakul karimah. Dapat diartikan bahwa karakter religius 

merupakan nilai yang bersumber dari ajaran agama yang dianut oleh 

seseorang dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karakter religius 
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sangat penting diimplementasikan oleh lembaga sekolah untuk 

memberikan bekal kepada anak didik dalam menghadapi perubahan zaman 

dan penurunan moral. Dalam hal ini siswa diharapkan mampu berkata dan 

berperilaku baik sesuai dengan ajaran Islam yang berlandaskan pada Al-

Qur‟an dan Hadis. 

Sebagaimana yang telah dijabarkan pada kajian teori bab II, yaitu 

Pembentuukan karakter memerlukan keteladanan yang dilakukan melalui 

proses pembelajaran, pelatihan, dan pembiasaan secara terus menerus 

dalam jangka panjang yang dilakukan secara konsisten dan penguatan 

yang harus diiringi dengan penanaman nilai-nilai luhur.
109

 Disimpulkan 

bahwa penerapan metode pembiasaan dapat membentuk karakter religius 

siswa dengan cara membiasakan siswa melakukan hal yang baik-baik. 

Pembiasaan sangat penting diterapkan pada siswa guna melatih 

kedisiplinan siswa. Dengan melakukan secara rutin siswa akan terbiasa 

melakukan hal positif yang dilakukan dengan sadar dan tanpa pemaksaan. 

Melalui pembacaan Asmaul Husna yang dibaca setiap harinya di Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) 01 Diponegoro diharapkan siswa mampu 

istiqomah dan terbiasa melakukan segala sesuatu yang baik. Karena 

Asmaul Husna merupakan nama-nama baik Allah, dengan begitu 

diharapkan siswa juga mempunyai karakter yang baik. 

Berdasarkan teori dan hasil penelitian dengan menggunakan teknik 

observasi, wawancara, dan dokumentasi di Sekolah Menengah Kejuruan 

                                                     
109 Tim Penyusun, Pedoman Umum Penggalian dan Perwujudan Nilai Akhlak Mulia 

Bagian Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) (Kemendikbud Direktorat Jenderal Pendidikan 

Dasar dan Menengah, 2017), 16. 
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(SMK) 01 Diponegoro Wuluhan Jember dapat dianalisis bahwa 

implementasi pembacaan Asmaul Husna dalam membentuk karakter 

religius siswa dilakukan dengan cara menerapkan pembiasaan pembacaan 

setiap pagi sebelum Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dimulai. Hal ini 

dilaksanakan dengan tujuan untuk mengenalkan nama-nama Allah yang 

baik kepada siswa dengan harapan siswa mampu mengamalkan Asmaul 

Husna dalam kehidupan sehari-hari. Melalui proses pembacaan Asmaul 

Husna, karakter religius siswa akan terbentuk karena Asmaul Husna 

menjadi pembacaan rutin yang dilaksanakan setiap hari di Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) 01 Diponegoro Wuluhan Jember. 

Penjelasan di atas sesuai dengan teori Nurdin Usman yang 

menyatakan bahwa implementasi bermuara pada kegiatan, aksi dan 

tindakan maupun adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan 

hanya kegiatan, tetapi suatu aktivitas terencana untuk menggapai tujuan 

aktivitas. Browne dan Wildavsky juga mengungkapkan implementasi 

secara singkat yaitu merupakan ekspansi aktifitas yang saling 

membiasakan.
110

  

Jadi implementasi merupakan tindakan yang dilakukan 

berdasarkan pada rencana yang sudah disusun dengan rinci sebelumnya 

serta bukan hanya tindakan semata. Dengan demikian implementasi 

pembacaan Asmaul Husna merupakan proses penerapan dalam 

                                                     
110 Novan Mamonto, Ismail Sumampouw, dan Gusuf Undap, “Implementasi 

Pembangunan Infrastruktur Desa dalam Penggunaan Dana Desa Tagun 2017 (Studi) Desa Ongkaw 

II Kecamatan Sinonsayang Kbupaten Minahasa Selatan,” Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, no. 

1 (2018): 3. 
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membentuk karakter siswa melalui pembiasaan agar siswa mampu terbiasa 

berpikir, bersikap dan bertindak sesuai dengan tuntutan ajaran agama 

Islam.  

Dari hasil penelitian yang dipaparkan sebelumnya dapat dianalisis 

bahwa pembacaan Asmaul Husna menjadi pelaksanaan kegiatan rutin dan 

wajib diikuti seluruh warga sekolah, terutama siswa. Melalui pembacaan 

Asmaul Husna akan membentuk karakter siswa yang baik dan 

mengajarkan keistiqomahan pada siswa. Dengan dilaksanakan secara rutin 

akan menjadikan siswa mampu mengamalkan makna Asmaul Husna 

dalam kehidupan sehari-hari, sehingga akan terbentuk karakter religius 

siswa di sekolah maupun di luar sekolah sebagai bekal di lingkungan 

masyarakat. 

