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MOTTO 

 
ۚ  َوَما  ۚ   اَرَادَ  الل ّٰهُ  بَِقو م   ُسو ًْۤءا َفَل  َمَرد   َله  ۚ   َوِاَذا هَ  َل  يُ َغي ِّرُ  َما بَِقو م   َحت ّٰ  يُ َغي ُِّرو ا َما بِاَن  ُفِسِهم   ۚ  ِان   الل ّٰ

نِه ِمن   و ال    ََلُم   مِّن   دُ و 
 

  “....Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga 

mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila 

Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada 

yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka 

selain Dia.”(Qs. Ar- raad [13] :11).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 M. Quraish Shihab, Al-Qur’an dan Maknanya ( Jakarta : Lentera Hati, 2020),  83 
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ABSTRAK  

Safiratul Husnah, 2022: Implementasi Budaya Religius Dalam Pembentukan 

Karakter Siswa di SMA Negeri 2 Jember. 

 

Kata kunci: budaya religius, karakter. 

Konteks penelitian ini adalah sesuai dengan berita yang beredar sekolah 

SMA Negeri 2 Jember adalah sekolah favorit ke 2 yang berada di jember, sekolah 

ini ingin membentuk karakter peserta didik melalui penanaman nilai-nilai religius 

dengan menerapkan budaya religus di sekolah. Adapun budaya religius yang 

membedakan dengan sekolah lainnya yaitu terdapat kebiasaan berinfaq dihari 

jum’at dan kantin jujur. Kebiasaan berinfaq dan adanya kantin jujur sangat jarang 

sekali diterapkan di sekolah-sekolah terutama di sekolah negeri. kebiasaan 

tersebut sekolah dapat membentuk karakter siswa yang jujur dan ikhlas.  

Fokus Penelitian ini: 1) Bagaimana Konsep Budaya Religius dalam 

Pembentukan Karakter siswa di SMA Negeri 2 Jember? 2) Bagaimana 

Pelaksanaan Budaya Religius Dalam Pembentukan karakter siswa SMA Negeri 2 

Jember? 3) Bagaimana Evaluasi dari Pelaksanaan Budaya Religius Dalam 

Pembentukan karakter siswa di SMA Negeri 2 Jember?. Tujuan penelitian ini: 1) 

Mendeskripsikan Konsep Budaya Religius dalam Pembentukan Karakter siswa di 

SMA Negeri 2 Jember. 2) Mendeskripsikan Pelaksanaan Budaya Religius Dalam 

Pembentukan karakter siswa SMA Negeri 2 Jember. 3) Mendeskripsikan Evaluasi 

dari Pelaksanaan Budaya Religius Dalam Pembentukan karakter siswa SMA 

Negeri 2 Jember.  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi 

kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara semi terstruktur, 

observasi non partisipan, dan dokumentasi. Subyek penelitian menggunakan 

teknik purposive. Teknik Analisis data menggunakan analisis reduksi data yakni 

memilah-milah data yang diperoleh sesuai fokus penelitian, kemudian data 

tersebut disajikan dalam bentuk uraian, selanjutnya melakukan penarikan 

kesimpulan serta dapat menjawab pertanyaan dari fokus penelitian. Pemeriksaan 

keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. 

Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa 1) konsep budaya religius 

dalam pembentukan karakter siswa berupa mengucapkan salam, sholat dhuha 

berjamaah, berdoa bersama, membaca asmaul husna, pembacaan al-qur’an, sholat 

dzuhur berjamaah, infaq di hari jum’at, kantin jujur; 2) Adapun pelaksanaan dari 

budaya religius mengucapkan salam dilakukan pada pagi hari dan saat memasuki 

ruang guru, sholat dhuha dilakukan pada jam istirahat, berdoa bersama dibacakan 

pada jam pertama dan waktu  pulang sekolah, membaca asmaul husna dilakukan 

setelah berdoa dan waktu pembelajaran PAI, membaca al-qur’an dilakukan pada 

waktu pembelajaran PAI, sholat dzuhur berjamaah dilakukan pada waktu dzuhur, 

berinfaq dilakukan pada jam istirahat dihari jum’at, kantin jujur pada jam 

istirahat; 3) adapun evaluasi dari pelaksanaan budaya religius berupan melakukan 

pengamtan, monitoring serta pemberian sanksi. Kemudian terdapat faktor 

penghambat berupa adanya pandemi dan tidak lancar dalam membaca alqur’an, 

serta faktor pendukung adanya sarana yang memadahi dan kekompakan guru.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Konteks Penelitian 

Semakin berkembangnya keilmuan di zaman sekarang ini, terutama 

dalam perkembangan teknologi yang super canggih juga terdapat krisis yang 

cukup serius yang terjadi didalam dunia pendidikan. Krisis yang dialami oleh 

dunia pendidikan mencangkup pada aspek moral terhadap peserta didik. Oleh 

karena itu pendidikan dituntut untuk mengembangkan dan membentuk watak 

pserta didik agar memiliki kepribadian yang baik , dan berguna,  tidak hanya 

dalam diri peserta didik juga berguna bagi bangsa dan negara.  

Pendidikan sangatlah penting, karena untuk memajukan suatu negara 

maka harus ada pendidikan didalamnya yang mengajarkan nilai-nilai 

kehidupan, nilai-nilai tentang moral  serta mengajarkan ilmu pengetahuan 

yang luas. Dengan pendidikan suatu negara yang didalamnya terdapat 

masyarakat menjadikan masyarakat itu lebih bermartabat. Pendidikan meiliki 

peran dalam setiap individu, terlebih lagi untuk perluasan bangsa dan negara.  

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Mujadalah ayat 11: 

 

ُه ال ِذي َن اَّٰمنُ و ا ت   ۚ  ِمن ُكم   يَ ر َفِع الل ّٰ تُوا ال ِعل َم َدَرجّٰ ر   ۚ  َوال ِذي َن اُو  ُه ِبَا تَ ع َمُلو َن َخِبي   َوالل ّٰ ... 

Artinya: “…Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 

derajat. dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
1
 

 

                                                           
1
 M. Quraish Shihab, Al-Qur’an dan Maknanya. 56 
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Firman Allah diatas sudah sangat jelas, Allah memberikan kedudukan 

yang penting terhadap orang yang mempunyai ilmu pengetahuan dari proses 

pendidikan. Allah juga berjanji akan memberikan balasan bagi orang yang 

berilmu serta mau belajar yakni berupa derajat yang tinggi. 

Sejak ditetapkannya suatu Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional No. 57 Tahun 2021 pasal 1 ayat 1 mengenai sistem pendidikan.  

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.
2
 

 

Dari rumusan undang-undang diatas, tujuan pendidikan yang 

sebenarnya adalah untuk membentuk seseorang yang berkualitas dan 

berkarakter sehingga memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas dengan 

begitu dapat membantu tercapainya cita-cita yang diharapkan serta mampu 

beradaptasi yang baik sesuai aturan dengan lingkungan sekitar. 

Manusia tidak akan bisa menjalankan fungsi kemanusiaan secara baik 

dan sempurna tanpa adanya pendidikan. Memang kenyataannya manusia bisa 

hidup tanpa pendidikan, menjalankan kehidupan sesuai dengan kemauan diri 

sendiri, melakukan hal-hal yang disukai oleh diri sendiri, akan tetapi hidupnya 

tidak memiliki arti bagi lingkungan sekitar. Karena didalam diri manusia tidak 

ada sesuatu yang bernilai tambah atau bermanfaat untuk orang banyak dan 

lingkungannya.  

                                                           
2
 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang  No. 57 tahun 2021 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat (1) 
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Tidak dapat di pungkiri bahwa terciptanya manusia yang berkualitas 

dan berkarakter tidak luput dari usaha dari lembaga pendidikan.  Dimana 

lembaga pendidikan dituntut untuk bisa menjadi solusi atau sebagai pemecah 

masalah krisis yang menyangkut aspek moral, sikap, tingkah laku dan bahkan 

sekaligus menjadi kontribusi untuk terciptanya peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga 

nantinya potensi-potensi yang dimiliki manusia akan berkembang menjadi 

manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu dan menjadi masyarakat yang bertanggung jawab dan 

cinta tanah air. 

Lembaga pendidikan mampu mengurangi krisis moral yang terjadi di 

kalangan masyarakat terutama pada peserta didik dengan menerapkan undang-

undang yang ditetapkan oleh pemerintah yakni presiden.  

Bahwa UU Kependikbud No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan 

Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal. 

Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK 

adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan 

pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui 

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

pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan 

masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental 

(GNRM).
3
 

 

Dapat ditarik kesimpulan diatas bahwasannya lembaga dapat 

membangun bangsa yang lebih maju dengan  melakukan gerakan pendidikan 

karakter melalui harmonisasi olah hati atau etika dan spiritual, olah rasa atau 

                                                           
3
 Undang-undang  No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada 

Satuan Pendidikan Formal. 
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estetik, olah pikir atau literasi, dan olah raga atau kinestetik yang mana harus 

dilakukan secara utuh dan menyeluruh oleh lembaga pendidikan.  

 Terdapat lima nilai karakter utama yang bersumber dari pancasila, 

yang menjadi prioritas dalam mengembangkan gerakan penguatan 

pendidikan karakter (PPK) yaitu pertama Religius yang mencerminkan 

keberimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang diwujudkan dalam 

perilaku. Ke dua Nasionalis yang menunjukkan sikap, cara berfikir, 

dan bertindak menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas diri 

dan kelompok. Ketiga Integritas nilai yang mendasari perilaku yang 

didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu 

dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Keempat 

Mandiri. Dan kelima Bergotong royong.
4
 

 

Pendidikan karakter yang bersumber dari lima nilai karakter  diatas 

dapat menjadi solusi dalam memecahkan persoalan moral peserta didik dalam 

membentuk kepribadian yang baik. Kelima nilai karakter yang menjadi tujuan 

dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah  

yang mengarah pada pembentukan karakter mulia secara menyeluruh, terpadu 

dan seimbang. 

Pendidikan karakter dalam islam tersimpu dalam karakter pribadi 

Rasulullah saw. Yang didalam diri Rasulullah terdapat akhlak yang mulia dan 

agung yang dalam al-Qur’an dijelaskan tentang karakter yang memiliki 

kedudukan penting. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Qur’an surat 

An-Nahl ayat (16) 90 sebagai berikut: 

َشاِْۤء َوال ُمن َكِر َوال  بَ غ  ِِ   ى َعِن ال َفح  َساِن َواِي  َتاِْۤئ ِذى ال ُقر ٰبّٰ َويَ ن  هّٰ ِل َوال ِح  َه يَأ ُمُر بِال َعد  ِان  الل ّٰ
 يَِعُظُكم  َلَعل ُكم  َتذَك ُرو نَ 

                                                           
4
 Pengelola Web Kemdikbud, Kementrian Pendidikan dan Kebudyaan. Juli 17, 2017,   

https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/07/penguatan-pendidikan-karakter-jadi-pintu-

masuk-pembenahan-pendidikan-nasional 

https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/07/penguatan-pendidikan-karakter-jadi-pintu-masuk-pembenahan-pendidikan-nasional
https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/07/penguatan-pendidikan-karakter-jadi-pintu-masuk-pembenahan-pendidikan-nasional


 

 

5 

Artinya:  “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi 

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”
5
 

 

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa ada unsur pendidikan karakter 

didalamnya, dimana kita diperintahkan untuk adil yakni melakukan kebaikan 

sesuai dengan kadarnya, saling menyayangi satu sama lain, serta menjauhkan 

diri dari perbuatan tidak baik yang nantinya akan menimbulkan permusuhan, 

dengan itu kita dapat mengambil pelajaran.  

Manusia memang sering melakukan kesalahan bahkan terkadang tanpa 

disadari kita terpengaruh oleh apa yang ada disekitar kita terutama pada 

peserta didik. Lingkungan yang baik maka akan berpengaruh terhadap sikap, 

moral peserta didik, apabila budaya yang diterapkan disekitar bernuansa baik 

dapat menunjang perilaku, atau moral peserta didik menjadi baik pula 

begitupun sebaliknya. 

. Membentuk  karakter pada peserta didik sangatlah penting sekali 

karena melihat kondisi sekarang terjadinya  kemerosotan moral dan rendahnya 

tingkat pemahaman peserta didik terhadap agama. Salah satu upaya 

menanggulangi kemerosotan moral dan rendahnya tingkat pemahaman peserta 

didik dengan membentuk karakter disekolahSalah satu pembentukan karakter 

di sekolah dapat dilakukan dengan meimplementasikan budaya religius.  

Budaya religius adalah terwujudnya nilai-nilai ajaran agama sebagai 

tradisi dalam berperilaku dalam budaya organisasi yang diikuti oleh seluruh 

warga sekolah. Oleh karena itu untuk membudayakan nilai-nilai keagamaan 
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dapat dilakukan dengan beberapa cara yakni melalui kepala sekolah, kegiatan 

belajar-mengajar, ekstra-kurikuler, dan juga tradisi perilaku warga sekolah 

yang dilaksanakan secara kontinu dan konsisten di lingkungan  sekolah.
6
 

Dengan demikian budaya religius salah satu bentuk perwujudan yang 

didalamnya terdapat nilai yang membangun lingkungan terbuka bagi siapa 

saja dengan latar belakang dan kondisi berbeda-beda, pemberian teladan, serta 

menyiapkan generasi muda agar memiliki jiwa mandiri dengan mengajarkan 

dan menfasilitasi perbuatan-perbuatan moral secara bertanggung jawab. Maka 

dari itu dapat dikatakan implementasi budaya religius disekolah merupakan 

salah satu proses menanamkan sikap, dan nilai-nilai keagamaan ke dalam 

peserta didik. Sekolah yang menerapkan budaya religius tidak akan mencetak 

output dengan lulusan berkualitas berwawasan global saja akan tetapi akan 

menghasilkan lulusan yang memiliki keimanan dan ketaqwaan serta moral 

yang baik yang sesuai dengan ajaran agama. 

Di lembaga pendidikan SMA Negeri 2 Jember berdasarkan hasil 

observasi sementara peneliti, sekolah SMA Negeri 2 Jember adalah sekolah 

favorit ke 2 yang berada di lokasi jember. Sekolah ini sangat luar biasa, karena 

ingin membentuk karakter peserta didik melalui penanaman nilai-nilai religius 

dengan menerapkan budaya religus di sekolah. Adapun budaya religius yang 

membedakan dengan sekolah lainnya yaitu terdapat kebiasaan berinfaq dihari 

jum’at serta terdapat kantin jujur. Kebiasaan berinfaq dan adanya kantin jujur 

sangat jarang sekali diterapkan di sekolah-sekolah terutama di sekolah negeri. 

                                                           
6
 Muhammad Fathurrohman, Budaya Religius dalam Peningkatan Mutu   Pendidikan:  

Tinjauan Teoritik dan Praktik Konstekstualisasi Pendidikan Agama di Sekolah, (Yogyakarta: 

Kalimedia, 2015), 43. 
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Dari kebiasaan tersebut sekolah dapat membentuk karakter siswa yang jujur 

dan ikhlas. Tidak hanya itu sekolah yang berkomitmen sangat kuat untuk 

membentuk karakter islami yang sesuai dengan apa yang diharapkan dengan 

dibantu keteladanan dan pembiasaan yang diterapkan. Sehingga peserta didik 

tanpa disadari akan masuk kedalam hati dan menjadi kebiasaan (habbit). 

Dengan kebiasaan yang dilakukan akan dapat membentuk karakter yang baik 

sesuai dengan agama islam.  

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul Implementasi Budaya Religius Dalam 

Pembentukan karakter Siswa di SMA NEGERI 2 Jember. 

B. Fokus Penelitia 

Berdasarkan judul penelitian dan latar belakang masalah yang telah 

dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikemukakan yaitu : 

1. Bagaimana Konsep Budaya Religius dalam Pembentukan Karakter 

siswa di SMA Negeri 2 Jember ? 

2. Bagaimana Pelaksanaan Budaya Religius Dalam Pembentukan karakter 

siswa SMA Negeri 2 Jember ? 

3. Bagaimana Evaluasi dari Pelaksanaan Budaya Religius Dalam 

Pembentukan karakter siswa SMA Negeri 2 Jember ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan sesuatu yang hendak dicapai dalam hal melakukan 

kegiatan, dan dalam hal ini adalah kegiatan penelitian. Beranjak dari fokus 

penelitian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 
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1. Mendeskripsikan Konsep Budaya Religius dalam Pembentukan Karakter 

siswa di SMA Negeri 2 Jember 

2. Mendeskripsikan Pelaksanaan Budaya Religius Dalam Pembentukan 

karakter siswa SMA Negeri 2 Jember 

3. Mendeskripsikan Evaluasi dari Pelaksanaan Budaya Religius Dalam 

Pembentukan karakter siswa SMA Negeri 2 Jember 

D. Manfaat Penelitian 

Pada dasarnya suatu penelitian akan lebih berguna apabila dapat 

dipergunakan oleh semua pihak. Manfaat penelitian harus realistis. Maka dari 

itu, penelitian ini sangat diharapkan bisa memberikan manfaat wawasan 

pengetahuan bagi pembaca. 

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan 

setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang 

bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi 

dan masyarakat secara keseluruhan.
7
 

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan kontribusi 

teori bagi pengembangan keilmuan dan menambah pengetahuan dalam 

bidang pendidikan Islam, khususnya untuk penerapan  budaya religius 

serta meningkatkan pengembangan karakter siswa. 

                                                           
7
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2. Secara Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Manfaat yang didapat akan menambah suatu pengalaman baru 

yang sebelumnya belum pernah di alami sehingga nantinya menjadi 

bekal untuk dapat meningkatkan ilmu pengetahuan, terlebih lagi 

mengenai ilmu agama bagi guru Pendidikan Agama Islam ketika terjun 

ke lembaga formal. Serta menjadi salah satu syarat untuk memenuhi 

tugas proposal yang selanjutnya dapat dibuat acuan dalam penyusunan 

skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di Universitas K.H Achmad Siddiq 

Jember. 

b. Bagi SMA Negeri 2 Jember 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai alternatif atau solusi 

untu meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang berhubungan 

dengan karakter siswa, dan dapat dijadikan acuan bagi guru-guru, 

kepala sekolah dalam mengembangkan karakter siswa melalui Budaya 

Religius. 

c. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam menambah 

wawasan dan pustaka keilmuan di lingkungan kampus. 

d. Bagi Pembaca 

Penelitian ini dapat memberikan wawasan informasi baru bagi 

pembaca sehingga dapat mendorong untuk dapat dilakukan kajian dan 
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penelitian lanjut mengenai Implementasi Budaya Religius Dalam 

Pembentukan karakter Siswa. 

E. Definisi Istilah 

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang 

menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Yang dalam hal ini 

bertujuan untuk menghindari kesalah pahaman terhadap istilah-istilah yang 

dimaksud peneliti. Adapun definisi istilah sebagai berikut: 

1. Implementasi Budaya Religius 

Implementasi adalah pelaksanaan atau perencanaan. Jadi dapat 

diartikan implementasi merupakan suatu bentuk tindakan atau pelaksanaan 

yang kemudian diwujudkan untuk mencapai suatu tujuan yang 

direncanakan sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat.  

Budaya adalah produk ciptaan manusia, tindakan dan inisiatif yang 

lahir atau direalisasikan setelah diterima oleh masyarakat atau masyarakat 

tertentu dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari- hari dengan kesadaran 

penuh tanpa paksaan dan diteruskan ke generasi berikutnya bersama-

sama.
8
 Setiap sekolah memiliki budaya yang diterapkan dan di laksanakan 

secara kontinu yang biasanya dalam bentuk kebijakan yang ditetapkan di 

sekolah tersebut. 

Religius adalah merupakan serangkaian praktek perilaku tertentu 

yang dihubungkan dengan kepercayaan yang dinyatakan dengan 

                                                           
8
 Misfaf Abdul Aziz,  Ahmad Masrukin, “Budaya Religius Dalam Pembentukan Karakter 

Peserta Didik Di SMP Islam Ulul Albab Nganjuk,” Jurnal Intelektual: Jurnal Pendidikan dan 

Studi Keislaman 9, no.  3, (Desember 2019): 5. https://ejournal.iai-

tribakti.ac.id/index.php/intelektual 
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menjalankan agama secara menyeluruh atas dasar percaya atau iman 

kepada Allah dan tanggung jawab pribadi di hari kemudian.
9
 religius juga 

diartikan sebagai setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan atas dasar 

keimanan dan ketaqwaan kepada Alah SWT secara terus-menerus dan 

menjalankannya secara menyeluruh.  

Jadi dapat ditarik kesimpulan pengertian implementasi budaya 

religius adalah suatu perencanaan dibuat dengan menerapkan kebiasaan-

kebiasaan yang di dasarkan atas nilai-nilai keagamaan (religius) yang di 

nyatakan dengan menjalankan agama secara menyeluruh.   

2. Pembentukan Karakter Siswa 

Pembentukan dalam memiliki arti proses, cara, perbuatan yang 

membentuk. Jadi pembentukan merupakan suatu proses atau perbuatan 

yang dibentuk yang nantinya akan menghasilkan apa yang dituju. 

Pembentukan dalam penelitian ini mengarah kepada bagaimana proses 

pelaksanaan pembentukan karakter siswa melalui kegiatan pelaksanaan 

budaya religius.  

Karakter adalah merupakan nilai-nilai yang tertanam dalam diri 

manusia yang meliputi sikap, perbuatan, kepribadian maupun seluruh 

aktivitas kehidupan, baik yang berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri, 

sesama manusia maupun dengan lingkungan yang terwujud dalam sikap, 

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

hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. 
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Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian pembentukan 

karakter siswa adalah suatu usaha yang dialakukan dengan tujuan 

menciptakan atau membentuk nilai-nilai yang tertanam di dalam diri siswa 

kearah yang lebih baik seperti sikap, perbuatan, perkataan yang 

berdasarkan aturan dalam agama, hukum maupun adat istiadat. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan 

skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format 

penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif 

bukan seperti daftar isi.
10

 Adapun sitematika pembahasan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

Bab satu berisi pendahuluan, dalam bab ini dibahas mengenai latar 

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

definisi istilah dan sistematika pembahasan.  

Bab dua berisi kajian pustaka, yang memuat penelitian terdahulu dan 

kajian teori. Penelitian terdahulu memilik relevansi dengan penelitian yang 

akan dilakukan pada saat ini. Sedangkan kajian teori berisi tentang teori yang 

terkait sehingga berguna sebagai perspektif dalam penelitian.   

Bab tiga metode penelitian, yang memuat pendekatan, jenis  penelitian, 

lokasi penelitian, subyek penelitian, sumber penelitian, sumber data, teknik 

pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian. 
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Bab empat berupa penyajian dan analisis data yang berisi tentang 

gambaran objek penelitian, penyajian data, analisis data serta pembahasan 

temuan yang telah diperoleh.  

Bab lima berupa penutup, yang memuat kesimpulan dari hasil 

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

Selanjutnya skripsi ini diakhiri dengan daftar pustaka, dan beberapa lampiran-

lampiran sebagai pendukung didalam pemenuhan kelengkapan data skripsi.   
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 
A. Penelitian Terdahulu 

Peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang 

memiliki relevansi dengan penelitian yang hendak dilakukan. Melalui langkah 

ini, maka dapat dilihat sejauh mana orsinilitas dan posisi penelitian yang 

hendak dilakukan.
11

 Penelitian terdahulu memaparkan hasil dari penelitian 

yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. 