Berdasarkan hasil observasi, peneliti mengetahui bahwa 

pelaksanaan pembacaan Asmaul Husna di Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) 01 Diponegoro dilaksanakan setiap pagi sebelum kegiatan Belajar 

Mengajar (KBM) dimulai. Pelaksanaan ini dimulai pukul 07:15-07:30 

WIB, dengan dipandu dari sentral melalui speaker yang disalurkan pada 

tiap-tiap kelas, dan pembacaan Asmaul Husna didampingi oleh guru yang 

mengajar di jam pertama sebagai guru pendamping di kelas. Implementasi 

pembacaan Asmaul Husna dalam membentuk karakter religius siswa di 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 01 Diponegoro sudah baik, karena 

mayoritas siswa sudah mempunyai kebiasaan dan akhlak yang baik. Dari 

segi waktu pelaksanaan sudah mulai istiqomah, dan siswa juga sudah 
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mulai membiasakan datang lebih awal untuk mengikuti pembacaan 

Asmaul Husna tanpa adanya paksaan.
111

  

Nilai-nilai karakter religius dapat dikembangkan melalui 

pelaksanaan pembacaan Asmaul Husna. Berdasarkan hasil penelitian 

ditemukan nilai-nilai karakter religius yang ditanamkan melalui 

pelaksanaan pembacaan Asmaul Husna di Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) 01 Diponegoro Wuluhan Jember, yaitu nilai ibadah, ruhul jihad, 

akhlak dan kedisiplinan, keteladanan, dan nilai amanah dan ikhlas.  

Nilai ibadah diimplementasikan dalam pelaksanaan pembacaan 

Asmaul Husna yang dilaksanakan setiap hari, dengan tujuan mengharap 

ridha Allah untuk mencari ilmu. Agus Maimun dan Agus Zainul Fitri 

dikutip oleh Jakaria Umro menyatakan bahwa nilai ibadah terbagi menjadi 

dua, yaitu ibadah mahdhoh dan ibadah ghairu mahdhoh, semata-mata 

dilakukan hanya untuk mencari ridha Allah.
112

 

Nilai ruhul jihad adalah jiwa yang mendorong seseorang untuk 

berusaha dengan sungguh-sungguh. Nilai ruhul jihad dalam Asmaul Husna 

diaktualisasikan dalam bersungguh-sungguh mencari ilmu dengan 

mengharap ridha Allah SWT.   

Nilai akhlak dan kedisiplinan. Akhlak diartikan sebagai budi 

pekerti, perilaku. Sedangkan kedisiplinan, merupakan kebiasaan seseorang 

dalam melaksanakan suatu hal secara rutin setiap hari. Di Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) 01 Diponegoro Wuluhan Jember menerapkan 

                                                     
111 Observasi di SMK 01 Diponegoro Wuluhan Jember, 4 Maret 2022. 
112 Jakaria Umro, “Penanaman Nilai-Nilai Religius di Sekolah yang Berbasis 

Multikultural,” Jurnal Al-Makrifat, no. 2 (Oktober 2018): 36. 
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nilai akhlak siswa dengan menerapkan salam, salim, dan santun terhadap 

guru. Sedangkan nilai kedisiplinan dengan melaksanakan ibadah tepat 

waktu dan menaati peraturan sekolah. 

Nilai keteladanan tercermin dalam diri seorang guru, guru 

senantiasa menjadi teladan yang baik bagi siswanya. Guru tidak hanya 

mengajarkan melalui kata-kata, namun juga harus mampu memberikan 

contoh yang baik melalui tindakan.  

Nilai amanah dan ikhlas, amanah berarti dapat dipercaya. Hal ini 

dapat peneliti temukan pada siswa saat melaksanakan pembacaan Asmaul 

Husna, ada atau tidak adanya guru pendamping, siswa tetap melaksanakan 

pembacaan Asmaul Husna secara mandiri. Sedangkan ikhlas diartikan 

tidak mengharapkan suatu balasan apapun. Siswa di Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) diajarkan untuk berlaku ikhlas dalam hal apapun, baik 

menuntun ilmu, beribadah, maupun menolong sesama, dan semua 

diniatkan karena Allah SWT.   

Diharapkan siswa mampu menghayati dan meyakini akan 

kebesaran Allah SWT. Tidak hanya itu, pembacaan Asmaul Husna juga 

digunakan untuk membenahi karakter religius, sehingga tumbuhlah 

kesadaran dalam diri siswa untuk bersikap baik dalam menjalankan 

hidupnya, baik dalam perkataan maupun perbuatan.  

Pernyataan di atas seperti yang dinyatakan Thomas Lickona bahwa 

karakter tersusun ke dalam tiga bagian yang saling berhubungan, yaitu 

pengetahuan moral, perasaan moral, dan perilaku moral. Karakter yang 
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baik terdiri dari mengetahui hal yang baik, menginginkan hal yang baik, 

dan melakukan hal yang baik. Kebiasaan dalam cara berpikir, kebiasaan 

dalam hati, dan kebiasaan dalam tindakan.
113

 Dengan kata lain, karakter 

merupakan serangkaian pengetahuan, sikap, motivasi, dan perilaku. 

Dari sini dapat disimpulkan bahwa, implementasi pembacaan 

Asmaul Husna dalam membentuk karakter religius siswa sudah baik. 

Dengan adanya kegiatan tersebut siswa akan mampu mengubah sikapnya 

dari segi kehidupan manapun. Hal ini tidak terlepas dari kehidupan sehari-

hari siswa, pembiasaan perilaku baik akan membentuk kepribadian 

religius siswa. Oleh karena itu adanya pembacaan Asmaul Husna di 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 01 Diponegoro dapat memberikan 

manfaat kepada siswa. Siswa dapat berfikir positif, mengetahui hal yang 

baik dan buruk, mampu menjaga kedamaian, menghargai waktu, mampu 

melakukan perbuatan sesuai dengan ajaran Islam dan mengamalkan 

Asmaul Husna baik untuk dirinya sendiri maupun kepada orang lain. 

2. Hasil (Kontribusi) Pembacaan Asmaul Husna dalam Membentuk 

Karakter Religius Siswa di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 01 

Diponegoro Wuluhan Jember 

a. Mengasah Kecerdasan Emosi dan Kecerdasan Spiritual 

Kecerdasan emosi merupakan kecerdasan seseorang dalam 

mengelola  emosi yang ada pada dirinya. Emosi dapat mempengaruhi 

kehidupan untuk menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Hal ini  

                                                     
113 Thomas Lickona, Mendidik Anak untuk Membentuk Karakter (Bagaimana Sekolah 

Dapat Memberikan Pendidikan tentang Sikap Hormat dan Bertanggung Jawab (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2012), 82. 
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sebagaimana yang diungkapkan Coper dan Sawaf bahwa kecerdasan 

emosi adalah kemampuan merasakan, memahami, dan secara efektif 

menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi, 

informasi, koneksi, dan pengaruh manusia.
114

 Asmaul Husna menjadi 

salah satu kegiatan keagamaan yang dijadikan untuk membentuk 

karakter religius siswa di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 01 

Diponegoro Wuluhan Jember yang dilaksanakan secara rutin setiap 

pagi. Dengan adanya pembacaan Asmaul Husna di Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) 01 Diponegoro Wuluhan Jember yang dilakukan 

setiap hari, secara emosi jiwa siswa akan merasa tenang. 

Adapun kegiatan yang diulang-ulang akan merangsang tingkat 

kepekaan religiusitas siswa, jika sikap religiusitasnya sudah baik maka 

siswa akan lebih mudah untuk melakukan hal yang positif. Nilai-nilai 

religius yang menjadi dasar pembentukan kecerdasan spiritual telah 

ada pada diri siswa. Nilai tersebut diantaranya nilai kasih sayang, 

kejujuran, kesabaran, dan tanggung jawab. Sebagaimana pendapat 

Kadkhoda bahwa kecerdasan spiritual dapat digunakan sebagai 

pemecahan masalah yang berdasarkan pada nilai kebaikan dan 

tanggung jawab dalam kehidupan.
115

 

Dengan karakter religius, siswa dapat lebih dekat dengan Allah 

SWT. dan terbimbing menjadi insan kamil yang menuju ke kehidupan 

                                                     
114 Rizky Sulastyaningrum, Trisno Martono, Budi Wahyono, “Pengaruh Kecerdasan 

Intelektual, Kecerdasan Emosional, dan Kecerdasan Spiritual terhadap Prestasi Belajar Mata 

Pelajaran Ekonomi pada Peserta Didik Kelas XI IPS di SMA Negeri 1 Bulu Tahun Ajaran 

2017/2018”, Jurnal Pendidikan Bisnis dan Ekonomi, no. 2 (2019): 6. 
115 Rizky Sulastyaningrum, Trisno Martono, Budi Wahyono, 7. 
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bermanfaat, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Sehingga 

akan membawa kebahagiaan dalam diri siswa dan terjauh dari sifat 

tercela. Selain itu, pembacaan Asmaul Husna juga sebagai penunjang 

visi dan misi sekolah, hal ini sebagaimana Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) 01 Diponegoro Wuluhan Jember yang memiliki visi 

“Mencetak Sumber Daya Manusia yang cerdas, terampil, beriman, 

berakhlak dan bertakwa kepada Allah SWT, serta unggul dalam mutu 

yang berorientasi pada IMTAQ dan IPTEK”. Sedangkan untuk 

misinya yaitu: 

a. Meningkatkan pembelajaran dan bimbingan secara efektif. 