Sesuai yang dimaksud calon peneliti bukan bermaksud sama dengan 

yang akan diteliti, tetapi masih dalam lingkup yang sama. Dalam hal ini, 

diharapkan nantinya dalam penyajian penelitian terdahulu ini bisa menjadi 

salah satu bukti dari keorisinalitas penelitian. Berikut beberapa penelitian 

terdahulu yang ditemukan oleh peneliti adalah: 

1. Lailil Fatmawati, 2018. Judul penelitian : “Implementasi Budaya 

Religius Dalam Pembinaan Mental  Mahasiswi D-Iii Kebidanan Di 

Akademi Kebidanan Sakinah  Pasuruan”. Adapun hasil penelitian 

Pelaksanaan budaya religius di Akademi Kebidanan Sakinah pasuruan  

terdiri dari tiga pelaksanaan yaitu kegiatan harian, yang terdiri dari: 

Budaya 3 S (senyum, Sapa, Salam), doa sebelum dan sesudah 

pembelajaran, dan berbusana islami, untuk kegiatan mingguan terdiri dari 

istighosah, yasin dan tahlil, serta khataman al-Quran juga infaq. 

Sedangkan kegiatan tahunan yang dilaksanakan untuk peringatan hari 

                                                           
11

 Tim Penyusun, 73-94 



 

 

15 

besar islam (PHBI) dan bakti sosial. seluruh kegiatan ini termasuk dalam 

rangka membina mental mahasiswa. Kemudian bentuk kontribusi budaya 

religius  dalam pembinaan mental mahasiswa pertama kesucian jiwa 

terimplementasikan dalam bentuk budaya  religius doa sebelum dan 

sesudah pembelajaran, istighosah, yasin dan tahlil,dan khataman al-

Quran. Kedua, penguat konsep diri sebagai muslimah terimplemntasikan 

dalam wujud budaya religius PHBI dan berbusana islami. Ketiga, 

perilaku sosial yang agamis, terimplemntasikan dalam wujud budaya 

religius budaya 3 S (senyum sapa, salam), infaq dan bakti sosial.
12

 

2. Baiq Hayun Nurwulan, 2017. Judul penenlitian: “Implementasi Budaya 

Religius Dalam Membentuk Karakter Siswa (Studi Multi Situs Di Smk 

Islam 1 Durenan Trenggalek Dan Smk Islam 2 Durenan Trenggalek)”. 

Adapun hasil penelitian dari bentuk  budaya religius di SMK Islam 1 

Durenan Trenggalek wujud budaya meliputi; budaya senyum, salam dan 

menyapa; budaya saling hormat dan toleran, budaya shalat Dhuha, shalat 

Dhuhur berjama’ah, budaya tadarrus al-Qur’an, budaya istighasah, do’a 

bersama, Rihlah ke makam wali, kegiatan ektrakurikuler MTQ dan 

sholawat, infaq dan sedekah, Pondok Ramadhan di Pondok Pesantren. 

penemuan di kedua sekolah yakni di SMK Islam 1 Durenan dan di SMK 

Islam 2 Durenan terdapat pedoman perencanaan yang disesuaikan 

dengan visi dan misi sekolah yaitu meningkatkan iman dan taqwa kepada 

Allah SWT. Sehingga hasil dari penerapan budaya religius di kedua 
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Lailil Fatmawati, “Implementasi Budaya Religius Dalam Pembinaan Mental  

Mahasiswi D-Iii Kebidanan Di Akademi Kebidanan Sakinah  Pasuruan” (Skripsi, Universitas 

Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), 120. 
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sekolah tersebut diantaranya adalah disiplin, sopan, jujur, tenggangrasa, 

dapat mengendalikan diri, dan optimis.
13

 

3. Renisa Mahasti, 2020. Judul penelitian : “Implementasi Budaya Religius 

Dalam Menumbuhkan Sikap Disiplin Siswa Di Smp Muslim Asia Afrika 

(Musika)”. Adapun hasil penelitian kegiatan budaya religius yang ada di 

SMP Muslim Asia Afrika antara lain : mengedepankan budaya senyum, 

sapa dan salam, Sholat dhuha dan sholawat berjama’ah, sholat dzhuhur 

berjama’ah, Pendidikan Qur’an Musika (PQM), Musika Jum’at Peduli 

(MJP), kajian keputrian, semarak musika, dan pesantren kilat ramadhan. 

Selain itu ada faktor peghambat berupa  masih ada sebagian siswa yang 

kurang minat serta terlambat dalam mengikuti kegiatan budaya religius 

disekolah, selain itu faktor lingkungan yang kurang mendukung. 

Sedangkan faktor  pendukung dalam pelaksanaan budaya religius di SMP 

Muslim Asia Afrika yaitu, Pertama peraturan sekolah yang tegas 

diberlakukan untuk siswa yang tidak tertib dan tidak disiplin, kedua 

peran aktif guru dalam mengikuti kegiatan budaya religius, ketiga 

antusias siswa, dan kelima sarana dan prasarana yang disediakan untuk 

kegiatan sekolah.
14

 

4. Aning Suryani, 2016. Judul Penelitian : “Upaya Guru PAI Dalam 

Membangun Budaya Religius Dan Kontribusinya Terhadap Perilaku 

                                                           
13

Baiq Hayun Nurwulan, “Implementasi Budaya Religius Dalam Membentuk Karakter 

Siswa (Studi Multi Situs di Smk Islam 1 Durenan Trenggalek dan SMK Islam 2 Durenan 

Trenggalek)” (Tesis, IAIN Tulungagung, 2017), 130. 
14

Renisa Mahasti, “Implementasi Budaya Religius Dalam Menumbuhkan Sikap Disiplin 

Siswa Di Smp Muslim Asia Afrika (Musika)” (Skripsi, Institut Ilmu Al-Qur`An Jakarta, 2020), 

136. 
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Siswa (Studi Kasus Di SMA Negeri 1 Ponorogo)”. Adapun hasil 

penelitian ini ditemukan bahwa:  strategi yang dilakukan guru PAI dalam 

membangun budaya religius di SMA Negeri 1 Ponorogo adalah: pertama 

mewujudkan budaya religius di sekolah melalui internalisasi nilai, 

keteladanan, pembiasaan dan pembudayaan, peningkatan kualitas 

pembelajaran di sekolah, pengembangan kegiatan ekstrakurikuler di 

sekolah. Kedua kontribusi budaya religius terhadap perilaku siswa, 

diantaranya lebih berhati-hati dalam bertindak, tumbuh rasa tanggung 

jawab, disiplin, mawasdiri, rendah hati dan saling menghargai, 

mempunyai misi kedepan serta berguna bagi orang lain.
15

  

5. Ardana Tyas Kusuma Murti, 2017. Judul Penelitian : “Mengembangkan 

Budaya Religius Melalui Keteladanan Guru Di Lingkungan Sekolah 

SDN 2 Tonatan Kabupaten Ponorogo.  Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa: pertama, upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam 

mengembangkan budaya religius di SDN 2 Tonatan Ponorogo adalah 

dengan mengadakan kegiatan religius secara rutin seperti shalat dhuha 

berjamaah, mengadakan penyembelihan hewan kurban, santunan anak 

yatim, TPQ, dan pembiasaan perilaku terpuji. Kedua,  sedangkan upaya 

yang dilakukan pihak guru adalah dengan pembiasaan keteladanan, 

pembiasaan rutin dan pembiasaan spontan. Ketiga, pelaksanaan 
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keteladanan guru mampu mengembangkan budata religius di lingkungan 

SDN 2 Tonatan Kabupaten Ponorogo.
16

 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No Judul Penelitian Nama Persamaan Perbedaan 

1.  Implementasi 

Budaya Religius 

Dalam Pembinaan 

Mental  Mahasiswi 

D-Iii Kebidanan 

Di Akademi 

Kebidanan 

Sakinah  Pasuruan 

Lailil 

Fatmawati 

Penelitian ini 

sama-sama 

membahas 

Budaya 

Religius 

Perbedaan 

penelitian ini 

lebih menekankan 

dalam Pembinaan 

Mental. Dan 

sasaran 

penelitiannya 

Mahasiswi D-Iii 

Kebidanan Di 

Akademi 

Kebidanan 

Sakinah  

Pasuruan. 

2. Implementasi 

Budaya Religius 

Dalam 

Membentuk 

Karakter Siswa 

(Studi Multi Situs 

Di Smk Islam 1 

Durenan 

Trenggalek Dan 

Baiq 

Hayun 

Nurwulan 

Penelitian ini 

sama-sama 

membahas 

tentang 

Budaya 

Religius 

dalam 

membentuk 

karakter  

Perbedaan 

penelitian ini 

terletak pada 

lokasi penelitian 

yang berada di 

SMK Islam 1 

Durenan 

Trenggalek Dan 

SMK Islam 2 
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Smk Islam 2 

Durenan 

Trenggalek) 

Durenan 

Trenggalek, dan 

sasaran penelitian 

pada siswa di 

SMK Islam 1 

Durenan 

Trenggalek Dan 

SMK Islam 2 

Durenan 

Trenggalek. 

3. Implementasi 

Budaya Religius 

Dalam 

Menumbuhkan 

Sikap Disiplin 

Siswa Di SMP 

Muslim Asia 

Afrika (Musika) 

Renisa 

Mahasti 

Penelitian ini 

sama-sama 

membahas 

tentang 

Budaya 

Religius 

Perbedaan 

penelitian ini 

menekankan pada 

pembentukan 

Sikap Disiplin. 

Dan sasarannya 

pada Siswa di 

SMP Muslim 

Asia Afrika 

(Musika) 
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5. Mengembangkan 
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Di Lingkungan 
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sekolah.  

 

Adapun persamaan dan perbedaan pada penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang hendak di teliti oleh peneliti. Judul pertama Implementasi 

Budaya Religius Dalam Pembinaan Mental  Mahasiswi D-Iii Kebidanan Di 

Akademi Kebidanan Sakinah  Pasuruan. Persamaannya menggunakan 

pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data 

menggunakan pengumpulan data obsrvasi, wawancara dan dokumentasi. 

Perbedaannya jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan (Field 

Research) karena penelitian ini dilakukan langsung di Akademi Kebidanan 

Sakinah Pasuruan, serta penelitian ini mengfokuskan untuk mengetahui 

pelaksanaan budaya religius yang dapat membina mental mahasiswi di 

Akademi Kebidanan Sakinah Pasuruan.  

Kedua Implementasi Budaya Religius Dalam Membentuk Karakter 

Siswa (Studi Multi Situs Di Smk Islam 1 Durenan Trenggalek Dan Smk Islam 

2 Durenan Trenggalek). Persamaannya menggunakan pendekatan penelitian 

kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Perbedaannya penelitian ini menggunakan jenis 
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penelitian lapangan (field research). Adapun lapangan yang menjadi sasaran 

penelitian adalah SMK Islam 1 dan SMK Islam 2 Durenan Trenggalek. 

Kemudian penelitian ini mengfokuskan pada penerapan budaya religius yang 

berupa pembiasaan- pembiasaan yang terdapat di ke dua sekolah yang diteliti.  

 Ketiga Implementasi Budaya Religius Dalam Menumbuhkan Sikap 

Disiplin Siswa Di SMP Muslim Asia Afrika (Musika). Persamaan pada 

penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis studi 

kasus, serta menggunakan teknik  pengumpulan data observasi, wawancara 

dan dokumentasi. Adapun perbedaan penelitian ini lebih mengfokuskan pada 

penerapan budaya religius dalam menumbuhkan sikap disiplin siswa. 

Keempat Upaya Guru PAI Dalam Membangun Budaya Religius Dan 

Kontribusinya Terhadap Perilaku Siswa (Studi Kasus Di SMA Negeri 1 

Ponorogo). Persamaan pada penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan 

kualitatif dengan jenis studi kasus, serta teknik yang digunakan berupa 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Perbedaan pada penelitian ini lebih 

mengfokuskan pada strategi guru dalam membangun budaya religius serta 

kontribusi budaya religius terhadap perilaku siswa.  

Kelima Mengembangkan Budaya Religius Melalui Keteladanan Guru 

Di Lingkungan Sekolah SDN 2 Tonatan Kabupaten Ponorogo. Persamaan 

dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi 

kasus, serta teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Perbedaan penelitian ini mengfokuskan pada mengembangkan 
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budaya religius melalui keteladanan guru di lingkungan sekolah SDN 2 

tonatan kabupaten ponorogo. 

B. Kajian Teori 

Pada bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai 

perspektif dalam melakukan penelitian. Semakin dalam pembahasan teori 

maka semakin luas wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang 

hendak dipecahkan sesuai dengan fokus penelitian dan tujuan penelitian. 

1. Implementasi Budaya Religius 

a. Implementasi 

Kata implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to 

implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi adalah 

penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan 

dampak atau akibat terhadap sesuatu. 

Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata 

“implementation”, berasal dari kata kerja “to implement”. Menurut 

Webster's Dictionary dalam Tachjan, Pertama, to implement 

dimaksudkan “membawa ke suatu hasil (akibat); melengkapi dan 

menyelesaikan”. Kedua, to implement dimaksudkan “menyediakan 

sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu; memberikan hasil yang 

bersifat praktis terhadap sesuatu”. Ketiga,  to implement dimaksudkan 

menyediakan atau melengkapi dengan alat”. Jadi secara etimologis 

implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang 
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bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan peng-gunaan 

sarana (alat) untuk meperoleh hasil.
17

 

Implementasi berati dapat diartikan suatu penerapan kegiatan 

yang ditetapkan dalam bentuk kebijakan yang nantinya akan  

membawa hasil dari kebijakan yang dibuat. Penerapan ini tidak hanya 

dalam bentuk kegiatan atau tindakan tetapi juga berupa bentuk 

aktivitas yang direnacanakan sehingga tercapailah suatu tujuan yang 

direncanakan. 

b. Budaya 

Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu buddhayah  

yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan 

sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal. Dalam bahasa 

Inggris, kebudayaan disebut cultural, yang berasal dari kata latin 

colere, yang mengolah atau mengerjakan. Definisi kebudayaan telah 

banyak dikemukakan oleh para ahli:
18

 

1) Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun 

temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian 

disebut sebagai superorganik. 

2) Andreas Eppink menyatakan bahwa kebudayaan mengandung 

keseluruhan pengertian, nilai, norma, ilmu pengetahuan, serta 

keseluruhan struktur-struktur sosial, religius dan lain-lain, 
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Tachjan,  Implementasi Kebijakan Publik, (Bandung: Penerbit AIPI, 2006), 23-24 
18

 Herminanto dan Winarno, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (Jakarta: Bumi Aksara, 

2011), 24-25 
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ditambah lagi dengan segala pernyataan intelektual dan artistik 

yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. 

3) Edward B. Taylor mengemukakan bahwa kebudayaan 

merupakan keseluruhan yang kompleks, yang didalamnya 

terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, 

adat, istiadat dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat 

seseorang sebagai anggota masyarakat. 

4) Selo Soemardjan dan Soelaiman mengatakan kebudayaan adalah 

saranan hasil karya rasa, dan cipta masyarakat.  

5) Koentjaranigrat berpendapat bahwa kebudayaan adalah 

keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan 

dengan belajar beserta dari hasil budi pekerti. 

Budaya secara etimologi dapat berupa jama’ yakni menjadi 

kebudayaan. Budhayah dalam bahasa sansekerta yang merupakan 

bentuk jama’ dari budi yang berarti akal, atau segala sesuatu yang 

berhubungan dengan akal pikiran manusia. Kebudayaan merupakan 

semua hasil cipta, rasa dan karsa manusia dalam hidup 

bermasyarakat.
19

 

Budaya adalah totalitas pola kehidupan manusia yang lahir 

dari pemikiran dan pembiasaan yang mencirikan suatu masyarakat 

atau penduduk yang ditransmisikan bersama. Budaya merupakan 

hasil cipta, karya dan karsa manusia yang lahir atau terwujud setelah 
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 Muhammad Reza Pahlevi, “Implementasi Budaya Religius Dalam Membentuk 

Karakter Peserta Didik  Di Sma Negeri 1 Tulungagung” (Skripsi, IAIN Tulungagung, 2020), 45   
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diterima oleh masyarakat atau komunitas tertentu serta dilaksanakan 

dalam kehidupan sehari hari dengan penuh kesadaran tanpa 

pemaksaan dan ditransmisikan pada generasi selanjutnya secara 

bersama.
20

 

Dalam suatu organisasi (termasuk lembaga pendidikan), 

budaya diartikan sebagai berikut : pertama, sistem nilai yaitu 

keyakinan dan tujuan yang dianut bersama yang dimiliki oleh 

anggota organisasi yang potensial memebentuk perilaku mereka dan 

bertahan lama meskipun sudah terjadi pergantian anggota. Dalam 

lembaga pendidikan misalnya, budaya  ini berupa semangat belajar, 

cinta kebersihan, mengutamakan kerjasama dan nilai-nilai luhur 

lainnya. Kedua, norma perilaku yaitu cara perilaku yang sudah lazim 

digunakan dalam sebuah organisasi yang bertahan lama karena semua 

anggotanya mewariskan perilaku tersebut kepada anggota baru. 

Dalam lembaga pendidikan, perilaku ini antara lain berupa semangat  

untuk selalu giat belajar, selalu menjaga kebersihan, bertutur sapa 

santun, menghargai pendapat teman dan berbagai perilaku mulia 

lainnya.
21

 

Dari beberapa pengertian budaya diatas dapat diartikan 

sebagai suatu bentuk kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus 

yang didasarkan sistem nilai, aturan, kebijakan, atau keyakinan yang 

                                                           
20

 Muhammad Fathurrohman, Budaya Religius dalam Peningkatan Mutu Pendidikan: 

Tinjauan Teoritik dan Praktik Kontekstualisasi Pendidikan Agama Islam di Sekolah, cet. ke- 1 

(Yogyakarta: Kalimedia, 2015),  48 
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direalisasikan dalam suatu lingkungan masyarakat, bangsa dan 

negara. Budaya inilah yang natinya dapat membedakan dan menjadi 

ciri khas tersendiri dari berbagai lingkungan masyarakat, bangsa, 

negara maupun lingkungan sekolah. 

c. Religius 

Religius adalah nilai karakter dalam hubungannya dengan 

Tuhan. Ia menunjukkan bahwa pikiran, perkataan, dan tindakan 

seseorang yang diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai 

ketuhanan dan atau ajaran agamanya.
22

 

Religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap 

pelaksanaan ibadah agama lain dan hidup rukun dengan pemeluk 

agama lain.
23

 

Setiap orang pasti memiliki kepercayaan baik dalam bentuk 

agama ataupun non agama. Mengikuti pendapat Nurcholis Madjid, 

agama itu bukan hanya kepercayaan kepada yang ghaib dan 

melaksanakan ritual-ritual tertentu. Agama adalah keseluruhan 

tingkah laku manusia yang terpuji, yang dilakukan demi memperoleh 

ridho Allah Swt.
24
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 Mohammad Mustrari, Nilai Karakter Refleksi untuk Pendidikan, (Jakarta: PT Raja  

Grafindo Persada, 2014), 1 
23
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Dalam konteks pendidikan agama islam religius ada yang 

bersifat vertikal dan horisontal. Wujud vertikal dapat berupa 

hubungan manusia atau warga sekolah/madrasah/perguruan tinggi 

dengan Allah (habl min Allah), misalnya shalat, doa, puasa, khataman 

al-qur’an, dan lain-lain. Yang horisontal berwujud hubungan manusia 

atau warga sekolah/madrasah/ perguruan tinggi dengan sesamanya 

(habl min an-nas), dan hubungan mereka dengan lingkungan alam 

sekitarnya.
25

 

Maka dari itu, nilai religius baik dilingkungan sekolah, 

madrasah, maupun perguruan tinggi menjadi sangat penting, 

karenanya akan membentuk suatu karakter dalam arti manusia yang 

berkarakter religius. Bisa kita sadari bahwa setiap manusia memiliki 

agama akan tetapi tidak sedikit pula manusia yang tidak menjalankan 

agamanya dengan baik. 

Religius juga diartikan sebagai serangkaian praktik perilaku 

tertentu yang dihubungkan dengan kepercayaan yang dinyatakan 

dengan menjalankan agama secara menyeluruh atas dasar percaya 

atau iman kepada Allah dan tanggung jawab pribadi di kemudian 

hari.
26

 

Berdasarkan pengertian religius diatas, dapat disimpulkan 

bahwa religius merupakan suatu tindakan atau perilaku yang 
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didasarkan kepercayaan kepada agama yang dianut atau iman kepada 

Allah SWT dengan segala upaya yang di lakukan, baik dalam bentuk 

pengetahuan agama, pengalaman agama, perilaku dan sikap sosial 

keagamaan atau semua perilaku tersebuat  ada hubungan dengan 

nilai-nilai ketuhanan atau ajaran agamanya. 

d. Implementasi Budaya Religius 

Budaya religius adalah sekumpulan nilai-nilai agama atau 

nilai religius (keberagamaan) yang menjadi landasan dalam 

berperilaku dan sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Budaya religius 

ini dilaksanakan oleh semua warga sekolah, mulai dari kepala 

sekolah, guru, petugas administrasi, peserta didik, pertugas 

keamanan, dan petugas kebersihan. Budaya religius sekolah adalah 

nilai-nilai Islam yang dominan yang didukung oleh sekolah atau 

falsafah yang menuntun kebijakan sekolah setelah semua unsur dan 

komponen sekolah termasuk stakeholders pendidikan. Budaya 

sekolah merujuk pada suatu sistem nilai, kepercayaan, dan norma-

norma yang dapat diterima secara bersama.
27

 

Budaya religius sekolah juga dapat berupa cara berfikir dan 

bertindak warga sekolah yang didasarkan dengan nilai-nilai religius 

(keberagamaan). Karena religius sendiri berarti menjalankan semua 
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ajaran islam secara menyeluruh.
28

 Sesuai dengan firman Allah dalam 

surah Al-Baqarah ayat 208: 

 

ۚ   اِن ه  ِت الش ي طّٰنِ  ۚ  و َل تَ ت ِبُعو ا ُخُطوّٰ ۚ  اَي َُّها ال ِذي َن اَّٰمُنوا اد ُخُلو ا ِِف السِّل ِم َكاْۤف ًة  يّٰ 
 َلُكم   َعُدو   مُِّبي   

Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam 

islam keseluruhan, dan dan janganlah kamu turut langkah-

langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata 

bagimu”.
29

 
 

Dari ayat diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Allah 

SWT memerintahkan kita sebagai orang yang beriman untuk 

melaksanakan ajaran-ajaran islam secara menyeluruh, dan 

memerintahkan kepada kita untuk tidak mengikuti hawanafsu dari 

godaan setan. Karenanya setan adalah musuh manusia beriman. 

Jadi dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Implementasi 

Budaya Religius adalah suatu penerapan kegiatan yang ditetapkan 

dalam bentuk kebijakan atau aturan yang dilakukan secara terus-

menerus sehingga menjadi kebiasaan, serta di realisasikan di 

lingkungan sekolah yang didalamnya ada nilai-nilai agama secara 

menyelurruh, kepercayaan, keyakinan kepada Allah SWT dan 

nantinya akan membawa dampak positif terhadap perilaku, sikap dan 

tindakan seseorang. 
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e. Wujud Budaya Religius Disekolah 

Budaya religius pada dasarnya merupakan wujud dari nilai-

nilai agama sebagai bentuk pembiasaan dalam berperilaku yang 

menjadi tradisi yang diikuti oleh seluruh warga sekolah, baik dari 

siswa, guru, maupun staf karyawan. 

Manusia adalah makhluk mulia yang Allah ciptakan karena 

memiliki akal pikiran yang berbeda dengan makhluk ciptaan Allah 

lain. Akal pikiran manusialah yang nantinya menentukan kapan akan 

berbuat dan tidak berpuat. Akal pikiran memiliki kecenderungan 

untuk berbuat baik dan buruk karena dalam diri manusia memiliki 

jiwa roh dan nafsu. Roh pada dasarnya menunjukkan jalan untuk 

kembali kepada Tuhan dan mengarah pada perbuatan baik atau mulia, 

sedangkan nafsu lebih mengarah kepada perbuatan tercela jika tidak 

dijaga dengan baik. 