b. Memotivasi siswa agar mengetahui tentang potensi dirinya melalui 

kegiatan intra dan ekstra kurikuler. 

c. Menumbuhkan kesadaran untuk melaksanakan ajaran agamanya. 

d. Mengintensifkan program bimbingan dan konseling. 

e. Meningkatkan manajemen sekolah. 

f. Meningkatkan surplus pendukung pendidikan sekolah. 

g. Mengembangkan sumber daya manusia berbasis Islam 

Ahlussunnah Wal Jamaah.
116

 

Berdasarkan visi dan misi di atas diketahui bahwa dukungan 

dari warga sekolah sangat penting dalam mewujudkan visi dan misi 

sekolah. Dalam hal ini warga sekolah bekerjasama dengan baik dalam 

pelaksanaan pembacaan Asmaul Husna di Sekolah Menengah 

                                                     
116 SMK 01 Diponegoro Wuluhan Jember, “Visi dan Misi SMK 01 Diponegoro Wuluhan 

Jember,” 15 Maret 2022. 
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Kejuruan (SMK) 01 Diponegoro Wuluhan Jember yang diharapkan 

dapat menjadi upaya untuk mewujudkan visi dan misi sekolah.  

Melalui pembacaan Asmaul Husna para guru dapat 

menginternalisasikan nilai-nilai religius kepada siswa. Dengan harapan 

nilai tersebut mampu memperbaiki karakter religius siswa. Nilai-nilai 

tersebut meliputi nilai kasih sayang, kedisiplinan, ketaatan, ketekunan, 

kejujuran, kerapian, tanggung jawab, kompetisi dan rasa hormat. 

Sebagian Asmaul Husna telah terinternalisasi dalam diri siswa dan 

diamalkan siswa dalam kehidupan sehari-harinya, seperti As-Sami’ 

(Maha Melihat), menjadikan siswa untuk berlaku jujur baik dalam 

mengerjakan ulangan maupun berkata, karena merasa bahwa Allah 

melihat semua perbuatan yang dilakukan. Al-Quddus (Maha Suci), hal 

ini dilakukan siswa dengan tidak mudah marah, tidak memiliki sifat iri 

dan dengki, dan mudah memaafkan orang lain. 

b. Mencetak Generasi yang Militan 

Pembentukan karakter religius sejak dini diharapkan agar siswa 

sebagai generasi penerus bangsa mampu menjadi generasi yang kuat, 

tangguh, bertanggung jawab dan semangat, baik dalam mencapai 

kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Karakter yang baik 

merupakan indikator bagi generasi yang militan. Karena dengan 

karakter yang baik menandakan bahwa seseorang beriman dan 

bertakwa kepada Allah SWT.  
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Asmaul Husna dianggap sebagai pembuka dalam segala hal 

kebaikan, itu artinya Asmaul Husna mempunyai peran penting dalam 

kehidupan, terlebih bagi siswa sebagai generasi penerus bangsa yang 

kuat dan baik. 

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pembacaan Asmaul Husna 

dalam Membentuk Karakter Religius Siswa di Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) 01 Diponegoro Wuluhan Jember 

Pelaksanaan pembacaan Asmaul Husna di Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) 01 Diponegoro Wuluhan Jember terlaksana tidak terlepas 

dari faktor pendukung dan faktor penghambat sebagai kendala dalam 

pelaksanaan pembacaan Asmaul Husna. 

a. Faktor Pendukung 

1) Keaktifan Siswa/Minat Siswa dalam Mengikuti Kegiatan 

Faktor utama berjalan lancar tidaknya pelaksanaan 

pembacaan Asmaul Husna di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

01 Diponegoro Wuluhan Jember tidak lain adalah minat dari diri 

siswa itu sendiri. Jika siswa memiliki keinginan yang tinggi untuk 

belajar dan membaca Asmaul Husna, maka akan memudahkan 

guru untuk memandu jalannya pelaksanaan pembacaan Asmaul 

Husna. Terlebih jika siswa sudah mempunyai bekal mengenal 

Asmaul Husna sebelumnya, baik itu dari guru mengaji, Sekolah 

Dasar (SD), maupun dari orang tuanya langsung. 
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Gregory schraw dan stephen lehman menjelaskan bahwa 

minat situasional timbul secara spontan, bersifat temporer, dan 

adanya rasa ingin tahu secara mendalam dimana itu ditentukan 

oleh faktor lingkungan.
117

  

Hal ini sesuai dengan hasil observasi yang telah peneliti 

lakukan di lapangan, bahwa faktor lingkungan yang dimaksud 

disini adalah ruang kelas, ketika ruang kelas tidak gaduh sejak 

awal pembacaan maka siswa akan lebih antusias dalam mengikuti 

pembacaan Asmaul Husna, begitu juga ketika siswa datang tepat 

waktu akan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pembacaan 

Asmaul Husna. 

2) Peran Aktif Guru 

Guru merupakan salah satu faktor pendukung yang tidak 

kalah penting dalam pelaksanaan pembacaan Asmaul Husna. 

Karena gurulah yang bertanggung jawab atas tercapainya tujuan 

dari pembacaan Asmaul Husna dalam membentuk karakter religius 

siswa. Kehadiran guru di dalam kelas sangat mempengaruhi 

berlangsungnya kegiatan, dengan adanya guru pendamping, 

pembacaan Asmaul Husna akan berjalan secara efektif. Namun 

sebaliknya, tanpa kehadiran guru di dalam kelas akan menjadikan 

pembacaan tidak efektif dan situasi kelas tidak kondusif. Hal ini 

sesuai dengan penuturan Ilham Firmansah yaitu, “kalau ada 

                                                     
117 Ahmad Lahmi, Aguswan Rasyid, dan Jummadillah, “Analisis Upaya, Faktor 

Pendukung dan Penghambat Pembelajaran Al-Quran Dan Hadis di Madrasah Tsanawiyah Kota 

Padang, Sumatra Barat, Indonesia”, Journal Of Islamic Education, No. 2 (2020): 218. 
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gurunya itu teman-teman pasti baca semua kak, tapi kalau gak ada 

gurunya ya gitu pasti ramai sendiri, ada yang main hp, ada yang 

ngobrol dan sebagainya”.
118

 

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa peran guru tidak 

kalah penting dalam mencapai tujuan pembacaan Asmaul Husna. 

Jika pembacaan Asmaul Husna berjalan dengan lancar maka 

pembentukan karakter religius siswa akan dapat dicapai dengan 

mudah. 

3) Fasilitas yang Memadai 

Faktor pendukung lainnya yaitu adanya fasilitas yang 

memadai. Dibuktikan dengan adanya lembaran teks Asmaul Husna 

yang disediakan di etalase tiap kelas, lembaran ini akan 

memudahkan siswa mengikuti pembacaan Asmaul Husna terlebih 

bagi mereka yang masih belum hafal bacaan Asmaul Husna. Selain 

itu, adanya pemandu pembacaan Asmaul Husna dari sentral 

melalui pengeras suara yang disalurkan pada speaker tiap kelas, 

sehingga seluruh siswa mampu mengikutinya dengan baik.  

b. Faktor Penghambat 

Disamping adanya faktor pendukung yang telah peneliti 

uraikan sebelumnya, terdapat juga beberapa faktor penghambat dalam 

pelaksanaan pembacaan Asmaul Husna, yaitu sebagai berikut: 

 

                                                     
118 Ilham Firmansah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 9 Maret 2022. 
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1) Kurangnya Kedisiplinan Siswa  

Disiplin erat kaitannya dengan melaksanakan peraturan 

yang ada, jika siswa tidak disiplin dalam kelas selama pembacaan 

Asmaul Husna berlangsung seperti datang terlambat, mengobrol 

dengan teman, mengoperasikan handphone, sibuk sendiri, hal itu 

akan menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembacaan Asmaul 

Husna. Dengan begitu penanaman nilai-nilai religius kepada siswa 

akan terhambat, sehingga pembentukan karakter religius siswa 

tidak akan berjalan dengan mudah. 

2) Kurangnya Kesadaran Orang Tua 

Keluarga merupakan pendidikan pertama bagi anak, itu 

artinya pengajaran pertama berawal dari lingkungan keluarga. 

Namun, tidak semua keluarga menjadi pendorong bagi anak. 

Bahkan, keluarga bisa menjadi penghambat belajar anak. Orang tua 

merasa acuh terhadap kemampuan anak, terutama dalam 

kemampuan keagamaan anak. Maka, tidak heran jika siswa di 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 01 Diponegoro ada yang 

tidak terlalu mengenal Asmaul Husna. Berdasarkan hal ini Thomas 

Lickona dalam bukunya Education For Character: Mendidik untuk 

Membentuk Karakter (Bagaimana Sekolah dapat Memberikan 

Pendidikan tentang Sikap dan Bertanggung Jawab menyatakan 

bahwa: “Secara umum dikatakan bahwa keluarga merupakan 

sumber pendidikan moral yang paling utama bagi anak. Orang tua 
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adalah guru pertama dalam pendidikan moral”.
119

 Jika dari 

keluarga sudah menanamkan hal baik dan mendukung hal positif 

yang dilakukan anaknya, anak juga akan terbentuk dalam moral 

yang baik. Oleh sebab itu sebagai orang tua, selain memasukkan 

anak pada lembaga pendidikan formal, orang tua juga harus tetap 

memantau perkembangan anak, terutama dalam ilmu keagamaan 

anak. Jika orang tua lebih peduli pada kehidupan anak, maka anak 

akan hidup dengan mempunyai karakter yang baik. 