Adapun wujud budaya religius yang dalam bentuk kegiatan 

setiap hari yang dapat dijalankan peserta didik disekolah yaitu:
30

 

1) Senyum, Salam, Sapa (3S) 

Dalam Islam sangat dianjurkan memberikan sapaan pada 

orang lain dengan mengucapkan salam. Ucapan salam di samping 

sebagai doa bagi orang lain juga sebagai bentuk persaudaraan 

antar sesama manusia. Secara sosiologis sapaan dan salam dapat 

meningkatkan interaksi antar sesama, hal ini berdampak pada rasa 

                                                           
30

 Muhammad Reza Pahlevi, “Implementasi Budaya Religius Dalam Membentuk 

Karakter Peserta Didik ”,  32-35 



 

 

31 

penghormatan sehingga antara sesama saling menghargai dan 

menghormati. Senyum, salam dan sapa. Dalam perspektif budaya 

menunjukkan bahwa komunitas masyarakat memiliki kedamaian, 

santun, saling tenggang rasa, toleran dan rasa hormat. 

2) Tadarus Al-Qur’an 

Tadarus Al-Qur’an atau kegiatan membaca Al-Qur’an 

merupakan bentuk peribadatan yang diyakini dapat mendekatkan 

diri kepada Allah SWT serta dapat meningkatkan keimanan dan 

ketaqwaan yang berimplikasi pada sikap dan perilaku positif, 

dapat mengontrol diri, dapat tenang, lisan terjaga, dan istiqamah 

dalam beribadah. 

3) Saling hormat dan toleran  

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berbhinneka 

dengan ragam agama, suku dan bahasa sangat mendambakan 

persatuan dan kesatuan bangsa, sebab itu melalui Pancasila 

sebagai falsafah bangsa menjadikan tema persatuan sebagai salah 

satu sila dari Pancasila, untuk mewujudkan hasil tersebut maka 

kuncinya adalah toleran dan rasa hormat sesama anak bangsa. 

4) Shalat Dhuha 

Melakukan ibadah dengan mengambil wudhu dilanjutkan 

dengan shalat dhuha dengan membaca Al-Qur’an, memiliki 

implikasi pada spiritualitas dan mentalitas bagi seorang yang akan 

dan sedang belajar. Dalam Islam seorang yang akan menuntut 
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ilmu dianjurkan untuk melakukan pensucian diri baik secara fisik 

maupun ruhani. 

5) Puasa Senin Kamis 

Puasa merupakan bentuk peribadatan yang memiliki nilai 

yang tinggi terutama dalam pemupukan spiritualitas dan jiwa 

sosial. Puasa hari Senin dan Kamis ditekankan di sekolah di 

samping sebagai bentuk peribadatan sunnah muakkad yang sering 

dicontohkan oleh Rasulullah SAW juga sebagai sarana 

pendidikan dan pembelajaran tazkiyah agar peserta didik dan 

warga sekolah memiliki jiwa yang bersih, berpikir dan bersikap 

positif, semangat dan jujur dalam belajar dan bekerja, dan 

memiliki rasa kepedulian terhadap sesama. 

Dalam konteks pendidikan agama Islam menurut teori yang di 

kemukakan oleh muhaimin, budaya religius ada yang bersifat vertikal 

dan horisontal. Yang vertikal berwujud hubungan manusia atau 

warga sekolah dengan Allah (habl min Allah), yang horisontal 

berwujud hubungan manusia atau warga sekolah dengan sesamanya 

(habl min an-nas), dan hubungan mereka dengan lingkungan alam 

sekitar.
31

 

Dari kedua sifat budaya religius yang dijelaskan oleh 

muhaimin dapat diwujudkan dalam suatu bentuk kegiatan-kegiatan 

religius islam seperti hubungan vertikal yakni manusia dengan Allah 
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berupa shalat lima waktu, puasa ramadhan, zakat, haji dan lain-lain. 

Sedangkan bentuk kegiatan religius islam yang berhubungan dengan 

horisontal yakni sesama manusia dan alam sekitar berupa segala 

sesuatu yang ada kaitannya dengan lingkungan sosial dan alam 

seperti saling menghormati antar sesama manusia, senyum, salam, 

sapa, toleransi, tolong menolong dan lain-lain, serta menjaga, 

merawat dan tidak  merusak alam tumbuh-tumbuhan, danau, laut, jika 

dalam lingkungan sekolah tidak merusak sarana dan prasarana yang 

ada di sekolah.  

f. Proses Terbentuknya Budaya Religius Sekolah 

Secara umum budaya dapat terbentuk secara prescriptive dan 

dapat juga secara terprogram sebagai learning process atau solusi 

terhadap suatu masalah. Pertama adalah pembentukan atau 

terbentuknya budaya religius sekolah melalui penurutan, peniruan, 

penganutan dan penataan suatu  skenario (tradisi, perintah) dari atas 

atau dari luar pelaku budaya yang bersangkutan. Pola ini disebut pola 

pelakonan.
32

 

Kedua adalah pembentukan budaya secara terprogram melalui 

learning process. Pola ini bermula dari dalam diri pelaku budaya, dan 

suara kebenaran, keyakinan, anggapan dasar atau dasar yang dipegang 

teguh sebagai pendirian, dan diaktualisasikan menjadi kenyataan 

melalui sikap dan perilaku. Kebenaran itu diperoleh melalui 
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pengalaman atau pengkajian trial and error dan pembuktiannya 

adalah peragaan pendiriannya tersebut. Itulah sebabnya pola 

aktualisasinya ini disebut pola peragaan.
33

 

Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa terbentuknya budaya 

religius di sekolah melalui dua proses atau tahap. Yang pertama 

melalui proses belajar yang diikuti atas dasar perintah dengan cara 

meniru, menaati, hingga penurutan yang telah di tetapkan oleh 

kebijakan sekolah. Seperti sekolah memerintahkan untuk shalat 

dzuhur berjamaah yang diikuti oleh seluruh warga sekolah termasuk 

guru. Yang kedua melalui proses pengalaman yang dimiliki oleh 

pelaku budaya. Yang dengan ini pelaku budaya dalam dirinya  merasa  

yakin atas kebenaran yang di peroleh sehingga di wujudkan dalam 

bentuk tindakan sikap dan perilaku. Seperti seorang siswa 

memperoleh pengetahuan bahwa harus yakin dengan keberadaan sang 

pencipta dan kita wajib untuk menyembahnya. Maka atas dasar 

keyakinan itulah siswa tersebut tanpa paksaan dari siapapun akan 

melakukan shalat kepada sang pencipta. 

g. Strategi Dalam Mewujudkan Budaya Religius 

Proses pembudayaan religius dituntut untuk komitmen tidak 

hanya dari guru, siswa akan tetapi seluruh warga masyarakat di 

sekolah. Oleh karena itu penting sekali dalam membentuk strategi 
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dalam mewujudkan budaya religius dengan harapan budaya religius 

dapat terwujud. 

Adapun strategi pembudayaa nilai nilai religius di sekolah 

dapat dilakukan melalui tiga cara:
34

 

1) Power Strategy, yakni strategi pembudayaan nilai-nilai agama 

dengan cara menggunakan kekuasaan atau melalui people’s 

power. Dalam hal ini peran pimpinan dengan segala 

kekuasaannya sangat dominan dalam melakukan perubahan. 

2) Persuasive Strategy, yang dijalankan lewat pembentukan opini 

dan pandangan masyarakat atau civitas akademik.  

3) Normative re-educattive, yakni strategi pembudayaan nilai-

nilai religius dengan menanamkan dan mengganti paradigma 

berfikir warga sekolah yang lama dengan yang baru. 

Pada strategi pertama ada hubungannya dengan pendekan 

perintah dan larangan atau reward dan punishment. Seperti Allah 

memberikan contoh kepada makhluknya dalam perintah shalat tepat 

waktu dan setiap hari. Maka dari itu perlunya hukuman yang sifatnya 

mendidik. 

Pada strategi ke dua dan ketiga berhubungan dengan 

pembiasaan, keteladanan, dan persuasif atau mengajak pada 

masyarakat secara baik dengan jalan yang halus tanpa ada kekerasan, 

serta memberikan pemahaman yang positif dan reaksi positif. Tidak 
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hanya itu bisa dalam bentuk tindakan yakni membuat aksi atas 

inisiatif sendiri, jenis dan arah ditentukan sendiri, sehingga aksi-aksi 

tersebut akan merubah dan membawa perkembangan yang lebih baik. 

Menurut Ahmad Tafsir dalam Imam Musbiki, strategi yang 

dapat dilakukan oleh praktisi pendidikan untuk membentuk budaya 

religius sekolah diantaranya melalui: a). Memberikan contoh, b). 

Membiasakan hal-hal yang baik, c). Menegakkan kedisiplinan, d). 

Memberikan motivasi, e). Memberikan hadiah terutama psikologis, f). 

Menghukum (mungkin dalam rangka kedisiplinan), g). Menciptakan 

suasana religius yang berpengaruh bagi pertumbuhan anak.
35

 

Dari strategi yang di jelaskan diatas maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa strategi dalam membentuk budaya religius adalah 

cara yang dilakukan agar siswa atau peserta didik dapat melaksanakan 

apa yang menjadi tujuan yakni membentuk kepribadian yang baik 

melalui budaya religius dengan berbagai tahapan-tahapan seperti 

melalui memberikan contoh, membiasakan, menegakkan kedisiplinan, 

motivasi, adanya pemberian hadiah, dan hukuman, serta menciptakan 

suasana religius.  

2. Pembentukan Karakter Siswa 

a. Pengertian Pembentukan Karakter Siswa 

Secara etimologi, istilah karakter  berasal dari bahasa Latin 

character, yang antara lain berarti watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, 
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budi pekerti, kepribradian dan akhlak. Istilah karakter juga diadopsi 

dari Bahasa Latin kharakter, kharessian, dan xharaz yang berarti tool 

for making, to engrave, dan pointed stake. Arti karakter dalam kamus 

psikologi, adalah kepribadian ditinjau dari titik tolak etis atau moral, 

misalnya kejujuran seseorang. Arti karakter dalam bahasa Arab 

diartikan“khuluq, sajiyyah, thab’u” (budi pekerti, tabiat, atau watak). 

Terkadang juga diartikan syakhiyyah yang artinya lebih dekat dengan 

personality (kepribadian). 
36

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kata karakter memiliki 

banyak arti, tapi pada intinya menunjukkan kualitas kepribadian 

seseorang. Karakter berarti sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti 

yang membedakan seseorang dari yang lain dalam watak dan tabiat. 

Manusia yang berkarakter adalah yang mempunyai tabiat, 

kepribadian dan berwatak. 

Karakter adalah kualitas pribadi yang baik dalam arti 

mengetahui dan menghayati kebaikan, mau berbuat baik dan 

menampilkan kebaikan sebagai manifestasi kesadaran mendalam 

tentang nilai kebenaran dan kebaikan dalam kehidupan yang baik.
37

 

Karakter juga dapat diartikan sebagai salah satu bentuk atau 

wujud dari nilai-nilai perilaku manusia dalam beragama baik yang 

berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama 
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manusia, sesama lingkungan, sesama makhluk hidup. Karakter juga 

dapat berbentuk suatu pikiran, perkataan, perbuatan, sikap, yang ada 

hubungannya dengan norma, aturan, hukum, tatakrama, budaya, 

ataupun adat istiadat yang berlaku. 

Ada dua keunggulan manusia (human excellent): pertama, 

keunggulan dalam pemikiran, dan kedua, keunggulan dalam karakter. 

Kedua jenis keunggulan manusia itu dapat dibangun, dibentuk, dan 

dikembangkan melalui pendidikan. Sasaran pendidikan bukan hanya 

kecerdasan, ilmu dan pengetahuan, tetapi juga moral, budi pekerti, 

watak, nilai, perilaku, mental, dan kepribadian, yang tangguh, unggul 

dan mulia, inilah yang disebut karakter.
38

 

Jadi dapat di tarik kesimpulan bahwa pembentukan karakter 

siswa adalah suatu proses, atau cara seseorang dalam mewujudkan 

sikap, watak, kepribadian, tindakan, perbuatan siswa yang mengarah 

pada hal kebaikan serta menentukan kualitas diri siswa sehingga 

kualitas tersebut mengarah pada hal positif.  

b. Tujuan Pembentukan Karakter Siswa 

Setiap rencana yang sudah disusun dengan matang pasti 

memiliki tujuan akhir yang nantinya dapat menghasilkan apa yang 

sudah direncanakan atau diharapkan. Sama eratnya dengan cita-cita 

siswa yang berharap menghasilkan siswa berkualitas, dalam arti 
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cerdas, terampil dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

memiliki sifat terpuji dalam keimanan dan ketakwaannya. 

Ada beberapa tujuan yang di kaitkan dengan pembentukan dan 

pendidikan karakter dalam setting sekolah sebagai berikut:39 

1) Menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang 

dianggap penting dan perlu sehingga menjadi 

kepribadian/kepemilikan peserta didik yang khas sebagaimana 

nilai-nilai yang dikembangkan. 

2) Mengoreksi prilaku peserta didik yang tidak berkesesuaian 

dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah. 

3) Membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan 

masyarakat dalam memerankan tanggung jawab pendidikan 

karakter secara bersama. 

Pada prinsipnya, tujuan pendidikan harus selaras dengan 

tujuan yang menjadi landasan dan dasar pendidikan. Karena tujuan 

pendidikan harus bersifat universal dan selalu aktual pada segala 

masa dan zaman. Adapun tujuan pembentukan karakter adalah:
40

 

1) Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta 

didik sebagai generasi penerus bangsa; 

2) Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia 

yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan; 
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3) Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai 

lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan 

persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan 

penuh kekuatan. 

Karakter bertujuan untuk mendorong anak berkembang secara 

maksimal dengan pribadi seutuhnya, sehingga sukses dan bahagia 

kehidupan individu, keluarga, dan bermasyarakat serta berbangsa. 

Oleh sebab itu, pendidikan karakter menjadi tanggung jawab orang 

tua, keluarga, masyarakat dan bangsa untuk mempersiapkan dan 

membina anak menjadi anak yang dewasa dan cerdas secara 

intelektual, emosional, spiritual dan sosial. 

c. Nilai-nilai Karakter Siswa 

Terdapat 18 karakter yang harus dimiliki siswa. Berikut di 

uraikan 18 karakter yang mampu mendukung kepedulian siswa 

terhadap lingkungan di sekolah :
41

 

1) Religius  

Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan 

ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan 

ibadah agama lain, dan rukun dengan agama lain. 
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2) Jujur  

Perilaku yang di dasarkan pada upaya menjadikan 

dirinya orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, 

tindakan, dan pekerjaan.  

3) Toleransi  

Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, 

suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan, orang lain yang 

berbeda dari dirinya. 

4) Disiplin  

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh 

pada berbagai ketentuan dan peraturan. 

5) Kerja keras 

Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh 

dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta 

menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. 

6) Kreatif  

Berfikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara 

atau hasil baru dari sesuatu yang telah di miliki. 

7) Mandiri 

Sikap dan perilaku yang tidah mudah tergantung pada 

orang lain dalam penyelesaian tugas-tugas. 
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8) Tanggung jawab 

Berani menanggung atas semua akibat yang ditimbulkan 

dari yang dilakukan.  

9) Peduli lingkungan 

Berpihak terhadap lingkungan baik lingkungan biotik 

maupun abiotik dimanapun mereka berada. 

10)   Rela berkorban 

Mau melakukan tanpa pamrih demi keselamatan atau 

kebahagiaan dalam hidup bersama orang lain. 

11) Menghargai Prestasi 

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, serta 

menghormati keberhasilan orang lain. 

12)   Cinta Damai  

Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang 

lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. 

13)   Peduli Sosial 

Sikap, dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan 

pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 

14)   Bersahabat/komunikatif 

Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, 

bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. 
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15)   Rasa Ingin Tahu 

Sikap, dan tindakan yang selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang 

dipelajarinya, dilihat, dan didengar. 

16)   Cinta Tanah Air 

Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan 

kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap 

bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik 

bangsa. 

17)  Semangat Kebangsaan 

Cara berfikir, bertindak, dan berwawasan yang 

menempatkan kepentingan bangsa, dan negara di atas 

kepentingan diri dan kelompok. 

18)  Gemar Membaca 

Kebiasaaan menyediakan waktu untuk membaca 

berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. 

Dari pernyataan diatas maka sangat penting sekali budaya 

sekolah (school culture) yang nantinya dijadikan sebagai proses 

pendidikan akademik dan juga karakter siswanya. Masih perlu banyak 

sekali nilai-nilai yang harus ditanamkan di sekolah yang menjadi 

cerminan budaya sekolah. Salah satu karakter yang bisa ditanamkan 

di sekolah seperti religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, 

kreatif, mandiri, demokratis, cinta tanah air, peduli sosial dll. 
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Dalam Kementrian Pendidikan Nasional tentang 

Pengembangan pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa merumuskan 

nilai-nilai karakter yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan 

karakter bangsa berikut ini
42

 : 

a) Agama 

Masyarakat indonesia adalah masyarakat beragama. 

Secara politis, kehidupan kenegaraan pun didasari pada pada 

nilai-nilai dari agama. Atas dasar pertimbangan itu, maka nilai-

nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa harus didasarkan 

pada nilai-nilai dan kaidah dan berasal dari agama. 

b) Pancasila 

Pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan 

mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang lebih 

baik, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, 

dan menerapkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupannya 

sebagai warga negara. 

c) Budaya 

Sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang 

hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya 

yang diakui masyarakat itu. 

 

 

                                                           
42

 Sri Lestari, Pengembangan Karakter (Berbasis Budaya Sekolah), 25-27 



 

 

45 

d) Tujuan Pendidikan Nasional 

Tujuan pendidikan nasional memuat berbagai nilai 

kemanusiaan yang harus dimiliki warga negara indonesia. Oleh 

karena itu tujuan pendidikan nasional adalah sumber yang yang 

paling operasional dalam mengembangkan pendidikan budaya 

dan karakter bangsa. 

e) Melihat dari 3 aspek budaya sekolah 

Dari sini 3 aspek budaya sekolah yaitu budaya akademik, 

budaya sosial, dan budaya demokrasi. Budaya akademik terdiri 

dari: gemar membaca, rasa ingin tahu, menghargai prestasi, 

disiplin, kerja keras, kreatif mandiri. Budaya demokratis terdiri 

dari: demokratis, toleransi, semangat kebangsaan, cinta tanah air. 

Budaya sosial terdiri dari: religius, bersahabat, cinta damai, 

peduli sosial, peduli lingkungan, tanggung jawab, jujur. 

Dari perumusan nilai-nilai karakter yang dikembangkan dalam 

pendidikan budaya dan karakter bangsa dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pengembangan nilai karakter pertama adalah agama, yang 

kedua adalah pancasila, yang ketiga adalah budaya, yang keempat 

adalah tujuan pendidikan nasional, yang kelima melihat dari 3 aspek 

budaya sekolah. Dari kelima yang disebutkan diasats merupakan 

pengembangan nilai-nilai karakter yang dikembangkan melalui 

pendidikan budaya dan karakter bangsa.  
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d. Proses Pembentukan Krakter 

Dalam upaya membentuk karakter harus ada usaha yang 

dilakukan agar terbentukanya akhlak yang mulia dalam diri siswa ada 

tiga tahapan yang harus di lalui yaitu:
43

 

1) Moral knowing/learning to know: dalam tahapan ini tujuan 

diorientasikan pada penguasa pengetahuan tentang nilai-nilai. 

Siswa harus mampu membedakan nilai-nilai akhlak mulia 

dan akhlak tercela serta nilai-nilai universal, memahami 

secara logis dan rasional tentang pentingnya akhlak mulia, 

dan bahayanya akhlak tercela dalam kehidupan. 

2) Moral loving/moral feeling : belajar mencintai dan melayani 

orang lain. Tahapan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan 

rasa cinta dan rasa butuh terhadap nilai-nilai akhlak mulia. 

Dalam tahapan ini yang menjadi sasaran guru adalah dimensi 

emosional siswa, hati bukan lagi akal, rasio dan logika. 

3) Moral doing/learning to do: inilah puncak keberhasilan 

penanaman karakter, siswa mempraktikkan nilai-nilai akhlak 

mulia itu dalam perilaku sehari-hari. Siswa menjadi sopan, 

santun, ramah, hormat, penyayang, jujur, adil dan seterusnya. 

Dari ketiga tahapan yang dijelaskan diatas berarti diperlukan 

sekali agar siswa terlibat dalam sistem pendidikan sekaligus 

memahami, merasakan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai 
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kebajikan (moral). Dengan ketiga tahapan diatas melalui 

pengembangan budaya sekolah tentu dapat membentuk karakter 

peserta didik secara kontinu. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah diatas maka penelitian ini, 

menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud 

dengan pendekatan kualitatif adalah proses penyelidikan untuk memahami 

masalah sosial atau fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, yang dibentuk 

dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan 

disusun dalam sebuah latar ilmiah atau metode ilmiah.
44

 

Sedangkan jenis penelitiannya menggunakan studi kasus.  Jadi peneliti 

menggunakan pendekatan kualitatif  dengan jenis studi kasus. Studi kasus 

adalah merupakan penelitian yang komprehensif yang meliputi aspek fisik dan 

psikologis individu/seseorang, dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman 

secara mendalam terhadap kasus yang diteliti.
45

 

Sesuai dengan metode penelitian pendekatan kualitatif dan jenis studi 

kasus maka,  penelitian yang dilakukan ini berusaha untuk memahami secara 

fokus dan mendalam, mendalam ini dimaksudkan untuk meneliti tentang 

Implementasi Budaya Religius Dalam Pembentukan karakter Siswa. 
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B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat yang menunjukkan dimana 

penelitian dilakukan.
46

 Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi 

penelitian di SMA Negeri 2 Jember yang terletak di Jl. Jawa No. 16, 

Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember. Alasan pemilihan lokasi ini 

adalah SMA Negeri 2 Jember yang pertama, mempunyai visi sekolah unggul 

yang menghasilkan lulusan berkualitas dan berwawasan global berdasarkan 

iman dan taqwa. Jadi, sekolah tersebut tidak hanya menghasilkan lulusan yang 

baik atau dari segi kualitas dengan mengembangkan ilmu pengetahuan  yang 

luas saja, akan tetapi juga berlandaskan iman dan taqwa dengan membiasakan 

dan menerapkan budaya religius di sekolah. Alasan kedua, karena melihat 

sekolah tersebut adalah sekolah favorit negeri di jember,  yang mengajarkan 

nilai-nilai religius melalui budaya religius yang diterapkan,  menjadi nilai plus 

atau tambahan dari sekolah tersebut dan menjadi pembeda dengan sekolah 

negeri  lainnya.  

C. Subyek Penelitian/Sumber data 

Sumber penelitian disebut juga dengan sumber data. Sumber data 

adalah subjek dari mana data diperoleh. Bisa juga didefinisikan sebagai benda 

atau orang tempat peneliti mengamati, membaca atau bertanya mengenai 

informasi tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Informasi yang 

diperoleh dari sumber penelitian ini kemudian disebut data.
47
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Peneliti menggunakan teknik Purposive. Purposive adalah teknik 

pengambilan bahan sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya, 

orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau 

mungkin dia sebagai pengusaha sehingga akan memudahkan peneliti 

menjelajahi objek atau situasi social yang diteliti.
48

 Alasan peneliti 

menggunakan teknik ini karena peneliti membutuhkan data berupa sumber 

informasi yang dianggap lebih tahu dengan apa yang peneliti harapkan. 

Adapun Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian 

ini, yaitu:  

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber 

pertama, baik melalui observasi maupun wawancara kepada informan. 