3) Hilangnya Lembar Panduan Asmaul Husna 

Dalam pembacaan Asmaul Husna terdapat lembaran yang 

dimiliki tiap masing-masing siswa yang telah disediakan oleh 

sekolah, tapi karena kelalaian siswa tidak sedikit yang tidak 

mempunyai lembar Asmaul Husna dengan alasan hilang atau kalau 

tidak begitu rusak. Sekolah menyediakan lembaran panduan 

Asmaul Husna dengan alasan karena belum tentu semua siswa 

hafal bacaan Asmaul Husna. Bagi mereka yang belum hafal dan 

teledor dalam menjaga lembar Asmaul Husna, mereka akan 

kesulitan dalam mengikuti pembacaan, dengan begitu mereka tidak 

akan fokus selama pembacaan Asmaul Husna. 

4) Tidak Ada atau Terlambatnya Guru Pendamping di Kelas 

Guru juga berperan penting dalam pelaksanaan pembacaan 

Asmaul Husna, keterlambatan guru pendamping kelas sangat 

                                                     
119 Thomas Lickona, Mendidik untuk Membentuk Karakter  (Bagaimana Sekolah dapat 

Memberikan Pendidikan tentang Sikap dan Bertanggung Jawab (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 

48. 
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mempengaruhi efektif tidaknya pembacaan Asmaul Husna, apalagi 

jika guru tidak masuk kelas dari awal pembacaan hingga akhir. 

Inilah yang menjadi penghambat terbentuknya karakter siswa, 

karena tanpa adanya bimbingan dari guru siswa tidak akan 

maksimal dalam mengikuti pembacaan Asmaul Husna. Bahkan 

hanya siswa yang mempunyai kesadaran saja yang tetap mengikuti 

pembacaan Asmaul Husna. 

5) Siswa Mengerjakan Tugas selama Pembacaan Asmaul Husna  

Mengerjakan tugas di sekolah bukan lagi suatu hal yang 

asing ditelinga kita, namun itu menjadi suatu kebiasaan buruk yang 

harus dihapuskan pada siswa. Kurangnya belajar di rumah 

menjadikan siswa harus mengerjakan tugasnya di sekolah, hal itu 

akan mengganggu aktivitas lainnya. Sebagaimana yang telah 

peneliti temui di lapangan, masih ada siswa yang mengerjakan PR 

selama pembacaan Asmaul Husna berlangsung, hal itu akan 

mengganggu kekhusyukan siswa. Hal yang dilakukan oleh guru 

pendamping yaitu menegur siswa tersebut agar mengikuti 

pembacaan Asmaul Husna terlebih dahulu. 

6) Adanya Keterlambatan dan Kurang Jelasnya Pembacaan dari 

Sentral 

Keterlambatan tidak hanya dilakukan oleh siswa atau guru 

pendamping kelas, tetapi keterlambatan pembacaan Asmaul Husna 

dari sentral juga berpengaruh pada konsentrasi siswa. Karena 
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waktu untuk membaca Asmaul Husna akan berkurang, sehingga 

pembacaan tidak akan khusyuk. Tidak hanya itu, pembacaan yang 

kurang jelas dari sentral juga berpengaruh pada pembacaan siswa. 

Jika suara tidak jelas siswa akan bingung mengikutinya dan 

menjadikan mereka tidak semangat dalam mengikuti pembacaan 

Asmaul Husna.  

Ketika siswa mau membaca, memahami dan mengamalkan Asmaul 

Husna dalam hidupannya, secara tidak langsung guru telah berusaha untuk 

mencetak generasi yang militan. Internalisasi nilai-nilai religius dalam 

Asmaul Husna menjadikan siswa lebih mengenal Tuhannya, dengan 

begitu siswa akan mengetahui tugasnya sebagai generasi penerus bangsa 

dan dapat bertanggung jawab dengan tugasnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan untuk membahas 

implementasi pembacaan Asmaul Husna dalam membentuk karakter religius 

siswa di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 01 Diponegoro Wuluhan 

Jember, sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pembacaan Asmaul Husna di Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) 01 Diponegoro Wuluhan Jember dilaksanakan sejak awal 

berdirinya sekolah dan menjadi kegiatan rutin yang dibaca setiap pagi 

sebelum Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dimulai. Adapun tujuan 

pembacaan Asmaul Husna untuk mengenalkan nama-nama Allah dengan 

harapan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan nilai-

nilai karakter religius. 

2. Hasil (kontribusi) pembacaan Asmaul Husna dalam membentuk karakter 

religius siswa di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 01 Diponegoro, 

yaitu mampu mengasah kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual siswa, 

serta mencetak generasi yang militan.  