Dapat dikatakan bahwa data primer adalah murni diperoleh dari interview 

pada narasumber dan pengamatan langsung di lapangan. Narasumber 

dalam hal ini adalah : 

a. Eny Muffida,M.Pd. Selaku Wakil Kepala Kesiswaan. 

b. Drs. Hafi Ansori, M.Pd I selaku Koordinator Guru Pendidikan Agama 

Islam. 

c. Nurul Hikmah, M.Pd. selaku Guru aktif  di SMA Negeri 2 Jember. 

d. Siswa SMA Negeri 2 Jember yaitu Afiq sebagai ketua remas, Annisa 

sebagai sekretaris remas, dan izzul sebagai selaku peserta didik kelas 

12 IPA2. 
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2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh sebagai pendukung dari 

data primer yang berupa hasil observasi, dokumentasi serta berbagai 

referensi yang menjelaskan implementasi budaya religius dalam 

pembentukan karakter siswa di SMA Negeri 2 Jember. Pengumpulan data 

dilakukan secara bertahap dan diolah sesuai target waktu penyelesaian 

yang telah ditetapkan. Data sekunder dapat diperoleh dari:  

a. Profil SMA Negeri 2 Jember 

b. Data-data mengenai Budaya Religius seperti foto kegiatan budaya 

religius, foto mengenai rapat guru SMA Negeri 2 Jember yang 

membahas tentang budaya religius, buku pengenalan lingkungan 

sekolah.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
49

 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap 
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kegiatan yang sedang berlangsung. peneliti menggunakan observasi 

nonpartisipatif yakni pengamat tidak ikut sertadalam kegiatan, dia hanya 

berperan mengamati kegiatan, tidak ikut dalam kegiatan.
50

 

Adapun hal-hal yang akan diobservasi oleh peneliti di SMA Negeri 

2 Jember yaitu:  

a. Kondisi obyektif sekolah SMA Negeri 2 Jember. 

b. Proses Implementasi Budaya Religius dalam Pembentukan Krakter 

siswa. 

c. Kondisi peserta didik ketika Implementasi Budaya Religius dalam 

Pembentukan Karakter Siswa di SMA Negeri 2 Jember. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih 

secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
51

 

Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur. 

Dimana peneliti pertama-tama melakukan wawancara dengan mengajukan 

pertanyaan mengenai serentetan dari pertanyaan yang sudah terstruktur 

dan kemudian diperdalam. Dengan harapan teknik yang digunakan ini 

peneliti memperoleh keterangan yang lengkap dan mendalam yang 

berkaitan dengan : 

                                                           
50

 Hardani, 124-125 
51

 Hardani, 137-138 



 

 

53 

a. Macam-macam Budaya Religius dalam Pembentukan Karakter siswa 

di SMA Negeri 2 Jember 

b. Pelaksanaan Budaya Religius Dalam Pembentukan karakter siswa 

SMA Negeri 2 Jember  

c. Faktor penghambat, Pendukung dan Evaluasi dari Pelaksanaan 

Budaya Religius Dalam Pembentukan karakter siswa SMA Negeri 2 

Jember. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah barang tertulis. Metode dokumentasi berarti 

cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. 

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data 

yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

seseorang. Dokumen dalam bentuk tulisan dapat berupa catatan harian, 

sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan. Sedangkan dokumen 

dalam bentuk gambar misalnya, foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-

lain.
52

  

Metode dokumentasi ini dilakukan untuk memperoleh data-data 

sekolah, antara lain : 

a. Profil lembaga SMA Negeri 2 Jember 

b. Visi dan misi lembaga SMA Negeri 2 Jember 
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c. Sarana dan fasilitas yang berhubungan dengan implementasi budaya 

religius dalam pembentukan karakter siswa 

d. Foto-foto kegiatan yang berlangsung berkaitan dengan implementasi 

budaya religius dalam pembentukan karakter siswa di SMA Negeri 2 

Jember  

E. Analisis Data 

Teknik analisis data dapat dimaknai sebagai suatu proses mengatur 

urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan  satuan 

dasar. Setelah itu  dilanjutkan dengan penafsiran (interpretasi) data. Secara 

singkat dapat dikatakan bahwa teknik analisis data merupakan teknik yang 

digunakan untuk melakukan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk 

yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Yang dimaksud dengan 

Interpretasi data di sini adalah memberi arti yang signifikan terhadap analisis, 

menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi 

uraian.
53

 

Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu peneliti 

kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori tetapi dimulai dari fakta empiris, 

peneliti terjun kelapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan 

menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan.
54

 

Dari analisis data tersebut peneliti memperoleh data dari lapangan, 

sehingga dari data yang diperoleh peneliti harus menganalisis data tersebut 

                                                           
53

 Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, 92 
54

 Albi Anggito dan Johan Setiawan,  Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jawa barat: CV 

Jejak, 2018), 238 



 

 

55 

sampai dengan menemukan suatu makna kemudian makna itulah menjadi 

hasil penelitian. 

Adapun teknik analisis data yang digunakan menggunakan analisis 

kualitatif model Miles, Hubermen dan Saldana yaitu:55 

1. Kondensasi Data (data condensation) 

Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan, memfokuskan, 

menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data yang 

mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis, 

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

Kesimpulannya bahwa proses kondensasi data ini diperoleh setelah 

peneliti melakukan wawancara dan mendapatkan data tertulis yang ada di 

lapangan, yang nantinya traskrip wawancara tersebut dipilah-pilah untuk 

mendapatkan fokus penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data, pada tahap ini data dilakukandengan cara 

mengelompokkan data yang sudah didapat dalam bentuk uraian. Melalui 

tahap ini, peneliti akan bisa memahami apa yang terjadi dan apa yang 

harus dilakukan lebih jauh menganalisis ataukah mengambil tindakan yang 

berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut.
56
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3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conslusion Drawing/Verification) 

Pada tahap ini adalah tahapan terakhir dalam analisis data. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

mengalami perubahan apabila tidak ditemukan buktibukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tidak hanya itu 

peneliti juga harus melakukan pemeriksaan data yang telah di dapat yang 

disebut dengan verifikasi data. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin 

dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi 

mungkin juga tidak Karena seperti telah dikemukakan di atas bahwa 

masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat 

sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. 

F. Keabsahan Data 

Untuk memperoleh keterpercayaan (trustworthiness) data, tentunya 

diperlukan teknik pemeriksaan keabsahan data didasarkan atas sejumlah 

kriteria tertentu. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan teknik 

triangulasi. Trianggulasi merupakan teknik yang digunakan untuk menguji 

keterpercayaan data (memeriksa keabsahan data) dengan memanfaatkan hal-
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hal lain yang ada di luar data tersebut untuk keperluan mengadakan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebu.
57

 

Pada penelitian ini triangulasi yang digunakan adalah triangulasi teknik 

dan triangulasi sumber:
58

 

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber. 

Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu 

kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan 

tiga sumber data tersebut. 

2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda, misalnya data diperoleh melalui wawancara, lalu dibuktikan 

dengan observasi, dokumentasi, atau kuisioner, bila dengan tiga teknik 

pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-

beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data 

yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang 

dianggap benar atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya 

berbeda-beda. 
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G. Tahap-tahap Penelitian 

Dalam metode penelitian, peneliti harus mengetahui dan memahami 

apa saja tahapan-tahapan penelitian. Penelitian ini ada beberapa tahap yang 

peneliti lakukan, yaitu : 

1. Tahap Pra Lapangan 

Kegiatan yang dilakukan dalam penelitian kualitatif pada tahap 

pra-lapangan adalah menyusun rancangan penelitian yang memuat latar 

belakang masalah dan alasan pelaksanaan penelitian, studi pustaka, 

penentuan lapangan penelitian, penentuan jadwal penelitian, pemilihan 

alat penelitian, rancangan pengumpulan data, rancangan prosedur analisa 

data, rancangan perlengkapan yang diperlukan di lapangan, dan rancangan 

pengecekan data. Terdapat tujuh tahapan yang harus di lakukan oleh 

peneliti sebagai berikut : 

a. Menyusun rancangan penelitian  

b. Memilih lapangan penelitian 

c. Mengurus perizinan 

d. Menjajaki dan menilai lapangan 

e. Memilih dan memanfaatkan lingkungan  

f. Menyiapkan perlengkapan penelitian 

g. Persoalan etika penelitian 
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2. Tahap Pelaksanaaan Lapangan 

Tahap pelaksanaan lapangan dimana peneliti terjun langsung ke 

lapangan atau lokasi yang dijadikan peneitian guna memperoleh data 

dihasilkan melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.  

Adapun tahapan-tahapan yang harus di lakukan sebagai berikut : 

a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri 

b. Memasuki lapangan 

c. Berperan serta sambil mengumpulkan data  

d. Menyempurnakan data yang belum lengkap serta menganalisis data 

3. Tahap Analisis Data 

Dalam tahap analisis data peneliti melakukan analisis data dari apa 

yang didapat dari subjek, informan, maupun dokumen, kemudian 

melakukan pengecekan kembali keabsahan data yang diperoleh. Dari data 

yang diperoleh di analisis dan di simpulkan sehingga menghasilkan karya 

ilmiah berupa laporan.  
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA 

 

A. Gambaran Obyek Penelitian 

Bagian ini mendeskripsikan gambaran umum objek penelitian dan 

diikuti oleh sub-sub bahasan disesuaikan fokus peneliti.
59

 

1. Sejarah Singkat SMA Negeri 2 Jember 

Sebelum menjadi SMA Negeri 2 (SMADA) Jember, lokasi 

sekolah yang sekarang ini merupakan paralel dari SMA Negeri Jember 

atau lebih dikenal dengan SMAN 1 Jember yang merupakan sekolah 

negeri pada waktu itu. Setelah 2 (dua) tahun menjadi SMA Paralel SMAN 

1 Jember, akhirnya sekolah dipisah menjadi 2 dan diberi nama SMA 

Negeri 2 Jember yang resmi didirikan pada tanggal 2 Februari 1978.
60

 

Lokasi sekolah merupakan petunjuk dari Bapak Soehartojo, kepala 

SMA Negeri 1 Jember pada waktu itu yang sekaligus menjadi Kepala 

Sekolah pertama untuk SMA Negeri 2 Jember. Sebelum ada gedung 

sekolah, siswa-siswa yang terdiri dari 2 kelas menyewa gedung SKKP 

yang sekarang bernama SMA Negeri 2 Jember disebut juga Smada 

Jember, merupakan salah satu Sekolah Menengah Atas Negeri yang ada 

di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Sama dengan SMA pada umumnya di 

Indonesia masa pendidikan sekolah di SMAN 2 Jember ditempuh dalam 

waktu tiga tahun pelajaran, mulai dari Kelas X sampai dengan XII. 
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Sekolah ini dikenal sebagai salah satu SMA terfavorit di Kabupaten 

Jember dengan berbagai prestasi akademik dan non-akademik.
61

 

Terhitung mulai 9 April 2003 s/d 7 April 2006 SMAN 2 Jember 

dipimpin oleh Bapak Drs. I Wayan Wesa A,M.Si. Peningkatan mutu 

pendidikan lebih ditingkatkan lagi dengan adanya system pembelajaran 

menggunakan Audio Visual dan juga pemasangan Jaringan Internet, 

sehingga dengan kelengkapan Sarana Prasarana yang cukup memadai ini 

SMAN 2 Jember mencetak lulusan ahli dalam bidang informatika dan 

komunikasi bertaraf Nasional bahkan Internasional. 

Kemudian pada tanggal 7 April 2006 dilanjutkan dengan 

mengupayakan lebih peningkatan kualitas pendidikan sampai dengan 

sekarang yang dibawah pimpinan Bapak Drs. Sukantomo, M.Si.
62

 

Adapun nama-nama Kepala Sekolah yang pernah berjabat di SMA 

Negeri 2 Jember :  

a. Soehartojo Menjabat mulai dari  tanggal 09-01-1978 s.d. 31-09-1978 

b. Soehardiman Menjabat mulai dari tanggal 01-04-1978 s.d. 01-04-1982 

c. Soesetijati Menjabat mulai dari tanggal 01-04-1982 s.d. 18-05-1991 

d. Iksan Soedadi Menjabat mulai dari tanggal 18-05-1991 s.d. 01-03-

1993 

e. Soehardi, S.H. Menjabat mulai dari tanggal 23-03-1993 s.d. 22-04-

1998 
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f. Drs. Djupriyanto, M.Si. Menjabat mualai dari tanggal 22-09-1998 s.d. 

08-04-2003 

g. Drs. I Wayan Wesa Atmaja Menjabat mulai dari tanggal 09-04-2003 

s.d. 07-04-2006 

h. Drs. H. M. Kamil, M.Si. Menjabat mulai dari tanggal 07-06-2006 

s.d.05-06-2007 

i. Drs. Sukantomo, M.Si. Menjabat mulai dari tanggal 05-06-2007 s.d. 

19-06-2012 

j. H. Hariyono, S.TP. Menjabat mulai dari tanggal 19-06-2012 s.d. 31-

05-2018 

k. Dr. Rosyid, M. Si., M.P. Menjabat mulai dari tanggal  02-06-2018 s.d 

2018 

l. Drs. Edy Suyono, M.Si Menjabat mulai dari tanggal 2018 s.d. 

sekarang. 

2. Profil Sekolah SMA Negeri 2 Jember 

Nama Sekolah  :   SMA NEGERI 2 JEMBER 

NPSN   :   20523847   

Status Sekolah  :   Negeri   

Nama Kepala Sekolah :   Drs. Edy Suyono, M.Si. 

Alamat   :    Jl. Jawa No.16, Tegal Boto Lor    

Desa/Kelurahan :    Sumbersari   

Kode Pos  :    68121   

Kecamatan  :    Sumbersari   
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Kabupaten/Kota :    Jember 

Provinsi  :    Jawa Timur 

Nomor Telepon :    (0331) 321375 

Email   :    smada_jr@yahoo.com  

Bentuk Pendidikan :    SMA 

Status Kepemilikan :    Pemerintah Daerah 

SK Pendirian Sekolah :    1292/O/1978  

Tanggal SK Pendirian :    1978-09-02 

3. Struktur Organisasi SMA Negeri 2 Jember 

Tabel 4.1 

Struktur Organisasi SMA Negeri 2 Jember 

NO NAMA NIP JABATAN 

1. 

Drs. Edy Suyono, 

M.Si. 

 

19610721 198601 1 003 Kepala Sekolah 

2. Sulistiani,S.Pd  

19630111 198903 2 010 

Kepala Tata 

Usaha 

3. Dra.Nitya Jwalita  

19661207 199512 2 001 

Waka 

Kurikulum 

4. Eny Muffida,M.Pd 19710512 199512 2 003 
Waka 

Kesiswaan 

5. Drs. Edy Purwanto 19640422 199802 1 001 
Waka Sarana 

Prasarana 

6. Mariyana,S.Pd 19690105 199203 2 008 Waka Humas 

7. 
Indah In 

Sulistyowati,S.Pd 

 19720410 200312 2 

007 
Bendahara  

8. 
Drs. Eko 

Sulistiyanto 

 

19660206 199103 1 008 

Koordinator 

Lab. Biologi 

mailto:smada_jr@yahoo.com
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9.  Ismanto,S,Pd 19640921 198903 1 012 

Koordinator 

Lab. Fisika 

10. 
 Iing 

Sumastutiana,S.Pd 

 

19610309 198412 2 002 

 

Koordinator 

Lab. Kimia 

11. 
Drs. Hafi Ansori, 

M.Pd. I 
19670318 199802 1 003 

Koordinator 

Lab. PAI 

12. 
Indra Setiawan, 

S.Kom. 
 

Koordinator 

Lab. IT 

13.  Hajar Aisyah, S.Pd  Koordinator BK 

 

4. Visi dan Misi SMA Negeri 2 Jember 

a. Visi 

“Sekolah Unggul yang menghasilkan lulusan berkualitas dan 

berwawasan global berdasarkan iman dan taqwa.” 

b. Misi 

1. Meningkatkan prestasi akademik dan non akademik. 

2. Melengkapi dokumen kurikulum dan pengembangan. 

3. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran. 

4. Melaksanakan sistem penilaian sesuai standar penilaian. 

5. Meningkatkan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan. 

6. Menyediakan sarana & prasarana yang lengkap & berkualitas. 

7. Melaksanakan sistem pengelolaan berbasis TIK. 

8. Mengelola anggaran dengan transparan & akuntabel berorientasi 

MBPJS (biaya). 

9. Memperdulikan kondisi sosial & lingkungan hidup. 
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c. Tujuan Pendidikan SMA Negeri 2 Jember 

1) Membekali para peserta didik agar dapat meningkatkan ketaqwaan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

2) Mendidik para peserta didik agar memiliki sikap sosial yang baik. 

3) Membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan 

yang dibutuhkan untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi yang 

sesuai dengan bakat dan minat. 

4) Memberi kesempatan pada peserta didik untuk mengembangkan 

diri melalui kegiatan ekstrakurikuler pilihan mereka sesuai dengan 

bakat dan minat sesuai dengan kearifan SMA Negeri 2 Jember. 

5) Menguatkan dan menumbuhkan karakter yang baik sesuai dengan 

perkembangan zaman dan teknologi melalui ekstrakurikuler wajib 

Pramuka. 

6) Menerapkan kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, 

pendekatan STEAM, dan pendekatan lain yang relevan, dan 

penilain autentik dengan mencakup dominan sikap, pengatahuan, 

dan keterampilan. 

7) Mendorong peserta didik untuk memiliki rasa cinta tanah air, 

berwawasan dan bersikap kebangsaan dan memiliki jiwa 

persatuan nasional untuk memperkuat keutuhan bangsa dalam 

Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui kegiatan 

pembelajaran dan ekstrakurikuler seperti Paskibra. 
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8) Menumbuhkan keperdulian pada lingkungan melalui kegiatan 

ekstrakurikuler misal PMR, Pecinta Alam, dan Jurnalistik. 

9) Mendorong penguatan penguasaan teknologi melalui proses 

pembelajaran dan kegiatan ekstra kurikuler. 

d. Kegiatan EkstraKurikuler 

Berdasarkan observasi di lapangan, SMA Negeri 2 Jember terdapat 

ekstrakulikuler diantaranya sebagai berikut: 

1. Bridge     16. Silat 

2. PMR    17. Sepak Bola 

3. Teater/Sinkron   18. Futsal 

4. Catur    19. Karate 

5. KKIR    20. Tae Kwon Do 

6. ListSMADA   21. Bulu Tangkis 

7. Ekstrada    22. Sissmadapala 

8. Fissmada    23. Paduan Suara 

9. Dance    24. Musik 

10. Tari    25. Malware 

11. Paskibra 

12. Pramuka 

13. Remaja Masjid (Remas) 

14. Basket 

15. Voli 
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5. Data Guru dan Siswa-Siswi di SMA Negeri 2 Jember 

Data guru yang berada di SMA Negeri 2 Jember secara 

keseluruhan berjumlah 57 orang diantaranya terdiri dari 28 guru laki-laki 

dan 29 guru perempuan. Adapun data tenaga didik secara keseluruhan 

berjumlah 19 orang, yang mana terdiri dari 14 tenaga didik laki-laki dan 5 

tenaga didik perempuan. Kemudian jumlah keseluruhan dari pendidik dan 

tenaga didik berjumlah 76 orang. Selanjutnya data peserta didik di SMA 

Negeri 2 Jember secara keseluruhan berjumlah 707 orang yang 

diantaranya  311 siswa laki-laki dan 396 siswi perempuan. Berikut data 

guru dan peserta didik di SMA Negeri 2 Jember: 

Tabel 4.2 

 Data PTK dan Peserta Didik 

 

 

 

 

 

 

6. Sarana dan Prasarana 

Berdasarkan observasi di lapangan, SMA Negeri 2 Jember 

memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Sarana dan Prasarana 

 

N

o 
Jenis Ruangan Baik 

Rusak 

Ringan 

Rusak 

Berat 
jumlah 

1. Ruang Kelas 30 - - 30 

2. Laboratorium IPA 2 - - 2 

Uraian Guru Tendik PTK PD 

Laki-laki 28 14 42 311 

Perempuan 29 5 34 396 

Total 57 19 76 707 

https://sp.datadik.kemdikbud.go.id/
https://sp.datadik.kemdikbud.go.id/
https://sp.datadik.kemdikbud.go.id/
https://sp.datadik.kemdikbud.go.id/
https://sp.datadik.kemdikbud.go.id/
https://sp.datadik.kemdikbud.go.id/
https://sp.datadik.kemdikbud.go.id/
https://sp.datadik.kemdikbud.go.id/
https://sp.datadik.kemdikbud.go.id/
https://sp.datadik.kemdikbud.go.id/
https://sp.datadik.kemdikbud.go.id/
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3. 
Laboratorium 

Komputer 
4 - - 4 

4. Perpustakaan 1 - - 1 

5. Laboratorium PAI 1 - - 1 

6. Ruang serba guna/Aula 1 - - 1 

7. Ruang UKS 1 - - 1 

8. 
Tempat 

beribadah/Masjid 
1 - - 1 

9. Koperasi 1 - - 1 

1

0. 
Ruang osis 1 - - 1 

1

1. 
Lapangan Futsal 1 - - 1 

1

2. 
Ruang Guru 1 - - 1 

1

3. 
Ruang TU 1 - - 1 

1

4. 
Lapangan Basket 1 - - 1 

 

B. Penyajian Data dan Analisis Data 

Setelah melakukan proses penelitian dan memperoleh data di lapangan 

melakukan dengan berbagai teknik pengumpulan data yang digunakan, 

selanjutnya data-data yang diperoleh dianalisis dengan detail dan kritis dengan 

harapan dapat memperoleh data yang akurat. 

Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data dengan menggunakan 

metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun data yang di sajikan 

dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus penelitian, yaitu 1) Bagaimana 
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konsep  budaya religius dalam Pembentukan Karakter siswa di SMA Negeri 2 

Jember?. 2) Bagaimana pelaksanaan budaya religius dalam pembentukan 

karakter siswa di SMA Negeri 2 Jember?. 3) evaluasi dari pelaksanaan budaya 

religius dalam pembentukan karakter siswa di SMA Negeri 2 Jember? 

Jadi, pada pembahasan ini peneliti akan menguraikan kondisi 

sebenarnya mengenai Implementasi Buadaya Religius Dalam Pembentukan 

Karakter Siswa Di SMA Negeri 2 Jember. Berikut ini merupakan hasil data 

yang diperoleh diantaranya: 

1. Konsep Budaya Religius Dalam Pembentukan Karakter Siswa Di SMA 

Negeri 2 Jember 

a. Mengucapkan Salam 

Setiap pagi hari di depan pintu gerbang SMA Negeri 2 Jember 

ada guru dan beberapa anak remas atau anak osis yang berjaga di pintu 

masuk untuk menyambut kedatangan peserta didik. Tidak hanya 

didepan pintu gerbang saja, di pintu gerbang belakang sekolah dekat 

dengan parkir juga ada guru dan anak remas atau osis yang bertugas 

menyambut kedatangan peserta didik. Peserta didik di biasakan untuk 

mengucapkan salam kepada guru dan anak osis yang bertugas, 

begitupun sebaliknya guru yang tidak piket menjaga pintu gerbang 

ketika datang juga mengucapkan salam kepada yang bertugas di pintu 

gerbang tersebut. 
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Hal ini sesuai dengan peneliti melakukan wawancara dengan 

ibu Eny muffida selaku waka kesiswaan yang dilakukan pada jam 

istirahat di ruang waka kesiswaan. Mengatakan bahwa:                                                                          

“Budaya religius sebenarnya banyak ya mbk, dan itu salah 

satunya tertuang di 10S 1I seperti mengucapkan salam dan 

menyapa guru-guru ketika berpapasan.  Jadi setiap ada siswa 

yang datang dan melewati pintu gerbang pasti menyapa guru-

guru dan anak remas atau osis dengan senyum, mengucap 

salam, dengan sopan dan santun itu terus dilakukan tiap pagi. 

Jadi guru dan anak remas yang piket pagi harus datang lebih 

awal untuk menyambut siswa yang datang. Dari situ 

terbentuklah karakter yang ta’dzim dalam artian sopan, santun, 

intinya meskipun anak kota tidak cueklah mbk.”
63

 

 

Dari sini sangat terlihat sekali bahwa guru-guru SMA Negeri 2 

Jember memberikan contoh dengan keteladanan yang baik, dimana 

keramah tamahan antara guru dan siswa terjalin dengan baik, 

menjadikan siswa dan guru lebih akrab dan dapat merubah sifat acuh 

dari peserta didik.  

Sebagaimana juga disampaikan oleh bapak Hafi ansori selaku 

guru PAI di kelas XII mengatakan bahwa: 

“kita harus melatih anak-anak karena memang mereka rata-rata 

lulusan dari SMP umum  dan memang anak-anak kota itu 

cenderung cuek dengan sekitar, jadi penyesuaian anak-anak 

dengan budaya religius memang lama jadi butuh dilatih sejak 

awal masuk SMADA.”
64

 

 

Pernyataan di atas diperkuat lagi dengan peneliti melakukan 

wawancara dengan Izzul selaku peserta didik di SMA Negeri 2 Jember. 

Ia berkata: 
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 Eny Muffida, diwawancarai oleh Penulis, Jember,  28 Januari 2022 
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 Hafi Ansori , diwawancarai oleh Penulis, Jember,  7 februari 2022 
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“sekolah menerapkan budaya mengucapkan salam dimulai pada 

pagi hari di depan pintu gerbang. Jadi tiap pagi kita disambut 

oleh guru-guru yang bertugas. Kalau dulu tiap pagi anak-anak 

di suruh bersalaman dan mengucap salam kepada guru-guru 

tetapi setelah pandemi itu tidak terlaksana kembali mbk. Jadi 

sekarang hanya mengucap salam saja sambil menyapa guru-

guru yang bertugas di pintu gerbang.”
65

 

 

Dari pernyataan peneliti berusaha melakukan observasi 

kelapangan pada tanggal 20 januari 2022 tepatnya jam 06.00 pagi 

peneliti sudah berada di lokasi. Peneliti melihat ada beberapa guru 

yang datang lebih pagi sebelum sekitar jam 06.10 dan langsung berdiri 

di pintu masuk SMA Negeri 2 Jember. Kemudian tak lama kemudian 

selang waktu beberapa menit ada anak osis yang juga ikut berdiri di 

depan pintu masuk sekolah. Siswa satu persatu mulai datang, disaat 

memasuki pintu gerbang, para guru dan anak osis menyapa dengan 

mengucapkan salam bagi siswa yang beragama islam, sedangkan untuk 

siswa yang beragama nonislam hanya menyapa dengan mengucapkan 

selamat pagi. Sebaliknya siswa yang datang juga ada yang lebih dulu 

menyapa guru dan anak osis di pintu masuk sekolah SMA Negeri 2 

Jember. Kegiatan menyambut siswa ini terus berlangsung sampai bel 

masuk sekolah berbunyi. Guru dan anak osis sebagian juga bertugas 

menyambut siswa di pintu gerbang belakang, karena bagi siswa yang 

mengendarai sepeda motor harus melewati pintu gerbang belakang. 

Peneliti juga melihat ketika jam istirahat berlangsung, ada beberapa 

siswa yang memasuki ruang guru. Siswa tersebut sebelum memasuki 
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ruang guru terlebih dahulu mengucapkan salam dengan baik dan sopan 

santun. Ditambah lagi peneliti melihat siswa saat berpapasan dengan 

guru atau orang asing yang memasuki sekolah SMA Negeri 2 Jember, 

mereka pasti menyapa dengan sopan santun atau bahkan sampai 

mengucapkan salam sekaligus.
66

  

Dari pernyataan diatas peneliti menyimpulkan bahwa karakter 

yang dibentuk dari kegiatan mengucapkan salam adalah karakter sopan 

santun, ramah. Rasa ta’dzim (sopan, santun) ke guru dan anak osis atau 

remas salah satunya ditunjukkan dengan peserta didik mengucapkan 

salam, dan mematuhi peraturan yang sudah diterapkan disekolah.  Dari 

sini menunjukkan bahwa dari adanya peraturan menyambut siswa di 

pintu gerbang serta mengucapkan salam akan membentuk karakter 

siswa yang sopan, santun, ramah, serta toleransi dengan saling 

menghormati antara yang muda dengan yang lebih tua, menghormati  

perbedaan, bahkan saling menghormati antar agama yang berbeda.  

b. Sholat dhuha berjamaah 

Di SMA Negeri 2 Jember juga mengharuskan peserta didiknya 

yang muslim untuk melaksanakan sholat dhuha secara berjamaah. 

Selama sholat dhuha berjamaah yang biasa mengimami adalah guru 

atau peserta didik sendiri dengan sistemnya bergantian. Sholat dhuha 

berjamaah memang dijwajibkan sebelum pandemi, tetapi setelah 
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pandemi tidak diwajibkan kembali, meskipun begitu peserta didik tetap 

melaksanakannya.  

Sebagaimana hal ini yang  disampaikan oleh ibu Eny muffida 

selaku waka kesiswaan yaitu: 

“Dulu sebelum pandemi ada sholat dhuha berjamaah yang 

dimulai jam 6 pagi di masjid. Sholat dhuha yang mengimami 

bisa guru atau anak-anak secara bergantian tetapi itu dulu kalau 

sekarang karena tidak diwajibkan jadi tidak langsung jam 7 

masuk ke kelas. Meskipun begitu anak-anak karena sudah 

terbiasa sholat dhuha mereka tetap sholat tetapi tidak berjamaah 

dan biasanya di jam istirahat mereka melakukannya.”
67

 

 

Diperkuat lagi dengan peneliti melakukan wawancara kepada 

bapak Hafi Ansori selaku guru PAI yang mengajar di kelas XII, yaitu: 

“ sholat dhuha berjamaah itu diwajibkan dulu sebelum 

pandemi, dan meskipun sekarang anak-anak tetap 

melaksanakannya tapi dijam istirahat. Kadang berjamaah dan 

kadang sendiri-sendiri.  Jadi karena siswa di sini banyak sekali 

dan masjidnya hanya 1 jadi mau tidak mau harus mengantri. 

Seperti ketika hendak melaksanakan sholat dhuha anak-anak 

yang lebih dulu datang ke masjid langsung mengambil wudu’ 

dan anak yang datang belakangan harus mengantri jadi mereka 

harus sabar menunggu.”
68

 

 

Di perkuat dengan peneliti melakukan observasi di lapangan 

pada hari kamis tanggal 20 januari sekitar jam 10.00 menit yakni 

mengamati kegiatan sholat dhuha. Kegiatan sholat dhuha memang 

tidak diwajibkan lagi seperti dulu yang dilaksanakan sebelum kegiatan 

pembelajaran dimulai, tetapi karena memang sudah tertanam dalam 

diri peserta didik dan sudah terbiasa untuk melaksanakan sholat sunnah 

yaitu sholat dhuha, mereka tetap melaksanakannya di waktu yang 
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berbeda. Seperti saat waktu istirahat mereka gunakan untuk 

melaksanakan sholat dhuha di masjid. Sebagian siswa sholat dhuha 

berjamaah dan ada yang sholat dhuha sendiri-sendiri, dan itupun tidak 

sedikit peserta didik yang melaksanakan sholat dhuha dengan 

bergantian dan tetap melaksanakan protokol kesehatan yaitu 

menggunakan masker setelah melaksanakan sholat dhuha.
69

  

Dari pernyataan diatas maka karakter yang dibentuk dari 

kegiatan sholat dhuha berjamaah adalah menjadikan siswa itu disiplin 

dan sabar. Karena mereka terbiasa dilatih untuk disiplin dalam 

melaksanakan sholat dhuha, meskipun kondisi sekarang sudah berubah 

yakni dengan adanya covid 19 mereka tetap melaksanakan sholat 

dhuha di waktu yang berbeda seperti waktu istirahat mereka gunakan 

selain untuk makan berbelanja di kantin juga digunakan untuk 

melaksanakan ibadah sholat dhuha tanpa berjamaah. 

Tidak hanya karakter  disiplin saja,  tetapi peserta didik juga 

dilatih untuk memiliki karakter yang sabar, seperti sabar dalam 

menunggu antrian untuk sholat dhuha, sabar menunggu antrian dalam 

mengambil wudu’. Ini terlihat sekali ketika peserta didik dengan 

sabarnya duduk santai sambil menunggu antrian mengambil wudu’ dan 

mereka tidak saling berebutan. 
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c. Berdoa bersama sebelum memulai pelajaran 

Budaya religius yang ketiga berdoa bersama sebelum memulai 

pelajaran di pagi hari. Biasanya sekarang karena masa pandemi ketika 

bel berbunyi pseserta didik langsung masuk kedalam kelas untuk 

memulai pelajaran, tetapi mereka berdoa terlebih dahulu yang dipimpin 

oleh guru  yang  bertugas yaitu bapak hafi melalui pengeras suara 

(spiker).  

Tujuannya adalah agar peserta didik lebih mengembangkan 

nilai agama dan moral seperti lebih mencitai Allah sebagai penguasa 

alam, memahami nilai agama yang dianutnya, membiasakan anak 

untuk berdoa sebelum melakukan aktivitas apapun. Tidak hanya itu 

menyadarkan kepada peserta didik bahwa sebagai seorang manusia 

yang hanya bisa berusaha mendapatkan apa yang diinginkan juga perlu 

memohon pertologan kepada Allah agar apa yang diharapkan bisa 

tercapai.  

Seperti yang sudah peneliti wawancarai kepada ibu Eny 

Muffida selaku waka kesiswaan mengungkapkan bahwa: 

“terus pembacaan doa bersama sebelum memulai pelajaran 

yang di pimpin oleh bapak hafi guru mapel PAI. Jadi tiap hari 

beliaulah yang bertugas memimpin doa melalui spiker, jadi 

semua sudut sekolah mendengar meskipun di kamar mandi 

sekalipun. Tujuannya  adalah mengajarkan anak untuk setiap 

melakukan aktivitas baik belajar atau makan, minum dan 

lainnya harus berdoa, juga mengingatkan kita kepada Allah, 

lebih mencintai Allah sebagai penguasa alam, juga agar anak 

itu sadar bahwa apa yang kita butuhkan yakni ingin 
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mendapatkan ilmu juga perlu bantuan sang pencipta, jadi doa 

ini terus atau istiqomah  dilakukan sampai sekarang.”
70

 

 

Pernyataan dari kepala sekolah juga di dukung oleh pernyataan 

dari ibu Nurul hikmah selaku guru PAI yang mengajar di kelas XI, 

menyatakan bahwa:  

“namanya lembaga sekolah pastinya ingin anak didiknya 

memiliki karakter yang baik. Jadi tergantung sekolah itu sendiri 

bagaimana membentuk karakter siswa yang seperti apa. 

Mungkin sepengetahuan saya selama di SMADA ini karakter 

yang dibentuk sekolah yaitu karakter religius, baik religius 

islami maupun karakter yang lainnya. Selain itu di SMADA ini 

terkenal dengan kedisiplinan dan tingginya sikap toleransi. 

Seperti disiplin dalam berdoa. Jadi tiap pagi pasti sebelum 

KBM anak-anak diarahkan untuk berdoa terlebih dahulu yang 

dipimpin langsung oleh guru yang bertugas.”
71

 

 

Pada tanggal 24 januari 2022 tepatnya hari senin peneliti 

melakukan observasi yakni mengamati kegiatan berdoa bersama. 

Ketika bel masuk berbunyi sekitar jam 07.00WIB, siswa maupun guru 

bergegas menuju ruang kelas. Kemudian disetiap kelas guru-guru 

meminta siswa untuk duduk dengan rapi sambil menunggu waktu 

berdoa bersama. Ketika doa dimulai semua siswa mendengarkan doa 

yang dibacakan oleh bapak hafi selaku koordinator guru PAI dengan 

khusu’ tanpa ada yang boleh berbicara, bahkan siswa yang telat 

memasuki ruang kelas yang disebabkan ada kepentingan yakni 

kekamar mandi, maka diperjalanan menuju kelas mereka berhenti 

terlebih dahulu sambil mendengarkan doa yang dibacakan melalui 

pengeras suara. Doa yang dibacakan beruba doa sebelum belajar 
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dengan disertai arti dari doa tersebut, kemudian ditambahkan dengan 

doa keselamatan dunia dan akhirat.
72

 

Berdasarkan hasil wawancara yang didapat oleh peneliti, 

peneliti menyimpulkan karakter yang dibentuk melalui pelaksanaan 

berdoa bersama sebelum KBM dapat mengembangkan karakter 

religius peserta didik. Dimana  nilai religi disini berupa kebiasaan yang 

dilakukan peserta didik setiap sebelum memulai pelajaran dengan 

berdoa bersama. Sehingga peserta didik akan terbiasa dimana dan 

kapanpun baik dalam melakukan kegiatan yang baik di sekolah 

maupun diluar sekolah akan selalu ingat kepada Allah SWT.    

Karakter lain yang dapat dibentuk dari pembacaan doa yaitu 

karakter disiplin. Sesuai dengan peneliti melakukan observasi 

dilapangan bahwa tidak hanya saat jam pelajaran pertama pembacaan 

doa dilakukan  tetapi, saat pergantian jam pelajaran pun mereka juga 

berdoa sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, baik pergantian jam 

pelajaran pertama ke jam pelajaran kedua, jam pelajaran kedua 

berganti ke jam pelajaran ketiga begitupun seterusnya. 

d. Membaca Asmaul Husna 

Penerapan budaya religius yang selanjutnya adalah pembiasaan 

membaca asmaul husna  sebelum pembelajaran dimulai. Setiap guru 

yang ingin memulai pembelajaran terutama pembelajaran PAI pasti 

diawali dengan lantunan pembacaan asmaul husna dengan menunjuk 

                                                           
72

 Observasi di SMA Negeri 2 Jember, 24  Januari 2022 



 

 

78 

salah satu dari peserta didik untuk memimpin di depan. Sebagian kelas 

juga berinisiatif membuat jadwal piket yang bertugas memimpin saat 

pembacaan asmaul husna. Peserta didik yang mendapatkan giliran 

tentunya harus mau menjadi pemimpin dalam pembacaan asmaul 

husna. Terlebih lagi sekolah memutuskan bahwasannya syarat 

kelulusan anak kelas dua belas wajib hafal asmaul husna. 

Seperti yang sudah peneliti wawancarai kepada ibu Eny 

muffida selaku waka kesiswaan mengungkapkan bahwa:  

“Selanjutnya setelah selesai pembacaan doa dilanjutkan untuk 

pembacaan asmaul husna yang biasanya di bantu oleh guru 

dengan menunjuk satu anak untuk memimpin di depan. Jadi 

semua guru yang mengajar baik guru PAI maupun guru umum 

seperti guru bahasa inggris, pasti diawali pembacaan asmaul 

husna.”
73

 

 

Hal tersebut juga diperkuat oleh bapak hafi selaku guru PAI 

yang bertugas mengajar di kelas XII mengungkapkan bahwa: 

“kemudian setelah pembacaan doa di lanjutkan dengan 

pembacaan asmaul husna yang dipimpin oleh guru atau peserta 

didik. Ada juga beberapa kelas itu membuat peraturan untuk 

yang pertugas memimpin pembacaan asmaul husna. Jadi ketika 

sudah sampai pada gilirannya maka dia mau tidak mau harus 

maju kedepan untuk memimpin pembacaan asamaul husna. 

Adapun  tujuannya agar siswa dapat mengetahui dan 

merasakan atas kebesaran dan kehadiran Allah SWT, juga 

mengajarkan kepada peserta didik untuk memiliki rasa 

tanggung jawab.  Lagi pula sekolah juga memberikan 

himbauan bahwa peserta didik  akan lulus dengan syarat harus 

hafal asmaul husna.”
74

 

 

Dari pernyataan diatas bahwa ketika pergantian jam pelajaran, 

ada sebagian guru yang datangnya itu lebih lambat dalam arti telat 
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masuk kelas dikarenakan ada beberapa kepentingan di kantor. Karena 

dalam diri peserta didik sudah tertanam jiwa kedisiplinan maka tanpa 

menunggu guru datang mereka langsung bersama-sama membaca 

asmaul husnah. 

Sesuai juga dengan peneliti melakukan wawancara kepada ibu 

Nurul Hikmah selaku guru PAI yang mengajar di kelas XI mengatakan 

bahwa: 

“Kemudian seperti membaca asmaul husna sudah menjadi 

budaya sehigga mereka menjadi disiplin. Semisal saya 

terlambat karena ada beberapa yang harus diurus diluar entah 

itu ke kantor atau lainnya, sedangkan bel pergantian jam 

pelajaran sudah berbunyi maka mereka langsung membaca 

asmaul husna dengan dipimpin oleh anak yang bertugas, 

kemudian ketika saya sampai dikelas mereka sudah membaca 

asmaul husna sampai di pertengahan membacanya jadi saya 

pikir mereka memang sudah disiplin.”
75

 

 

Pada tanggal 26 Januari 2022 peneliti melakukan observasi 

pada kegiatan pembacaan asmaul husnah. Sekitar jam setengah 8 pagi 

pembacaan asmaul husna di bacakan sesudah berdoa bersama saat jam 

pertama pembelajaran. Semua kelas baik kelas 10 sampai dengan kelas 

12 pasti membaca asmaul husna sebelum pembelajaran dimulai. 

Pembacaan asmaul husna juga wajib di bacakan saat pembelajaran 

pendidikan agama islam (PAI), baik di kelas 10 sampai dengan kelas 

12 dengan di pimpin oleh guru ataupun siswa yang ditunjuk guru.
76

 

Dari pernyataan diatas karakter yang dibentuk melalui 

pembiasaan pembacaan asmaul husna adalah karakter religius, disiplin 
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dan rasa tanggung jawab. Karakter religius sendiri dilihat dari tujuan 

dari pembacaan asmaul husna sendiri yaitu mengembangkan nilai 

religius dalam peserta didik seperti lebih mengenal dan mencintai 

Allah sang pencipta. Yang selanjutnya karakter disiplin dapat dilihat 

bagaimana kedisiplinan peserta didik dalam membaca asmaul husna 

tanpa dimenunggu guru datang. Dan yang terakhir karakter tanggung 

jawab, dapat dilihat ketika peserta didik sudah sampai pada jadwal 

piket menjadi pemimpin dalam pembacaan asmaul husna.  

e. Pembacaan  Al-qur’an (tadarus) 

Budaya religius selanjutnya yang diterapkan adalah pembacaan 

al-qur’an secara bersama. Biasanya kegiatan ini diberlakukan pada saat 

pembelajaran PAI saja baik di kelas 10, 11 maupun dikelas 12. 

Dikarenakan masa pandemi sekarang ini yang mengharuskan kegiatan 

pembelajaran  PAI dikurangi,  yang awalnya 3 jam pelajaran menjadi 2 

jam pelajaran, sehingga  waktu membaca al-qur’an hanya sebentar 

kurang lebih 10 sampai 15 menit selebihnya digunakan untuk 

pembelajaran PAI. 

Seperti yang sudah peneliti wawancarai kepada ibu Eny 

muffida selaku waka kesiswaan mengungkapkan bahwa: 

“budaya religius lainnya adalah hataman al-qur’an ( pembacaan 

al-qur’an / tadarus ) secara bersama baik di kelas 10 sampai 

kelas 12. Tetapi membaca alqur’an ini dilakukan hanya 

sebentar saja ketika pembelajaran PAI. Jadi guru PAI 

meluangkan 10 sampai 15 menit waktunya untuk membaca al-

qur’an secara bersama. Karena memang sebelum pandemi 
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pembelajaran PAI itu 3jam pelajaran kemudian dirubah setelah 

datangnya pandemi menjadi 2jam an.”
77

 

 

Kegiatan pembacaan al-qur’an dilakukan  secara bersama dan 

diikuti oleh peserta didik, kemudian guru menunjuk salah satu peserta 

didik  untuk membaca al-qura’an didepan dan guru menyimak. Dari 

bacaan peserta didik guru dapat menilai bagaimana kelancaran pserta 

didik dalam membaca al-qur’an, serta guru juga dapat melatih peserta 

didik agar lancar  dalam membaca alqur’an. Meskipun selama 2 

semester dikelas 10 peserta didik belum lancar membacanya serta tidak 

sampai hatam maka akan dibantu ketika dikelas XI dan XII.  

Hal tersebut sesuai dengan peneliti melakukan wawancara 

kepada ibu Nurul hikmah selaku guru PAI di kelas XI, mengatakan 

bahwa: 

“Karena ini masih pandemi jadi seperti hataman al-qur’an 

hanya dilakukan sebentar saja, hanya beberapa ayat yang 

dibacakan sehingga, terkadang sampai tidak hatam akan tetapi 

dilanjutkan ketika naik kelas. Seperti ketika kelas 10 hanya 

sampai jus 15 maka dilanjutkan di kelas 11 hingga kelas 12. Ini 

sangat bermanfaat sekali agar siswa yang tidak lancar membaca 

al-qur’an menjadi lancar. Kemudian secara tidak langsung 

menumbuhkan karakter gemar membaca yakni dalam hal ini 

membaca al-qur’an serta juga mengembangkan karakter 

religius islami yakni telah menjalankan perintah Allah dengan 

membaca al-qur’an.”
78

 

 

Pernyataan ini diperkuat lagi dengan peneliti melakukan 

wawancara dengan Annisa selaku peserta didik di SMA Negeri 2 

Jember. Ia berkata: 
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“dari penerapan budaya religius di sekolah saya merasa ada 

perubahan dalam diri saya. misalnya dalam membaca al-qur’an 

menjadi lebih lancar. Jujur saya jarang sekali membaca al-

qur’an dan itupun tidak lancar pula kemudian, sejak dibiasakan 

disekolah saya menjadi sadar penting sekali membaca al-qur’an 

selain dapet pahala bacaan saya juga menjadi lancar. Yang 

awalnya jarang membaca al-qur’an dirumah akhirnya saya 

sampai sekarang sering membaca al-qur’an.”
79

 

 

Pada tanggal 3 februari 2022 peneliti melakukan observasi 

dengan melihat kegiatan pembacaan al-qur’an di kelas 10. Pada saat itu 

siswa sedang melakukan kegiatan pembelajaran pendidikan agama 

islam (PAI), kemudian saat diakhir pembelajaran guru PAI mengajak 

siswa untuk mengaji atau membaca al-qur’an secara bersamaan dengan 

guru sebagai penyimak. Kemudian di kelas 11 sampai dengan kelas 12 

para guru agama islam yang mengajar sebelum kegiatan pembelajaran 

dimulai, mereka terlebih dahulu membaca beberapa ayat al-qur’an 

secara bersamaan. Sehingga peneliti meyimpulkan bahwa setiap guru 

PAI melakukan kegiatan pembacaan al-qur’an tidak sama waktunya 

baik pada kelas 10 sampai dengan kelas 12. Ada guru agama islam 

yang melakukan kegiatan membaca al-qur’an sebelum pembelajaran 

PAI dimulai, ada pula saat diakhir pembelajaran. Tetapi metode yang 

digunakan sama yakni menggunakan metode klasikal.
80

  

Dari pernyataan diatas karakter yang dibentuk melalui 

pembacaan al-qur’an yakni karakter religius dan karakter gemar 

membaca. Karakter religius disini siswa dapat mengembangkan nilai-
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nilai religius seperti yang semula peserta didik tidak lancar dalam 

membaca al-qur’an menjadi lebih lancar. Terlebih lagi peserta didik 

yang sering membaca al-qur’an maka akan membentuk dengan 

sendirinya karakter gemar membaca al-qur’an. 

f. Sholat Dzuhur Berjamaah 

Sholat dzuhur berjamaah sudah menjadi budaya warga sekolah 

di SMA Negeri 2 Jember. Kegiatan keagamaan ini menjadi hal yang 

utama bahkan setiap guru sudah memiliki jadwal tersendiri untuk 

menjadi imam di masjid. Tidak hanya itu sebagian guru juga 

mengawasi peserta didik selama sholat berjamaah. Karena memang 

diharuskan untuk berjamaah dan apabila telat dalam sholat berjamaah 

maka peserta didik dapat mengikuti sholat berjamaah kloter kedua 

begitupun seterusnya. Ditambah lagi warga sekolah yang banyak dan 

mengharuskan untuk bergantian baik dalam mengambil wudu’ maupun 

saat ingin melaksanakan sholat. Meskipun sholat dzuhur bergantian 

tetapi tetap ada yang mengawasi agar semua peserta didik yang muslim 

melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kegiatan sholat berjamaah 

ini diwajibkan sebelum datangnya pandemi, tetapi setelah datangnya 

pandemi sekolah tidak mewajibkan untuk sholat dzuhur berjamaah. 