3. Faktor pendukung dalam pembacaan Asmaul Husna adalah minat siswa itu 

sendiri, peran aktif guru, dan adanya fasilitas yang memadai. Sedangkan 

faktor penghambatnya yaitu kurangnya kedisiplinan siswa, kurangnya 

kesadaran orang tua, hilangnya lembar lafaz Asmaul Husna, tidak ada atau 

terlambatnya guru pendamping, dan keterlambatan dalam pembacaan. 
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Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, harus ada kesadaran baik 

dari siswa, guru, dan orang tua, selain itu juga harus mempertegas 

peraturan sekolah. 

B. SARAN-SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, maka peneliti 

dapat memberikan saran yang berguna untuk semua khususnya Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) 01 Diponegoro yang dijadikan acuan dalam 

membentuk karakter religius siswa, diantaranya sebagai berikut: 

1. Kepada Lembaga Pendidikan, pendidikan yang baik tidak akan hanya 

membentuk kecerdasan intelektual saja. Namun dibarengi dengan 

pembentuan karakter religius siswa. Pencapaian tujuan pembelajaran tidak 

bisa dikatakan berhasil jika hanya terbentuk kecerdasaran intelektual saja, 

tetapi harus ada karakter yang baik pula.  

2. Kepada Kepala Sekolah, hendaknya selalu memantau, membimbing dan 

mengarahkan para guru dalam melaksanakan pembacaan Asmaul Husna, 

menganalisis perkembangan intelektual dan karakter religius siswa. 

Sehingga visi dan misi sekolah dapat tercapai sesuai dengan yang 

diharapankan. 

3. Kepada Pembina Keagamaan, dapat memandu pembacaan Asmaul Husna 

dengan tepat waktu dan dengan pembacaan yang jelas. Menjaga agar 

pelaksanaan pembacaan Asmaul Husna dapat berjalan rutin, sehingga 

dapat tercapai tujuan dari pembacaan Asmaul Husna. 
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4. Kepada Guru Pendidikan Agama Islam, diharapkan dapat memberikan 

bimbingan, pengarahan, dan tauladan yang baik kepada siswa. baik 

keteladanan yang terkandung dalam Asmaul Husna maupun keteladanan 

dalam kehidupan sehari-hari yang diterapkan di sekolah. 

5. Kepada Komite Sekolah, selaku orang tua siswa, sebagai lembaga 

pendidikan pertama bagi anak, diharapkan dapat memberikan dorongan 

yang positif terhadap anak, lingkungan keluarga yang mendukung akan 

memudahkan pembentukan karakter religius siswa di sekolah. 

6. Kepada Siswa, hendaknya selalu mengamalkan nilai-nilai religius yang 

terkandung dalam Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Baik di 

sekolah maupun di luar sekolah, selalu berusaha mengetahui dan 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelajar.
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Lampiran 2: Matrik Penelitian 

MATRIK PENELITIAN 

 

JUDUL VARIABEL SUB VARIABEL SUMBER DATA METODE PENELITIAN FOKUS PENELITIAN 

Implementasi 

Pembacaan 

Asmaul Husna 

dalam 

Membentuk 

Karakter 

Religius Siswa 

di Sekolah 

Menengah 

Kejuruan 

(SMK) 01 

Diponegoro 

Wuluhan 

Jember 

1. Karakter 

Religius 

2. Asmaul 

Husna 

1. Karakter Religius 
a. Pengertian 

Karakter Religius 

b. Dasar Nilai 

Karakter Religius 

c. Macam-Macam 

Nilai Religius 

d. Metode 

Pembentukan 

Karakter Religius 

e. Faktor 

Pembentukan 

Karakter Religius 

 

2. Asmaul Husna 
a. Pengertian 

Implementasi 

b. Pengertian 

Asmaul Husna 

c. Lafaz Asmaul 

Husna 

Berdasarkan Nilai 

Religius 

Informan: 

1. Kepala Sekolah 

2. Guru PAI 

3. Pembina 

Keagamaan 

4. Komite 

Sekolah 

5. Siswa 

Pendekatan Penelitian 

- Kualitatif 

 

Jenis Penelitian 

- Deskriptif 

 

Teknik Pengumpulan 

Data 

- Observasi 

- Wawancara 

- Dokumentasi 

 

Teknik Analisis Data 

- Reduksi Data 

- Penyajian Data 

- Kesimpulan 

 

Teknik Keabsahan 

Data 

- Triangulasi Sumber 

- Triangulasi Teknik 

1. Bagaimana Implementasi 

Pembacaan Asmaul Husna 

dalam Membentuk Karakter 

Religius Siswa di Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) 

01 Diponegoro Wuluhan 

Jember? 

2. Apa Hasil (Kontribusi) 

Pembacaan Asmaul Husna 

dalam Membentuk Karakter 

Religius Siswa di Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) 

01 Diponegoro Wuluhan 

Jember? 

3. Apa Faktor Pendukung dan 

Penghambat  Pembacaan 

Asmaul Husna dalam 

Membentuk Karakter 

Religius Siswa di Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) 

01 Diponegoro Wuluhan 

Jember? 
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Lampiran 3: Formulir Pengumpulan Data 

 

Formulir Pengumpulan Data 

 

A. Pedoman observasi 

1. Implementasi pembacaan Asmaul Husna dalam membentuk karakter 

religius siswa di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 01 Diponegoro 

Wuluhan Jember 

2. Hasil karakter religius siswa melalui pembacaan Asmaul Husna di Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) 01 Diponegoro Wuluhan Jember 

B. Kisi-kisi pertanyaan kepada kepala sekolah SMK 01 Diponegoro 

1. Apa yang melatarbelakangi pelaksanaan pembacaan Asmaul Husna di 

SMK 01 Diponegoro? 

2. Apa tujuan dilaksanakan pembacaan Asmaul Husna di SMK 01 

Diponegoro? 

3. Apa yang menjadi alasan Asmaul Husna sebagai pilihan pembiasaan di 

SMK 01 Diponegoro? 

4. Apakah kegiatan ini menjadi kesepakatan bersama? 

5. Apakah ada kesepakatan tertulis mengenai pelaksanaan pembacaan 

Asmaul Husna? 

6. Bagaimana pelaksanaan pembacaan Asmaul Husna di SMK 01 

Diponegoro? 

7. Nilai-nilai karakter religius apa saja yang ditanamkan dalam Asmaul 

Husna? 

8. Bagaimana cara menanamkan nilai-nilai karakter religius tersebut dalam 

membentuk karakter religius siswa? 
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C. Kisi-kisi pertanyaan kepada guru pembina dan guru pai di SMK 01 

Diponegoro 

1. Apa yang melatarbelakangi pelaksanaan pembacaan asmaul husna di smk 

01 diponegoro? 

2. Apa tujuan dilaksanakan pembacaan asmaul husna di SMK 01 

Diponegoro? 

3. Apa yang menjadi alasan Asmaul Husna sebagai pilihan pembiasaan di 

SMK 01 Diponegoro? 

4. Kapan pembacaan Asmaul Husna dilaksanakan? 

5. Bagaimana pelaksanaan pembacaan Asmaul Husna di SMK 01 

Diponegoro? 

6. Nilai-nilai karakter religius apa saja yang ditanamkan dalam Asmaul 

Husna? 

7. Bagaimana cara menanamkan nilai-nilai karakter religius tersebut dalam 

membentuk karakter religius siswa? 

8. Bagaimana proses pengamalan Asmaul Husna dalam membentuk karakter 

religius siswa? 

9. Apakah ada sarana dan prasana untuk menunjang pelaksanaan pembacaan 

Asmaul Husna? 

D. Kisi-kisi pertanyaan kepada komite sekolah 

1. Apakah bapak mengetahui tentang program pembacaan asmaul husna di 

smk 01 diponegoro? 

2. Bagaimana tanggapan bapak terhadap program tersebut? 
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3. Apakah ada perubahan terhadap karakter religius siswa setelah mengikuti 

kegiatan tersebut? 

4. Apa ada faktor pendukung dan penghambat dari keluarga bagi anak dalam 

mengikuti kegiatan ini? 

E. Kisi-kisi pertanyaan kepada siswa 

1. Kapan pembacaan Asmaul Husna dilaksanakan? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembacaan Asmaul Husna di SMK 01 

Diponegoro? 

3. Apakah siswa setiap hari mengikuti pelaksanaan pembacaan Asmaul 

Husna? 

4. Apakah ada perbedaan yang dirasakan ketika membaca dan tidak 

membaca sebelum pembelajaran? 

5. Apa perbedaan yang dirasakan? 

6. Apakah ada pembinaan khusus dari guru pai untuk membentuk karakter 

religius siswa? 

7. Dalam pembacaan Asmaul Husna, upaya apa yang dilakukan guru agar 

bisa menanamkan karakter yang religi terhadap siswa? 

8. Apakah sudah mengamalkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari? 

9. Berikan contoh pengamalan Asmaul Husna yang sudah dilakukan. 
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Lampiran 4: Surat Permohonan Izin Penelitian 
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Lampiran 5: Surat Selesai Penelitian 
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Lampiran 6: Jurnal Penelitian 
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Lampiran 7: Dokumentasi 

 
Gambar 1 

Gedung SMK 01 Diponegoro Wuluhan Jember 
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STRUKTUR ORGANISASI SMK 01 DIPONEGORO WULUHAN – JEMBER 

11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 

Struktur Organisasi SMK 01 Diponegoro Wuluhan Jember   
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Gambar 3 

Lembar Lafaz Asmaul Husna 

 

 
Gambar 4 

Potret pelaksanaan pembacaan Asmaul Husna SMK 01 Diponegoro 

Wuluhan Jember 
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Gambar 5 

Potret adab siswa terhadap guru 

 

 
Gambar 6 

Potret kesantunan siswa terhadap guru 
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