Sesuai dengan yang sudah peneliti wawancarai kepada ibu Eny 

muffida selaku waka kesiswaan mengungkapkan bahwa: 

 “ada juga sholat dzuhur berjamaah yang dilakukan seluruh 

warga sekolah yang muslim dan yang menjadi imam sendiri 

adalah guru yang sudah sampai pada jadwalnya. Jadi guru itu 

ada jadwalnya sendiri mbk, misalkan hari senin bapak guru 
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hafi, selasa bapak guru slamet begitupun seterusnya tetapi itu 

sebelum pandemi. Selain itu dulu juga karena memang saking 

banyaknya peserta didik dan guru serta karyawan lain, sholat 

berjamaah sampai kloter ke tiga. Jadi bergantian sholatnya 

begitupun dalam mengambil wudu’. Anak-anak itu pada antri 

semua dan dengan sabarnya mereka mengantri. Itu salah satu 

karakter yang ada di 10S 1I yaitu sabar. Sabar dalam menunggu 

antrian untuk sholat, sabar dalam menunggu antrian mengambil 

wudu’.”
81

 

  

Pada tanggal 3 februari jam 12 siang peneliti melakukan 

observasi dilapangan dengan melihat kegiatan keagamaan yakni 

kegiatan sholat dzuhur. Memang memang sholat dzuhur berjamaah 

sudah tidak diwajibkan dari sekolah maka peserta didik 

melaksanakannya dirumah. Akan tetapi karena pergantian jam 

pelajaran berubah yang awalnya jam pulang sekolah sekitar jam 1 

maka diundur menjadi jam 12, ada sebagian peserta didik yang 

melaksanakan sholat dzuhur disekolah. Banyak peserta didik yang 

lebih memilih untuk sholat terlebih dahulu karena memang sudah 

terbiasa disiplin untuk melaksanakan sholat secara tepat waktu. Jadi 

peserta didik selain melaksanakan sholat secara tepat waktu mereka 

juga melaksanakan sholat dzuhur berjamaah dengan teman yang juga 

melaksanakan sholat dzuhur di sekolah. Tidak sedikit pula siswa yang 

lebih memilih untuk langsung pulang kerumah masing-masing.
82

 

Hal ini diperkuat dengan peneliti melakukan wawancara kepada 

bapak Hafi ansori selaku guru PAI kelas XII mengatakan bahwa: 
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 “Selain itu karena jam pulang sekarang ini jam 12:00 secara 

otomatis siswa melaksanakan shalat dzuhurnya dirumah. Tetapi 

tidak sedikit siswa yang tetap melaksanakan shalat dzuhur di 

sekolah dengan berjamaah antar teman tetapi tetap 

melaksanakan protokol kesehatan. Memang sebelum pandemi 

datang anak itu dibiasakan untuk disiplin dalam melaksankan 

sholat dzuhur, dalam arti tepat waktu. Jadi ketika adzan itu 

anak-anak oleh guru yang bertugas langsung disuruh untuk ke 

masjid dan melaksanakan sholat dzuhur berjamaah, kalaupun 

ketinggalan dalam sholat dzuhur berjamaah, mereka bisa 

mengikuti sholat dzuhur kloter ke dua.”
83

 

 

Dari pernyataan diatas karakter yang dapat dibentuk melalui 

sholat dzuhur berjamaah adalah karakter religius, disiplin dan juga 

sabar. Dalam karakter religius peserta didik lebih mengembangkan 

nilai-nilai religius seperti melaksanakan sholat dzuhur secara 

berjamaah, kedua karakter disiplin dalam melaksanakan sholat dzuhur 

berjamaah secara tepat waktu, ketiga karakter sabar dalam menunggu 

antrian mengambil wudu’, antri dalam melaksanakan sholat dzuhur 

berjamaah. 

g. Infaq di hari jum’at 

Kegiatan budaya religius lainnya adalah infaq yang dilakukan 

setiap satu minggu satu sekali tepatnya dihari jum’at. Infaq ini bisa 

dikatakan shodaqoh dan biasanya peserta didik di minta untuk berinfaq 

seikhlasnya dan semampunya. Sekolah tidak menentukan berapa 

jumlah infaq yang harus dikeluarkan dan sekolah membebaskan 

peserta didik ingin berinfaq atau bershodaqoh baik berupa uang 

ataupun makanan. Apabila peserta didik yang berinfaq atau 
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bershodaqoh dalam bentuk makanan, nantinya makanan tersebut 

diserahkan kepada pihak osis atau pihak remas (remaja masjid)  untuk 

dibagikan kepada masyarakat yang melewati sekolah SMA Negeri 2 

Jember seperti tukang becak, ojek online dan lainnya. 

Sesuai dengan yang sudah peneliti wawancarai kepada ibu Eny 

muffida selaku waka kesiswaan,  mengungkapkan bahwa: 

“Selain itu budaya religius lagi disini setiap hari jum’at ada 

infaq atau shodaqoh. Jadi anak-anak yang mau bershodaqoh 

bisa membawa nasi atau uang untuk di shodaqohkan. Jadi siswa 

yang mau tanpa ada paksaan bisa membawa nasi dihari jum’at 

kemudian nasi tersebut diserahkan kepada anggota osis  atau 

remas untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat yang melewati 

SMADA seperti tukang becak, ojek online dan mayarakat 

lainnya.”
84

 

 

Sekolah juga memberikan kepercayaan kepada anak osis dan 

anak remas (remaja masjid) untuk mengumpulkan hasil infaq di kelas 

10 sampai dengan kelas 12 saat jam istirahat, kemudian hasil infaq di 

serahkan kepada guru PAI yang bertanggung jawab untuk memegang 

hasil infaq tersebut. Yang bertanggung jawab memegang uang infaq 

adalah koordinator guru PAI yaitu bapak hafi. Bapak hafilah yang 

mengkoordinir anak osis dan remas untuk membantu beliau membagi-

bagikan makanan bersama beberapa guru PAI lainnya di jam pulang 

sekolah. Bagi peserta didik yang bershodaqoh atau berinfaq berupa 

uang, maka sebagian besar uang itu di buat untuk membeli nasi 

bungkus dan nantinya akan di kumpulkan dengan nasi hasil shodaqoh 

peserta didik kemudian dibagikan kepada masyarakat sekitar. 
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Hal ini sesuai dengan peneliti melakukan wawancara kepada 

bapak Hafi ansori selaku guru PAI kelas XII mengatakan bahwa: 

“Selain itu dihari jumat ada bakti sosial berupa infaq dihari 

jumat. Biasanya pada jam istirahat anak remas atau anak osis 

bertugas untuk mengambil infaq kemudian diserahkan ke 

bendahara dan bendahara di kasih ke saya kebetulan saya yang 

mengkoordinir untuk infaq dihari jum’at. Jadi hasil dari infaq 

sebagian di buat untuk dibagikan ke masyarakat sekitar sekolah 

seperti tukang becak, tukang ojek dll dalam bentuk nasi 

bungkus. Karena memang kadang anak-anak itu 40 % yang 

bershodaqoh nasi jadi kurang untuk dibagikan kemasyarakat. 

Sehingga solusinya saya dan guru PAI lainnya mengambil 

sebagian uang untuk di belikan nasi bungkus. Biasanya 

pembagian nasi bungkus itu oleh anak remas pada hari jum’at 

pas jam pulang sekolah. sekitar jam 10:00.”
85

 

 

Diperkuat lagi dengan pernyataan ibu Nurul hikmah selaku 

guru PAI kelas XI mengatakan bahwa: 

“uang infaq sebagian dibuat untuk dibagikan kepada 

masyarakat sekitar sekolah seperti tukang becak, tukang ojek 

online, dan sebagian uangnya lagi disimpan untuk nyimbangi 

anak yang sakit, guru yang sakit atau tertimpa musibah, jadi 

sekolah mengajarkan kepada anak-anak untuk peduli, ikhlas 

dan ada nilai ibadahnya juga.”
86

 

 

Seperti yang dikatakan oleh Afiq selaku peserta didik di SMA 

Negeri 2 Jember. Ia berkata: 

“budaya religius tiap satu minggu sekali itu ada infaq dihari 

jum’at. Jadi saya ketika dihari senin sudah menyisihkan uang 

saku saya untuk hari jum’at. Terkadang juga saya memberikan 

nasi kotak dan nantinya nasi itu dikumpulkan dan diberikan 

kepada orang yang lewat di depan sekolah.”
87

 

 

Pada tanggal 4 februari 2022 sekitar jam 10 peneliti melakukan 

observasi di lapangan dengan mengamati kegiatan infaq di SMA 
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Negeri 2 Jember. Bahwa pada saat itu para anak osis dan remas  

melakukan  pengambilan infaq dan shodaqoh di tiap kelas. Tidak 

hanya itu mereka juga mengumpulkan hasil infaq dan shodaqoh serta 

menghitungnya di ruang osis. Shodaqoh dari peserta didik berupa nasi 

kotak memang tidak banyak, tetapi sebagian hasil infaq di sisihkan 

untuk membeli nasi bungkus yang kurang dan nantinya di bagi-bagikan 

di masayarakat sekitar sekolah dan saat itu ada enam puluh  nasi 

bungkus  yang hendak dibagikan setelah pulang sekolah. Sepulang 

sekolah beberapa guru dan anak osis dan remas membagikan nasi 

bungkus tersebut kepada mayarakat di sekitar sekolah seperti pedagang 

kaki lima, tukang becak, dan dibagikan kepada orang-orang yang lewat 

di jalan raya seperti pengendara sepeda motor.
88

 

Dari pernyataan diatas karakter yang dibentuk dari kegiatan 

infaq di hari jum’at yaitu karakter peduli sesama manusia, karakter 

ikhlas. Karakter peduli disini dapat dilihat bagaimana peserta didik 

peduli terhadap sebagian masyarakat sekitar dengan memberikan 

shodaqoh berupa nasi kotak serta menyisihkan uang saku untuk 

berinfaq dan nantinya digunakan untuk keperluan yang baik seperti 

menjenguk guru atau teman yang sakit. Kemudian karakter ikhlas 

dimana ini terlihat sekali saat sekolah memutuskan untuk mengadakan 

kegiatan  infaq dihari jum’at dengan seikhlasnya. Jadi peserta didik 

dibebaskan untuk seikhlasnya berinfaq berupa uang atau nasi bungkus 
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tanpa di minta jumlah berapa yang harus di keluarkan oleh peserta 

didik.  

h. Kantin Jujur 

Budaya religius lainnya  yang  diterapkan di sekolah berupa 

pembiasaan kepada peserta didik untuk hidup jujur. Ini dimulai dengan 

program yang dibuat oleh anak remas yakni membuat kantin jujur yang 

diletakan di depan masjid. Kantin jujur ini dikelolah sendiri oleh anak 

remas tetapi tetap dengan pengawasan guru PAI, kemudian hasil dari 

penjualan dari kantin jujur dapat dibuat untuk keperluan masjid. Kantin 

jujur ini merupakan sarana sebagai penanaman kepada peserta didik 

untuk terbiasa berperilaku jujur dimanapun peserta didik berada.  

Sesuai dengan yang sudah peneliti wawancarai kepada ibu Eny 

muffida selaku waka kurikulum mengungkapkan bahwa: 

“sekolah SMA Negeri 2 jember juga menerapkan kejujuran 

yang dimulai dengan jujur dalam hal berbelanja. Jadi anak 

remas itu memiliki program yang disetujui oleh saya dan guru 

lain berupa program membuat kantin jujur. Yang mengelolah 

adalah anak remas sendiri dan nantinya hasil dari kantin jujur 

dibuat untuk keperluan masjid. Jadi kantin jujur ini adalah 

sarana atau yang mengantarkan peserta didik untuk terbiasa 

berperilaku jujur.”
89

 

 

Kantin jujur  ini berdiri pada tahun 2021 yang di kelolah 

langsung oleh anak remas sendiri. Memanglah tidak mudah, karena 

memang kantin ini dibuat untuk membiasakan peseta didik berperilaku 

jujur, seperti pada jam istirahat kantin jujur dibuka dan peserta didik 

bebas untuk membeli dan membayar sendiri tanpa ada yang 
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mengawasi. Meskipun awal mula pendapatan kantin jujur mengalami 

kerugian akan tetapi setelah beberapa bulan keuntunganpun diperoleh 

hingga sekarang. 

Hal ini sesuai dengan peneliti melakukan wawancara kepada 

bapak Hafi ansori selaku guru PAI kelas XII mengatakan bahwa: 

 

“Budaya lain di sekolah juga kami membiasakan untuk 

membangun kesadaran siswa untuk memiliki sifat jujur. Jadi 

kami memiliki ekstrakulikuler berupa remas (remaja masjid) 

yang memiliki program kantin jujur. Nah kantin jujur ada baru-

baru ini sejak tahun 2021 awal yang di kelolah oleh anak remas 

sendiri. Jadi ketika jam istirahat kantin jujur itu dibuka, siswa 

bebas membeli dan membayar sendiri. Awal mula kantin jujur 

mengalami kerugian setelah beberapa bulan dan hingga 

sekarang pendapatan kantin jujur berubah yakni mendapatkan 

keuntungan. Jadi disini ada perubahan siswa yang awalnya 

tidak jujur kemudian karena kesadaran akhirnya mereka 

menjadi jujur.”
90

 

 

Pernyataan diperkuat lagi dengan peneliti melakukan 

wawancara dengan ibu nurul selaku guru PAI kelas XI mengatakan 

bahwa: 

“tak hanya itu SMADA juga menerapkan budaya religius yang 

terdapat di ektrakulikuler beruma remas (remaja masjid). 

Adapun program remas yakni membuat kantin jujur. Dimana 

siswa sepuasnya mengambil dan membayar apa yang dibelinya. 

Memang pertama dibuat kantin jujur remas mengalami 

kerugian. Akan tetapi lama kelamaan sampai sekarang 

pendapatan yang diperoleh dari kantin jujur menjadi meningkat 

dan mendapatkan keuntungan. Dari situ dapat dilihat bahwa 

siswa mulai banyak yang bersifat jujur.”
91

 

 

Pada tanggal 14 Februari 2022 peneliti melakukan observasi 

dilapangan dengan pergi ke masjid satu-satunya yang berada di SMA 
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Negeri 2 Jember. Disana peneliti menemukan  terdapat kantin jujur 

yang lokasinya tepat di depan pintu masuk masjid. Dengan berbagai 

macam jajanan yang dijual dan diletakkan di tempat besar yang terbuat 

dari kaca serta disediakan kotak kecil gunanya sebagai tempat 

penyimpanan uang hasil peserta didik berbelanja. Jadi kantin jujur ini 

dibuat untuk mengajarkan kepada peserta didik agar mau bersifat jujur 

dalam hal apapun dan itu dimulai dari berbelanja di kantin jujur. Setiap 

peserta didik bebas berbelanja dan mengambil sendiri uang kembalian 

dari kotak kecil yang sudah disedikan.
92

 

Dari sini sudah terlihat jelas sekali karakter yang ingin dibentuk 

dari sarana yang ada berupa  kantin jujur adalah karakter jujur yang 

dimulai dari membiasakan untuk membeli jajanan dengan membayar 

dan mengambil uang kembalian sendiri di kotak kecil yang sudah 

disediakan. Dengan demikian akan membangun kesadaran peserta 

didik untuk berperilaku jujur dimanapun mereka berada, serta 

kebiasaan ini akan menjauhkan peserta didik nantinya untuk 

melakukan korupsi dalam hal apapun. 

Adapun konsep budaya religius dalam pembentukan karakter 

siswa di SMA Negeri 2 Jember dapat ditarik kesimpulan yakni terdapat 

bentuk budaya yang diterapkan di sekolah tersebut. Macam-macam 

kegiatan budaya religius dalam pembentukan karakter siswa 

diantaranya kegiatan mengucapkan salam, adapun karakter yang 
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dibentuk dari kegiatan ini adalah sopan, santun, ramah, serta toleransi 

dengan saling menghormati antara yang muda dengan yang lebih tua, 

bahkan menghormati terhadap agama yang berbeda. 

Budaya religius yang yang kedua yaitu sholat dhuha berjamaah, 

adapun karakter yang dibentuk dari kegiatan ini adalah membentuk 

karakter siswa yang disiplin dan sabar. Kegiatan religius yang ketiga 

yaitu berdoa bersama sebelum memulai pembelajaran. Budaya berdoa 

bersama sebelum memulai pembelajaran membentuk karakter siswa 

yang religius atau mengembangkan kereligiusan siswa dalam artian 

agar siswa lebih dekat dengan sang pencipta dan karakter yang kedua 

adalah disiplin. Budaya religius yang ke empat yaitu pembacaan 

asmaul husna sebelum pembelajaran dimulai. Adapun karakter yang 

dibentuk dari kegiatan ini adalah karakter religius dalam artian siswa 

agar mengenal kekuasaan Allah melalui asmaul husna,  kemudian 

disiplin serta tanggung jawab. Yang kelima bentuk budaya religius di 

SMA Negeri 2 Jember yaitu pembacaan al-qur’an dengan membentuk 

karakter religius atau mengembangkan karakter religius siswa serta 

karakter  gemar membaca. Yang keenam bentuk budaya religius 

berupa sholat dzuhur berjamaah. Dari kegiatan sholat dzuhur 

berjamaah membentuk karakter siswa yang religius atau 

mengembangkan karakter religius siswa, yang kedua karakter disiplin 

serta memiliki karakter yang sabar. Kegiatan budaya religius yang 

ketujuh yaitu berinfaq atau bershodaqoh satu minggu satu kali tepatnya 
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pada hari jum’at. Pembiasaan akan membentuk karakter siswa yang 

peduli sesama manusia dan memiliki karakter ikhlas membantu. Dan 

bentuk kegiatan budaya religius yang terakhir yaitu kegiatan kantin 

jujur yang dapat membentuk karakter siswa yang jujur. 

2. Pelaksanaan Budaya Religius Dalam Pembentukan karakter siswa di 

SMA Negeri 2 Jember 

Implementasi budaya religius terkait dengan pelaksanaan budaya 

religius dalam pembentukan karakter siswa di SMA Negeri 2 Jember ini 

mempunyai landasan dasar yaitu berlandaskan visi sekolah yaitu ingin 

menghasilkan lulusan yang berwawasan global yang berdasarkan iman dan 

taqwa. Meskipun sekolah SMA Negeri 2 Jember tidak dibawah naungan 

lembaga pesantren akan tetapi sekolah tetap ingin memadukan kegiatan-

kegiatan islami dalam budaya sekolah agar dapat terwujudnya tujuan yang 

ingin dicapai oleh SMA Negeri 2 Jember. 

Hal itu sebagaimana yang peneliti wawancarai kepada ibu Eny 

muffida selaku waka kesiswaan sebagai berikut: 

“..sekolah ingin membentuk karakter dengan visi misi dan tujuan 

SMA Negeri 2 Jember, sehingga dapat membekali anak tidak hanya 

pada segi pengetahuan yang luas, tetapi agar lebih mendekatkan diri 

kepada sang pencipta dan dapat membedakan mana yang baik dan 

buruk. Apalagi sekolah ini bukan sekolah yang di bawah naungan 

pondok pesantren jadi memang perlu sekali adanya budaya yang 

berhubungan dengan keagamaan.”
93

 

 

Mengenai tujuan diadakannya pembiasaan budaya keagamaan agar 

mahasiswa dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada sang 
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pencipta serta memiliki sikap sosial yang baik, terutama baik kepada guru 

yang mengajarkan ilmu dan memberikan wawasan kepada peserta didik. 

Hal itu disampaikan oleh bapak Hafi selaku guru PAI kelas XII, sebagai 

berikut: 

“..tujuannya memang supaya peserta didik dapat lebih 

meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan yang maha Esa, juga 

supaya memiliki sikap sosial yang baik terutama dengan guru, agar 

ilmu yang didapat menjadi bermanfaat dan barokah.”
94

 

 

Budaya religius yang diimplementasikan di SMA Negeri 2 Jember 

berupa aktivitas keagamaan, dan hubungan sosial. Adapun bentuk budaya 

religius di SMA Negeri 2 Jember sebagai berikut: 

Hal itu disampaikan oleh ibu Nurul selaku guru PAI di kelas XI, 

sebagai berikut: 

“..salah satunya seperti shalat dzuhur berjamaah, sholat duha, 

mengucapkan salam, shalat dhuha, hataman Al-qur’an, pembacaan 

asmaul husna sebelum pembelajaran dimulai, berdoa bersama, infaq 

setiap hari jum’at, saling menghormati dan toleran.”
95

 

 

Kemudian peneiti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan budaya 

religius di SMA Negeri 2 Jember, peneliti menggunakan observasi non 

partisipan, dimana peneliti atau observer datang ke tempat kegiatan untuk 

mengamati kegiatan yang berlangsung, tetapi tidak ikut terlibat dalam 

kegiatan tersebut. 

Adapun pelaksanaan budaya religius di SMA Negeri 2 Jember 

adalah sebagai berikut: 
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a. Mengucapkan salam  

Sekolah membiasakan peserta didik untuk mengucapkan salam 

dengan memulainya saat pagi hari, yaitu guru yang memiliki tugas 

menjaga pintu gerbang dengan ditemani anak remas (remaja masjid) 

harus menyambut siswa yang datang. Dengan guru lebih dulu 

mengucap salam kepada peserta didik akan membuat peserta didik 

terbiasa mengucap salam dimanapun mereka berada. 

Sebagai mana yang disampaikan oleh ibu Eny muffida selaku 

waka kurikulum, sebagai berikut: 

“yang pertama sekolah menerapkan budaya religius dimulai saat 

pagi hari dimana guru-guru menyambut siswa di depan pintu 

gerbang beserta anak remas yang piket jaga gerbang. Jadi setiap 

ada siswa yang datang dan melewati pintu gerbang pasti 

menyapa guru-guru dan anak remas dengan senyum, mengucap 

salam, dengan sopan dan santun itu terus dilakukan tiap pagi. 

Jadi guru dan anak remas yang piket pagi harus datang lebih 

awal untuk menyambut siswa yang datang.”
96

 

 

Kebiasaan mengucapkan salam juga dilakukan peserta didik saat 

bertemu guru di luar jam pelajaran  seperti ketika berpapasan dengan 

guru saat menuju ke kantin. Tidak hanya itu saat peserta didik ingin 

memasuki ruang guru juga diawali dengan mengucapkan salam. 

Sebagaimana disampaikan oleh bapak Hafi selaku guru PAI di kelas 

XII, sebagai berikut: 

“Sikap seperti ini tidak hanya siswa praktikkan ketika dipintu 

gerbang saja, tetapi ketika berpapasan dengan guru baik di dalam 

kelas atau di luar jam pelajaran, seperti saat ada sebagian guru 

ingin kekantin dan kebetulan berpapasan dengan guru mereka 

langsung menyapa dengan salam. Sekolah juga membiasakan 

                                                           
96

 Eny Muffida, diwawancarai oleh Penulis, Jember,  28 Januari 2022 



 

 

96 

mengucap salam saat hendak kekantor atau ruang guru. Kalau 

tidak mengucapkan salam peserta didik yang masuk diminta 

keluar kembali.”
97

 

 

Dari pernyataan diatas peneliti juga melakukan observasi 

dilapangan pada tanggal 18 januari 2022 dengan jam menunjukkan 

pukul 05.55, peneliti datang lebih awal dari guru-guru yang memiliki 

jadwal menjaga pintu gerbang. Pada saat itu guru yang bertugas 

menjaga di pintu gerbang datang lebih awal dari guru-guru yang 

lainnya. Karena jam masuk sekolah sekitar jam 07:00 maka, 

kebanyakan guru yang bertugas sebelum jam masuk sekolah sekitar jam 

06:10. Untuk anak remas dan anak osis yang bertugas dipintu gerbang 

paling lambat datang kesekolah pada jam 06:15.  

Kemudian peserta didik satu persatu datang kesekolah, guru dan 

anak remas menyambut dengan sangat ramah, menyapa dan 

mengucapkan salam kepada peserta didik. Guru dan anak remas tidak 

akan masuk sebelum bel berbunyi dan akan tetap menunggu peserta 

didik. Tidak hanya dipintu gerbang depan, guru dan anak remas ada 

yang juga menjaga di pintu gerbang belakang, bedanyan peserta didik 

yang melewati pintu gerbang belakang kebanyakan berkendaraan 

sepeda motor, sedangkan peserta didik yang melewati pintu gerbang 

depan mereka yang diantar oleh orang tuanya.
98
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b. Sholat dhuha berjamaah 

Untuk kegiatan sholat dhuha berjamaah ini dilakukan sebelum 

dan sesudah pandemi. Sebelum adanya wabah pandemi biasanya sholat 

dhuha berjamaah di laksanakan sebelum pembelajaran dimulai sekitar 

jam 6 pagi secara berjamaah dan bergantian. Namun karena adanya 

wabah pandemi sholat dhuha tidak diwajibkan kembali tetapi meskipun 

begitu karena sudah tertanam dalam diri peserta didik untuk melakukan 

sholat dhuha maka, peserta didik melaksanakan di jam istirahat. 

Sebagaimana hal ini peneliti melakukan wawancara dengan ibu 

Eny muffida selaku waka kesiswaan yaitu: 

 “Dulu sebelum pandemi ada sholat dhuha berjamaah yang 

dimulai jam 6 pagi di masjid secara bergantian. Guru-guru 

menggiring siswa untuk kemasjid untuk sholat berjamaah. 

memang tidak semua bareng bergantian yang datang lebih dulu 

ikut jamaah pertama begitupun yang datang selanjutnya, karena 

memang anak-anaknya banyak jadi harus ada kloter atau 

bergantian gitu. Setelah itu ada guru atau anak-anak yang 

mengimami. Selesai sholat dhuha dilanjutkan seperti biasa 

berdoa dan selesai langsung bergantian dengan yang  lain 

sampai kloter ke tiga. Kalau sekarang karena tidak diwajibkan 

oleh sekolah ya anak-anak langsung masuk ke kelas untuk 

melakukan KBM. Tetapi banyak juga anak-anak itu ketika jam 

istirahat mereka ada yang kemasjid untuk sholat dhuha, ada 

yang sendiri-sendiri dan ada yang berjamaah tetapi tidak 

banyak yang berjamaah, ya begitulah mbk karena memang 

terbiasa mungkin ya dan ini berarti sekolah berhasil 

menyadarkan kalau sholat dhuha itu penting juga untuk 

meningkatkan ketakwaan peserta didik begitu.”
99

 

 

Hal ini juga disampaikan oleh bapak hafi selaku guru PAI 

dikelas XII menyatakan bahwa: 
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 “..kemudian karena sekarang pandemi yang sebelumnya 

shalat dhuha dilakukan secara berjamaah. Sekarang setelah 

adanya pandemi tidak diwajibkan. Kalau dulu jamaah sholat 

dhuha itu dilakukan jam 6, anak-anak yang baru datang itu 

langsung pergi ke masjid dan mengambil wudu’ secara 

bergantian. Karena peserta didiknya banyak maka siswa yang 

datang lebih dari jam 6 sedikit bisa ikut sholat dhuha kloter ke 2 

dan sampai kloter ke 3. Jadi sholat berjamaah yang diimami 

oleh guru atau peserta didik langsung setelah sholat berdoa 

turun ganti lagi dengan siswa yang lain yang menunggu. Tapi 

kalau sekarang karena pandemi jadi tidak wajib, tetapi banyak 

siswa yang tetap melaksanakan sholat dhuha di jam istirahat 

sekitar jam 10 itu.”
100

 

 

Pada tanggal 20 januari 2022, Untuk membuktikan hal tersebut 

peneliti melakukan observasi lapangan. Dimasa pandemi sekarang ini 

peserta didik saat pagi hari sekitar jam 6.30 sudah banyak yang datang 

kesekolah dan mereka tidak langsung pergi ke masjid melainkan 

langsung menuju ke kelas untuk menunggu bel masuk sekitar jam 7. 

Kemudian KBM berlangsung sampai sekitar jam 10. Karena waktu 

istirahat jam 10 sebagian siswa langsung menuju ke masjid untuk 

melaksanakan sholat dhuha. Satu persatu peserta didik datang dan 

mengantri saat mengambil wudu’ dan langsung melaksanakan sholat 

dhuha baik laki-laki maupun perempuan. 

Ada yang berjamaah adapula yang melaksanakan sholat dhuha 

sendirian. Karena masjid SMA Negeri 2 Jember berlantai dua jadi 

sebagian peserta didik yang perempuan melaksanakan sholat dhuha di 

lantai dua. Tidak hanya peserta didik saja, guru dan karyawan juga 

melaksanakan sholat dhuha dimasjid tersebut. Setelah selesai sholat 
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dhuha dilanjut dengan berdoa dan kemudian mereka melanjutkan untuk 

berbelanja di kopsis atau di kantin jujur. Kemudian bel berbunyi 

merekapun masuk ke kelas.
101

 

Hal tersebut diperkuat oleh Izzul selaku peserta didik di SMA 

Negeri 2 Jember. Ia berkata: 

“iya, biasanya sholat dhuha itu ketika sebelum pandemi di 

lakukan jam 6 sampai masuk sekolah jam 7. Tapi sekarang 

tidak wajib lagi karena pandemi itu. Tetapi banyak temen-

temen tetap sholat dhuha, biasanya pada jam istirahat gitu.”
102

 

 

Hal tersebut juga diperkuat oleh ibu Nurul selaku guru PAI di 

kelas XII, mengatakan bahwa: 

“Diselang waktu istirahat siswa melaksanakan shalat dhuha. 

Sebelum pandemi shalat dhuha dilaksanakan berjamaan 

sebelum jam masuk sekitar jam 06:00 – 07:00 WIB. Jadi para 

guru mengarahkan dan memeriksa ke tiap kelas karena takutnya 

ada yang sampai tidak sholat dhuha begitu. Setiap hari begitu 

dan gurunyapun ikut melaksanakan sholat dhuha bersama anak-

anak. Karena datangnya pandemi jadi siswa di arahkan untuk 

shalat dhuha di waktu istirahat tanpa berjamaah, sebenarnya 

lebih ke tidak wajib ya mbk, tapi anak-anak banyak yang 

melaksanakan sholat dhuha di masjid, kadang berjamaah tapi 

bergantian dan ada juga sholat sendiri-sendiri.”
103

 

 

c. Berdoa bersama sebelum memulai pelajaran 

Pelaksanaan kegiatan berdoa bersama dilakukan sekitar jam 7 

pagi saat bel berbunyi. Semua peserta didik memasuki kelas masing-

masing dan dilanjutkan dengan berdoa yang dipimpin langsung oleh 

bapak hafi selaku guru PAI di kelas 12. Adapun doa yang dibacakan 

menggunakan dua bahasa yaitu bahasa arab dan bahasa indonesia. 

                                                           
101

 Observasi di SMA Negeri 2 Jember, 20 Januari 2022 
102

 Izzul Islam Ramadhan, di wawancarai oleh Peneliti, Jember, 17 Februari 2022 
103

 Nurul Hikmah, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 9 Februari 2022 



 

 

100 

Hal ini sesuai dengan peneliti melakukan wawancara dengan ibu 

Eny muffida selaku waka kesiswaan, mengatakan bahwa: 

“Selanjutnya jam 7 anak-anak masuk kelas untuk 

melaksanakan KBM. Sebelum dimulai KBM sekolah 

membiasakan untuk melakukan doa bersama yang di pimpin 

oleh pak hafi guru kelas 12 melalui pengeras suara. Jadi setiap 

bel berbunyi anak-anak sudah masuk kelas dan langsung 

berdoa bersama baik yang agama islam maupun non islam. 

Karena dalam doa yang dibacakan pak hafi itu menggunakan 

arab dan juga bahasa indonesia jadi anak yang non muslim juga 

paham maksud doa yang dibacakan.”
104

 

 

Hal ini juga disampaikan oleh bapak Hafi selaku guru PAI di 

kelas XII mengatakan bahwa: 

“..Lalu jam 07:00 bel berbunyi tanda sekolah sudah masuk dan 

mau melaksanakan KBM. Tetapi sebelum KBM dimulai terlebih 

dahulu berdoa bersama. Saya sendirilah yang memimpin doa 

melalui pengeras suara atau spiker. Doa yang dibacakan 

menggunakan dua bahasa, pertama menggunakan bahasa arab 

dan kedua bahasa indonesia. Tidak hanya di awal berdoa tetapi 

saat pulangpun juga berdoa yang dipimpin oleh saya juga 

melalui pengeras suara.”
105

 

 

Hal tersebut juga diperkuat oleh Afiq selaku peserta didik di 

SMA Negeri 2 Jember. Ia berkata:  

“biasanya sebelum pembelajaran itu kami berdoa terlebih dahulu 

yang di pimpin oleh bapak hafi guru PAI. Melalui pengeras 

suara bapak hafi membacakan doa dengan 2 bahasa, bahasa arab 

dan juga artinya bahasa indonesia. Saat pulang juga berdoa 

bersama.”
106

 

 

Hal tersebut juga diperkuat oleh ibu nurul selaku guru PAI di 

kelas 11 mengatakan bahwa: 
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“bentuk pelaksanaannya mulai dari awal jam pelajaran yakni 

jam 07:00 WIB itu masuk kelas dilanjutkan dengan berdo’a 

bersama yang dipimpin oleh guru yang bertugas yakni bapak 

hafi ansori selaku kordinator lab agama dengan melalui 

pengeras suara (speaker). Jadi ketika bel berbunyi guru yang 

mengajar di jam pertama juga segera menuju ke kelas masing-

masing, dan berdoa bersama anak-anak.”
107

 

 

Pada tanggal 24 Januari 2022, Wawancara diatas diperkuat lagi 

dengan peneliti melakukan observasi di lapangan bahwa ketika bel 

berbunyi pada jam 7, semua siswa masuk kedalam kelas masing- 

masing, begitupun guru yang bertugas mengajar di jam pertama juga 

langsung pergi ke kelas untuk mengajar. Dilanjutkan dengan berdoa, 

peneliti melihat dan mengelilingi beberapa kelas dan pada saat itu 

banyak guru yang mengarahkan agar siswa di dalam kelas untuk duduk  

dengan rapi dan bersiap untuk berdoa bersama. Bahkan tidak hanya di 

dalam kelas saja diruangan guru juga ikut melaksanakan doa dengan 

dipimpin oleh bapak hafi melalui pengeras suara yang terdengan sampai 

kepojok sudut sekolah. Pengeras suara tersebut berasal dari ruang 

laboratorium agama yang di dalamnya ada microfon yang digunakan 

agar suara terdengan jelas ke seluruh bagian sekolah. Peneliti juga 

menemukan bahwa doa bersama yang dibacakan oleh bapak hafi 

sebenarnya sudah terekam oleh sekolah dan secara otomatis akan 

berbunyi saat jam masuk dan jam pulang sekolah.
108
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d. Membaca Asmaul Husna 

Pelaksanaan pembacaan asmaul husna di lakukan setelah 

pembacaan doa bersama. Biasanya guru mengajarkan kepada peserta 

didik untuk berani maju kedepan dengan menunjuk salah satu peserta 

didik untuk memimpin dalam pelaksanaaan pembacaan asmaul husna 

secara bersama. 

Sebagai mana yang disampaikan oleh ibu Eny muffida selaku 

waka kurikulum, sebagai berikut: 

“ kegiatan agama selanjutnya setelah selesai pembacaan doa adalah 

pembacaan asmaul husna. Jadi setiap guru sebelum pembelajaran 

dimulai selain berdoa juga harus membaca asmaul husna secara 

bersama.  Yang sudah saya sebutkan diawal bahwa biasanya di 

bantu oleh guru dengan menunjuk salah satu  anak untuk 

memimpin di depan, karena dengan itu anak-anak juga dilatih 

berani untuk maju kedepan dan melatih anaka-anak untuk 

bertanggung jawab dengan guru membuat giliran sesuai dengan 

tempat duduknya atau bahkan anak-anak membuat jadwal sendiri 

sesuai dengan gilirannya.”
109

 

 

Hal ini juga disampaikan oleh bapak  Hafi selaku guru PAI di 

kelas XII mengatakan bahwa: 

“jadi untuk kegiatan berdoa dan pembacaan asmaul husna di 

lakukan diwaktu yang sama yakni saat sebelum memulai 

pembelajaran. Jadi setelah berdoa guru langsung menunjuk atau 

bahkan meminta siswa yang mau untuk menjadi pemimpin di 

depan. Biasanya sebelum dimulai pembacaan asmaul husna 

pemimpin diminta untuk mengkhususi guru dan para siswa 

dengan mengucap alfatiha terlebih dahulu.”
110

 

 

Pembacaan asmaul husna tidak hanya dibacakan saat pagi hari 

setelah pembacaan doa bersama pada mata pelajaran umum saja, tetapi 
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juga diwajibkan saat melaksanakan proses pembelajaran PAI, baik di 

pagi hari, siang hari atau saat jam terakhir. Seperti yang sudah di 

sampaikan oleh ibu nurul selaku guru PAI di kelas XI mengatakan 

bahwa: 

“...kegiatan pembacaan husna yang paling wajib itu saat sebelum 

memulai pembelajaran PAI. Baik pembelajaran PAI di jam 

pertama, dijam ke lima maupun di jam terakhir. Dengan begitu 

anak-anak menjadi hafal karena syarat kelulusan itu harus hafal 

asmaul husna jadi dibiasakan dari kelas 10.”
111

 

 

Pada tanggal 27 januari 2022, peneliti melakukan observasi di 

lapangan dengan melihat kondisi yang sebenarnya dilapangan. 

Pelaksanaan pembacaan asmaul husna ini memang dibacakan saat 

sebelum kegiatan pembelajaran di mulai seperti pembelajaran yang 

sifatnya umum seperti matematika, bahasa inggris dll. Akan tetapi yang 

wajib pembacaan asmaul husna dibacakan saat sebelum memulai 

pelajaran PAI, karena asmaul husna ini memang ada hubungannya 

dengan pembelajaran PAI. Biasanya kebanyakan para guru menunjuk 

salah satu siswa untuk memimpin didepan dengan membuka dengan 

bacaan alfatiha terlebih dahulu. Sedangkan guru mengontrol siswanya 

agar khusuk dalam membaca asmaul husna, dengan tidak 

bergurau,berbicara sendiri atau mengganggu teman yang lain. Setelah 

selesai pembacaan asmaul husna guru meminta siswa yang memimpin 

didepan untuk kembali ketempat duduk dan guru juga mengucapkan 
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terimakasih karena sudah memimpin dalam pembacaan asmaul 

husna.
112

 

Pernyataan ini diperkuat lagi dengan peneliti melakukan 

wawancara dengan Annisa selaku peserta didik di SMA Negeri 2 

Jember. Ia berkata: 

“kalau pelaksanaan asmaul husna itu dibaca biasanya sebelum 

memulai pembelajaran. Tetapi yang sering itu dibacakan saat 

pembelajaran PAI saja. Untuk pelajaran lain itu kadang-

kadang.”
113

 

 

e. Pembacaan Al-Qur’an (tadarus al-qur’an) 

Pelaksanaan pembacaan al-qur’an yang diterapkan di dalam 

kelas sebelum pembelajaran dimulai. Pertama guru mengajak peserta 

didik untuk membaca bersama-sama paling sedikit satu atau dua 

halaman, kemudian setelah selesai barulah ditunjuk satu persatu untuk 

mengaji di depan meja guru sedangkan guru menyimak dan membenahi 

kesalahan dalam membaca al-qur’an.  

Hal ini Sebagai mana yang disampaikan oleh ibu Eny muffida 

selaku waka kurikulum, sebagai berikut: 

“mengenai pelaksanaan kegiatan mengaji al-qur’an itu dilakukan 

terkadang sebelum pembelajaran atau di akhir pembelajaran. 

Karena sekarang pandemi kegiatan membaca al-qur’an hanya 

sebentar yaitu sekitar 10 menit. Dalam kegiatan awal guru 

memasuki ruang kelas dan mengucap salam kemudian 

dilanjutkan dengan berdoa dan membaca asmaul husna. Selesai 

guru langsung mengajak siswa untuk membuka al-qur’an dan 

dilanjutkan membaca ayat suci al-qur’an secara bersama-sama. 

Siswa saya suruh biasanya paling sedikit membacanya yaitu satu 

lembar kaca atau satu halaman dan sampai dua halaman. Karena 
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memang waktunya sangat singkat sekali.  Setelah membaca 

bersama, langkah selanjutnya guru menyuruh siswa satu persatu 

untuk mengaji di meja guru dan guru menyimak serta 

membenahi bacaan yang kurang tepat.”
114

 

 

Begitupun yang sudah peneliti wawancarai kepada bapak Hafi 

selaku guru agama di kelas XII, mengatakan bahwa: 

“kegiatan membaca al-qur’an ini biasanya dilakukan 10 menit 

sebelum pembelajaran dimulai. Yang diikuti seluruh peserta 

didik yang ada di kelas kecuali anak yang non muslim. Memang 

terkadang di kelas 10 membaca al-qur’an tidak hatam, tetapi 

dilanjutkan sampai di kelas 12 oleh guru-guru agama yang 

membimbing. Dengan sistem membaca bersama dengan paling 

sedikit satu halaman, kemudian dilanjutkan satu-persatu di depan 

meja guru, tugas guru menyimak dan membenahi bacaan.”
115

 

 

Hal ini juga di perkuat dengan peneliti mewawancarai ibu Nurul 

selaku guru PAI di kelas XI, mengatakan bahwa: 

“untuk kegiatan membaca al-qur’an di kelas itu tiap guru agama 

wajib melaksanakannnya, karena sudah menjadi budaya sekolah 

juga di sekolah ini. Tujuannya salah satunya ingin mengetahui 

seberapa lancar anak-anak itu dalam membaca al-qur’an, maka 

guru PAI berusaha meluangkan sedikit waktu sekitar 10 menit 

untuk digunakan mengaji bersam-sama. Setelah itu baru mengaji 

satu-persatu di depan meja guru. Ini terus dilakukan sampai 

kelas 12 meskipun tidak hatam setidaknya guru sudah berusaha 

membenahi dan juga menyuruh peserta didik untuk belajar 

mengaji dirumah begitu.”
116

 

 

Pernyataan di atas diperkuat dengan peneliti melakukan 

observasi dilapangan pada tanggal 26 januari 2022, dengan melihat 

kondisi yang sebenarnya. Peneliti melihat dalam kegiatan pembacaan 

al-qur’an tiap guru memulainya dengan mengucap salam terlebih 

dahulu dan dilanjutkan dengan membaca doa dan asmaul husna. Selesai 
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guru langsung mengajak peserta didik  untuk mengeluarkan kitab suci 

al-qur’an. Sebenarnya untuk al-qur’an sendiri sudah tersedia di dalam 

masjid, akan tetapi sebagian peserta didik membawa sendiri-sendiri dari 

rumah. Guru mengajak membaca secara bersama-sama dan dilanjutkan 

membaca satu-persatu di depan meja guru dengan waktu kurang lebih 

10 menit. Untuk berapa banyak ayat yang di bacakan sekitar satu atau 

dua halaman. Untuk  siswa yang membaca sendiri didepan guru paling 

sedikit 3 ayat. Peneliti juga melihat tidak hanya di kelas 10 yang 

menerapkan pembacaan al-qur’an tetapi juga di kelas 11 dan 12 yang 

mana mereka melanjutkan bacaan yang sebelumnya tidak hatam di 

kelas 10. Untuk yang berhalangan biasanya seperti perempuan ada 

udzur syar’i maka bisa menyimak saja dengan teman disampingnya.
117

  

f. Sholat Dzuhur Berjamaah 

Kegiatan sholat berjamaah sebelum pandemi datang 

dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah yang muslim. Dengan 

mengantri wudu’ secara bergantian baik peserta didik maupun guru-

guru. Sedangkan untuk yang bertugas mengimami adalah dari pihak 

guru laki-laki, selesai sholat berjamaah dilanjutkan dengan berdoa dan 

langsung diganti sift kedua sampai sift ketiga. Setelah datangnya 

pandemi sekolah tidak mewajibkan sholat berjamaah disekolah akan 

tetapi sebagian siswa ada yang melaksanakan sholat dzuhur berjamaah 

di sekolah dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan.  
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Hal ini Sebagai mana yang disampaikan oleh ibu Eny muffida 

selaku waka kurikulum, sebagai berikut: 

“pelaksanaan kegiatan religius lainnya adalah sholat dzuhur 

berjamaah. Kalau sholat dzuhur ini ada 2 fersi ya mbk sebelum 

pandemi dan sesudah pandemi. Sebelum pandemi langkah awal 

ketika adzan berkumandan semua ank-anak itu pada keluar dari 

kelas karena memang telah selesai pembelajarannya, jadi tiap 

jam terakhir sebelum dhuhur itu guru tiap kelas menyuruh anak-

anak untuk sholat berjamaah. lalu peserta didik mengambil wudu 

dengan mengantri secara bergantian begitupun dengan guru-guru 

muslim juga ikut melaksanakan sholat berjamaah. sembari 

menunggu imam anak-anak menata shaf shalatnya, dan biasanya 

yang mengimami itu dari pihak guru. Kegiatan sholat berjamaah 

ini dilakukan sampai tiga sift karena memang banyak siswanya. 

Kalau setelah datanya pandemi sekolah tidak lagi mewajibkan 

tetapi tetap banyak anak-anak itu melaksanakan sholat 

berjamaah setelah pulang sekolah tetapi hanya dengan beberapa 

makmum tidak banyak seperti ketika di wajibkan dari 

sekolah.”
118

 

 

Hal ini juga disampaikan oleh bapak hafi selaku guru PAI di 

kelas XII, mengatakan bahwa: 

“kalau dulu pulang sekolah itu jam set 2 dan sholat dzuhurnya di 

sekolah secara berjamaah. Yang mengimami adalah guru laki-

laki dengan bergantian karena samapai tiga shaf, kalau sekarang 

karena pulangnya jam 12 jadi siswa itu harus sholat dzuhur 

dirumah. Meskipun begitu ada saja sebagian siswa yang sholat 

di sekolah karena mungkin sudah terbiasa ya. Jadi anak-anak itu 

juga berjamaah dengan beberapa temannya, terkadang juga kalau 

ada guru berjamaah dengan guru, ada juga yang sholat sendiri 

tetapi tetap di sekolah. Meskipun sekolah tidak mewajibkan, 

tetapi tiap guru terutama guru agama juga tetap menasehati 

anak-anak untuk melaksanakan sholat lima waktu secara 

berjamaah dirumah. Agar mereka tidak hanya menerapkan di 

sekolah saja tetapi dirumah juga.”
119

 

 

Hal ini juga di perkuat dengan peneliti mewawancarai ibu Nurul 

selaku guru PAI di kelas XI, mengatakan bahwa: 
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“pelaksanaan sholat dzuhur berjamaah ini ada sejak dulu dan 

diterapkan sampai sebelum pandemi datang itupun wajib di 

lakukan oleh semua siswa yang muslim. Ketika adzan dzuhur 

anak-anak itu pada mengambil wudu’ dan mengantri kemudian 

langsung menata saft sholat sambil menunggu imam datang. Itu 

dulu mbk, kalau sekarang sudah tidak diwajibkan lagi tetapi 

anak-anak ada yang sholat sehabis pulang sekolah langsung 

sholat dzuhur di sekolah ada juga yang langsung pulang 

mbk.”
120

 

 

Dari pernyataan diatas diperkuat dengan peneliti melakukan 

observasi dilapangan pada tanggal 3 februar 2022. Peneliti melihat 

ketika jam pulang sekolah sekitar jam 12 siang peserta didik mulai 

banyak yang pulang, tetapi ada beberapa siswa yang lebih memilih 

untuk tetap di sekolah dan melaksanakan sholat dzuhur disekolah. 

Peserta didik yang melaksanakan sholat berjamaah dengan beberapa 

teman lainnya dan adapula yang melaksanakan sholat sendiri. 

Begitupun beberapa guru-guru sebagian juga melaksanakan sholat 

berjamaah di sekolah.
121

 

g. Infaq di hari jum’at 

Pelaksanaan budaya religius selanjutnya adalah infaq dihari 

jum’at. Dimana yang bertugas mengambil uang infaq sendiri adalah 

anak remas yang dibantu oleh anak osis. Tidak hanya infaq sebagaian 

peserta didik juga ada yang bersedekah berupa nasi bungkus dan 

nantinya nasi tersebut diserahkan kepada masyarakat sekitar.  

Hal ini Sebagai mana yang disampaikan oleh ibu Eny muffida 

selaku waka kurikulum, sebagai berikut: 
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 “kegiatan hari jum’at ini ada yang namanya infaq atau sedekah 

yang di tangani langsung oleh pihak remas. Jadi ketika jam 

istirahat pihak remas yang dibantu pihak osis mengambil infaq 

ketiap kelas mulai dari kelas 10 samapai kelas 12. Sebagian 

siswa itu ada yang bersedekah berupa nasi bungkus dan ada 

yang berinfaq berupa uang tunai dengan seikhlasnya. Nantik 

uang dan nasi bungkus dikumpulkan dan dibagikan kepada 

masyarakat sekitar, dengan dibantu oleh guru-guru terutama 

guru agam.”
122

 

 

Hal ini juga disampaikan oleh bapak hafi selaku guru PAI di 

kelas XII, mengatakan bahwa: 

“infaq dihari jum’at itu yang bertugas biasanya anak remas dan 

anak osis. Jadi ketika jam istirahat mereka berjalan ke kelas 10 

sampai dengan kelas 12 dan hasilnya dikumpulkan begitupun 

anak yang bersedekah nasi bungkus. Nantik setelah pulang 

sekolah guru PAI dan beberapa petugas TU itu ikut membantu 

membagikan nasi bungkus ke masyarakat sekitar sekolah. 

Seperti ojek online, tukang becak, pedagang kaki lima dan 

masyarakat yang lalu lalang di depan sekolah. Sebagian anak 

remas yaitu mencata pendapatan hasil infaq dan berapa 

pengeluarannya semua itu tugas sekretaris remas. Jadi dapat 

diketahui berapa sedekah yang dikeluarkan tiap minggunya dan 

hasil uang infaq di simpan agar nanti sewaktu-waktu digunakan 

untuk menjenguk teman yang sakit parah, guru yang sakit 

begitu.”
123

 

 

Hal ini juga diperkuat dengan peneliti melakukan wawancara 

dengan ibu Nurul selaku guru PAI dikelas XI, mengatakan bahwa: 

“untuk kegiatan di hari jum’at itu yang mengambil infaq dan 

sedekah adalah anak remas saat jam istirahat. Uang dan nasi 

bungkus biasanya itu kalau nasi kotak di berikan kepada 

masyarakat sekitar seperti tukang bejak, pedagang kaki lima 

dan lainnya. Sedangkan uang hasil infaq disipan dan bisa 

digunakan untuk keperluan menjenguk guru yang sakit parah, 

anak-anak yang sakit parah dan keperluan yang kurang di 

masjid itu bisa menggunakan uang hasil infaq tersebut. Dan 

uang hasil infaq itu di pegang bendahara dari anak remas, 
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terkadang pula diserahkan kepada koordinator PAI yaitu bapak 

hafi.”
124

 

 

Dari pernyataan diatas maka peneliti melakukan observasi 

dilapangan pada tanggal 4 februari 2022, dimana peneliti melihat 

langsung kegiatan di hari jum’at. ketika jam istirahat anak remas dan 

osis berkumpul terlebih dahulu di masjid sambil menunggu anggota lain 

datang. Selang beberapa menit mereka pun sudah berkumpul semua dan 

bergegas untuk pergi ke kelas yang sudah ditugaskan oleh tiap anak 

remas dan osis. Mereka meminta uang infaq dengan seikhlasnya dan 

sebagian siswa ada yang bersedekah berupa nasi bungkus. Setelah 

selesai mereka langsung berkumpul di masjid dan menghitung hasil 

uang infaq dan nasi kotak, apabila nasi kotak yang hendak dibagikan ke 

masyarakat kurang maka mereka mengambil uang infaq untuk di 

belikan nasi bungkus. Rencana selanjutnya adalah membagikan nasi 

bungkus ke masyarakat yang juga dibantu oleh guru dan petugas TU 

saat jam pulang sekolah. Hasil infaq dan nasi kotak di data oleh 

sekretaris kemudian setelah pulang sekolah nasi tersebut dibawa ke 

halaman sekolah untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat yang berlalu 

lalang di jalan, seperti tukang becak, ojek online, pedagang kaki lima 

dan masyarakat lainnya.
125
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Untuk uang hasil infaq diserahkan kepada bendahara yaitu anak 

remas, seperti yang sudah di katakan oleh Annisa selaku peserta didik 

di SMA Negeri 2 Jember: 

“uang hasil infaq di hari jum’at kebetulan diserahkan kepada 

bendahara yaitu saya sendiri. Jadi saya yang memegang uang 

hasil infaq tersebut terkadang kalau ada keperluan bisa langsung 

meminta kepada saya.”
126

 

 

h. Kantin Jujur 

Pelaksanaan kegiatan selanjutnya yaitu membiasakan dan 

membangun kesadaran kepada peserta didik untuk bersifat jujur yang 

dimulai dengan adanya kantin jujur. Peserta didik bebas mengambil dan 

membayar sendiri dari apa yang sudah dibeli dari kantin jujur.  

Hal ini seperti yang sudah peneliti wawancarai kepada ibu Eny 

selaku waka kesiswaan, mengatakan bahwa: 

“kantin jujur yang di buat oleh anak remas dan disetujui oleh 

sekolah dan menjadi budaya sekolah ini mengajarkan peserta 

didik dan membangun kesadaran untuk memiliki sifat jujur. Jadi 

kantin jujur ini dibuka saat jam istirahat, jadi siswa bebas 

berbelanja sendiri tanpa ada yang mengawasi dan mengambil 

kembalian sendiri. Setelah bel berbunyi maka kantin jujur 

barulah di tutup atau dikunci oleh petugas remas.”
127

 

 

Pernyataan ibu Eny diperkuat dengan peneliti melakukan 

wawancara dengan bapak Hafi selaku guru PAI di kelas 12, 

mengatakan bahwa: 

“kantin jujur ini dibuka waktu jam istirahat saja selain itu kantin 

jujur di tutup. Jadi saat jam istirahat anak-anak sebagian ada 

yang kekopsis dan adapula yang berbelanja di kantin jujur. 

Mereka bebas membeli jajanan yang terjual disana, juga bebas 
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membayar dan mengambil kembalian sendiri. Karena memang 

tidak ada yang menjaga kecuali kalau sudah bel masuk baru ada 

petugas remas datang ke masjid untuk mengunci kantin jujur.”
128

 

 

Hal ini juga disampaikan oleh ibu Nurul selaku guru PAI dikelas 

XI, mengatakan bahwa: 

“pertama kalinya kantin jujur ini dibuat oleh anak remas dan 

pihak sekolah menyetujui maka kantin jujur ini dibukalah. Jadi 

sistemnya yaitu melatih anak-anak untuk mau bersifat jujur 

dengan cara berbelanja di kantin jujur dengan bebas saat jam 

istirahat selain itu dilarang. Disana itu ada kotak kecil yang 

bertulisan tempat uang dan biasanya anak-anak itu setelah 

berbelanja membayarnya di kotak kecil itu, begitupun saat 

mengambil kembalian.”
129

 

 

Pada tanggal 14 februari 2022, Dari pernyataan diatas maka 

peneliti melakukan observasi dilapangan dengan melihat langsung  

kegiatan budaya jujur melalui kantin jujur.  Setiap waktu jam istirahat 

siswa pergi ke masjid berbelanja jajanan di kantin jujur. Jadi di kantin 

jujur disediakan kotak kecil yang gunanya untuk meletakkan uang dari 

hasil pembayaran peserta didik yang berbelanja di kantin jujur. 

Memang tidak ada yang menjaga atau mengawasi kantin jujur sehingga 

peserta didik yang berbelanja bebas mengambil dan membayar serta 

mengambil kembalian sendiri di kotak yang sudah disediakan. Adapun 

yang dijual dikantin jujur adalah jajanan-jajanan ringan seperti ciki- 

ciki, nasi goreng, mie goreng, air aqua dan jajanan lainnya.
130

 

Adapun  pelaksanaan  budaya religius dalam pembentukan karakter 

siswa di SMA Negeri 2 Jember dapat ditarik kesimpulan bahwa 
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Pelaksanaan kegiatan mengucapkan salam dimulai saat siswa memasuki 

pintu gerbang depan dan juga belakang. Di setiap pintu gerbang siswa di 

sambut oleh guru-guru yang bertugas dan anak osis serta anak remas. 

Tidak hanya itu pembiasaan ini juga diterapkan saat siswa berpapasan 

dengan guru di luar jam pelajaran terutama pada saat memasuki ruang 

guru. Pelaksanaan sholat dhuha berjamaah saat sebelum pandemi dimulai 

pada jam 6 pagi secara berjamaah dan yang menjadi imam adalah guru 

SMA Negeri 2 Jember dengan 3 kloter. Adapun setelah datangnya 

pandemi guru ataupun siswa melaksanakan sholat dhuha pada waktu jam 

istirahat dan ada juga yang melaksanakan sholat sendiri.  

Pelaksanaan berdoa bersama sebelum memulai pembelajaran dan 

saat waktu pulang dengan di pimpin oleh koordinator guru PAI melalui 

pengeras suara. Doa yang dibacakan merupakan doa sebelum belajar 

dengan menggunakan dua bahasa yaitu bahasa arab dan bahasa indonesia. 

Pelaksanaan pembacaan asmaul husna yang dibacakan saat jam pertama 

pembelajaran dan pada saat jam pelajaran PAI. Sebagian guru menunjuk 

siswa untuk memimpin pembacaan asmaul husna, sebagiannya lagi siswa 

yang berinisiatif membuat jadwal tugas memimpin. Pelaksanaan 

pembacaan al-qur’an dengan metode klasikal. Kemudian guru meminta 

siswa untuk mengaji satu-persatu di depan meja guru. 

Pelaksanaan sholat dzuhur berjamaah sebelum pandemi dilakukan 

secara tepat waktu. Tetapi karena sekarang memasuki pandemi sholat 

dzuhur tidak diwajibkan kembali, tetapi sebagian siswa melaksanakan 
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sholat dzuhur pada jam pulang sekolah. Pelaksanaan kegiatan infaq di hari 

jum’at yang dilakukan pada jam istirahat. Petugas pengambilan uang infaq 

adalah anak osis dan anak remas. Dan pada jam pulang sekolah petugas 

pengambil infaq membagikan sebagian hasil infaq dalam bentuk nasi 

bungkus kepada masyarakat sekitar. Pelaksanaan kegiatan kantin jujur 

yang dibuka pada saat jam istirahat saja. Siswa bebas berbelanja sendiri, 

mengambil jajanan dengan membayar dan mengambil uang kembalian 

sendiri dari kotak yang sudah disediakan.  

3. Evaluasi dari Pelaksanaan Budaya Religius Dalam Pembentukan 

karakter siswa SMA Negeri 2 Jember 

 Di dalam evaluasi terdapat faktor penghambat  dalam suatu 

kegiatan pastilah ada terutama dalam suatu lembaga pendidikan. Karena 

memang dalam menerapkan suatu budaya atau kebiasaan tidak mudah 

seperti membalikankan telapak tangan, oleh karena itu pastinya ada 

hambatannya. Tidak hanya itu juga terdapat faktor pendukung yang dapat 

melancarkan suatu kegiatan berlangsung.  Adapun  faktor penghambat dari 

pelaksanaan budaya religius dalam membentuk karakter siswa di SMA 

Negeri 2 Jember diantaranya adalah: 

a. Faktor penghambat 

1) Pandemi 

 Pandemi adalah salah satu faktor penghambat yang dialami 

sekolah sekarang ini. Karena dengan adanya pandemi sekolah tidak 

dapat lagi menerapkan budaya religius secara maksimal. 
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Hal ini Sebagai mana yang disampaikan oleh ibu Eny 

muffida selaku waka kurikulum, sebagai berikut: 

  “tentunya kalau sekarang faktor penghambatnya bagi 

sekolah itu ya mbk  adalah  pandemi,  karena memang 

sekolah tidak dapat menerapkan budaya religius secara 

maksimal seperti sholat dhuha, dzuhur dan sholat jum’at 

tidak bisa dilaksanakan secara berjamaah lagi. Kalau dulu 

itu kan berjamaah baik guru maupun siswa dan sampai sift-

siftan itu. Dan sholat jum’atpun disekolah, kalau sekarang 

sekolah tidak mewajibkan lagi meskipun sebagian siswa 

melaksanakan sholat dhuha, dzuhur di sekolah kadang 

dengan beberapa jamaah saja dan untuk sholat jum’at 

sendiri memang sholat di rumah masing-masing karena jam 

pulang dengan waktu sholat jum’at itu agak panjang.”
131

 

 

Pernyataan di atas juga diperkuat dengan peneliti melakukan 

wawancara dengan bapak Hafi selaku guru PAI di kelas XII, 

mengatakan bahwa: 

  “kalau faktor penghambatnya yang jelas ini menjadi 

penghambat bagi sekolah lain juga menurut saya yakni 

adanya  pandemi. Coba kita lihat karena pandemi semua 

dibatasi termasuk belajar anak. Dan alhamdulillah sekarang 

sekolah bisa masuk meskipun harus bergantian. Kalau dulu 

sebelum pandemi kegiatan sekolah full tetapi sekarang 

karena pandemi kegiatan-kegiatan sekolah harus di kurangi 

seperti penerapan budaya religius. Yang biasanya sekolah 

mewajibkan untuk sholat dhuha, dzuhur, sholat jum’at 

secara berjamaah, setelah datangnya pandemi dibatasi 

karena memang harus mengikuti prokes. Jadi budaya 

religius tidak dapat berjalan 100% di tambah lagi sekolah 

tidak dapat memantau siswa ketika dirumah, misal disekolah 

anak dibiasakan untuk sholat dhuha karena kurangnya 

perhatian orang tua anak yang terbiasa sholat dhuha jadi gak 

sholat.”
132

 

 

 Memang pandemi membawa dampak terhadap kegiatan 

yang sudah di terapkan yaitu seperti budaya religius. Budaya 
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religius tidak dapat berjalan maksimal karena memang semua 

dibatasi sampai dengan belajar peserta didik sekalipun. Tidak hanya 

itu pandemi juga membuat sekolah tidak dapat memantau 

perubahan karakter peserta didik secara sempurna.  

Hal ini seperti yang sudah peneliti wawancarai kepada ibu 

Nurul selaku guru PAI di kelas XI, bahwa: 

   “Jadi gara-gara pandemi budaya religius tidak dapat 

berjalan 100% di tambah lagi sekolah tidak dapat memantau 

siswa ketika dirumah, misal disekolah anak dibiasakan 

untuk sholat dhuha karena kurangnya perhatian orang tua 

anak yang terbiasa sholat dhuha jadi gak sholat dan sekolah 

tidak tahu itu. Jadi karakter yang ingin dibentuk sekolah 

akan memudar setelah anak-anak berada dirumah.”
133

 

 

2) Tidak Lancar Dalam Membaca Al-Qur’an 

Hambatan kedua dari pelaksanaan budaya religius yaitu 

Ketidak  lancaran peserta didik dalam membaca al-qur’an biasanya 

ini di alami pada anak kelas X, karena memang banyak peserta 

didik yang berasal dari kelulusan bukan dari pesantren atau sekolah-

sekolah yang swasta yang didalamnya mengajarkan banyak materi 

agama islam terutama dalam belajar al-qur’an.  

Pernyataan tersebut di ungkapkan oleh ibu Eny muffida 

selaku waka kurikulum, sebagai berikut: 

  “hambatan lain yaitu banyak anak-anak itu tidak faham atau 

lancar dalam membaca al-qur’an. karena disini ada budaya 

mengaji jadi ketika di tes untuk membaca al-qur’an mereka 

masih tidak lancar dan belum faham hukum tajwidnya. 

Memang kebanyakan anak-anak disini berasal dari sekolah-

sekolah umum bukan yang dibawah naungan pesantren. 
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Jadi yaa mereka tidak lancar dalam membaca al-

qur’annya.”
134

 

 

Kurangnya faham dalam membaca al-qur’an juga membuat 

guru harus lebih keras lagi dalam mengajari dan memberikan 

motivasi agar peserta didik mau terus belajar membaca al-qur’an 

dan tidak hanya itu menghambat dalam menghatamkan al-qur’an. 

Seperti yang sudah peneliti wawancarai kepada bapak hafi 

selaku guru PAI di kelas XII, bahwa: 

   “siswa yang tidak lancar mengajinya atau tidak faham maka 

sekolah memang harus membantu agar siswa bisa lancar 

dalam membaca al-qur’annya. Terutama pada guru PAI 

harus sabar dan lebih keras lagi dalam mengajarkan dan 

memberikan motivasi kepada anak-anaknya agar tidak 

pantang menyerah, meskipun dalam 3 tahun anak-anak itu 

baru bisa hatam membaca al-qur’an.”
135

 

 

Pernyataan di atas juga diperkuat dengan  peneliti melakukan 

wawancara dengan ibu Nurul selaku guru PAI dikelas XI, 

mengatakan bahwa: 

  “saya sangat memaklumi jika ada beberapa peserta didik 

yang mengajinya masih kurang lancar, karena memang 

sebagian peserta didik itu bukan berasal dari lulusan 

pondoan atau sekolah yang dibawah naungan pesantren. Jadi 

saya biasanya setiap mengajar agama dan ada ayat-ayat al-

qur’an di dalamnya maka saya meminta semua siswa untuk 

membacanya secara bergantian. Ini sangat berguna sekali 

untuk meningkatkan kelancaran dalam membaca al-qur’an. 

terlebih lagi dalam materi PAI itu ada hukum bacaan 
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tajwidnya sehingga saya bisa menjelaskan kepada peserta 

didik. Rata-rata memang siswa yang tidak lancar membaca 

al-qur’an itu akan lancar ketika di kelas 12 karena mereka 

sudah melewati beberapa tahap seperti diberi motivasi untuk 

rajin mengaji, di ajari tajwid disekolah dan ditambah lagi 

guru melatih siswa membaca al-qur’an di selang waktu 

pembelajaran PAI. Semua guru PAI berusaha agar ada 

peningkatan siswa dalam mengaji meskipun prosesnya lama 

karena sekarang ditambah lagi adanya pandemi.”
136

 

 

Kurangnya pemahaman dari peserta didik dalam membaca 

al-qur’an memang dapat menghambat proses kecepatan dalam 

menghatamkan al-qur’an pada kegiatan rutin mengaji  al-qur’an 

diselang waktu pembelajaran PAI. Tetapi sekolah memaklumi hal 

tersebut dan terus berusaha bagaimana budaya membaca al-qur’an 

ini dapat memberikan dampak baik terhadap peserta didik, 

menjadikan peserta didik lancar dalam membaca al-qur’an.  

b. Faktor pendukung 

Adapun faktor pendukung dari pelaksanaan budaya religius 

dalam membentuk karakter siswa di SMA Negeri 2 Jember adalah 

Sarana yang memadahi dan kekompakan guru.  Hal ini seperti yang 

sudah peneliti wawancarai kepada  ibu Eny muffida selaku waka 

kurikulum, sebagai berikut: 

“..Kalau faktor pendukung dapat dilihat dari sarana sudah 

bagus mau praktik yang berbasis agama sudah ada seperti ada 

lab PAI, ada masjid juga untuk beribadah, sekolah juga 

menyediakan al-qur’an, guru-guru juga kompak terutama guru 
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agama jadi sudah bagus baik dari sarana maupun 

prasarananya.”
137

 

 

Hal ini juga disampaikan oleh bapak Hafi selaku guru PAI di 

kelas XII, mengatakan bahwa: 

“... kalau faktor pendukunya yakni karena sekolah masuk 

50%nya saja jadi guru-guru tetap saling kompak juga 

memberikan keteladanan dalam menerapkan budaya religius 

karena memang satu misi dan satu tujuan juga. Misalnya guru 

memberi teladan dalam mengerjakan sholat dzuhur tepat waktu 

meskipun tidak diwajibkan disekolah karena alasan pandemi 

guru-guru tetap melaksanakan sholat dzuhur disekolah tetapi 

tetap melaksanakan prokes, jadi guru-guru sholat berjamaah 

secara sip-sipan atau bergantian maksudnya tetap melaksanakan 

sholat berjmaaah tetapi tidak berkerumun hanya beberapa guru 

dan siswa yang ikut dalam sholat dzuhur. Faktor lain yaitu 

sarana sudah memadahi meskipun ada beberapa sarana tidak 

digunakan secara maksimal karena memang faktor 

pandemi.”
138

 

 

Sekolah di SMADA ini memiliki visi misi serta tujuan yang 

sama sehingga mewujudkannya dengan memberikan keteladanan dan 

kekompakan guru-guru, seperti yang sama diungkapkan oleh ibu Nurul 

Hikmah selaku guru PAI di SMA Negeri 2 Jember: 

“Kalau di SMADA faktor pendukungnya adalah bapak ibu 

guru yang memiliki satu misi dan visi mbk. Saling mewujudkan 

tujuan kita, saling memberikan contoh dan keteladanan. Karena 

kalau kita tidak satu tujuan tidak akan jadi. Kekompakan guru 

serta dalam memberikan contoh keteladanan menjadikan 

budaya religius disekolah ini bisa terwujud.”
139

 

 

Berdasarkan penyajian data diatas, bahwa faktor penghambat 

dan pendukung dari pelaksanaan budaya religius dalam membentuk 

karakter siswa yaitu yang pertama faktor penghambat yang disebabkan 
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oleh adanya pandemi covid 19 serta kurangnya pemahaman peserta 

didik dalam membaca al-qur’an, sehingga budaya membaca al-qur’an 

menjadi lambat dalam menghatamkan al-qur’an. 

Yang kedua faktor pendukung dari pelaksanaan budaya religius 

dalam membentuk karakter peserta didik yaitu sarana yang memadahi 

serta kekompakan guru dalam mewujudkan visi misi dan tujuan sekolah 

dengan memberikan keteladanan dan contoh kepada peserta didik, 

sehingga peserta didik melihat dan meniru dari keteladanan yang 

dicontohkan.  

c. Evaluasi  

Dalam suatu pelaksanaan kegiatan tentunya sekolah 

menginginkan keberhasilan yang di peroleh, tentu perlu sekali 

mengetahui seberapa besar keberhasilan dari kegiatan yang dibuat 

dengan cara melalui evaluasi. Dari kegiatan pelaksanaan budaya 

religius dalam pembentukan karakter siswa di SMA Negeri 2 Jember, 

evaluasi yang dilakukan oleh guru-guru terutama guru agama islam 

yaitu bersifat observatif atau mengamati tingkah laku dan sikap 

keseharian siswa dalam bersosialisai baik dengan sesama teman bahkan 

dengan guru-guru. 

Seperti yang diungkapkan oleh ibu Eny muffida selaku waka 

kurikulum, sebagai berikut: 

“dalam mewujudkan budaya religius,  kami sekolah saling 

berkerjasama mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, 

guru umum, guru pendidikan agama islam, dan waka kurikulum 

untuk mengajak mengamati siswa dalam pelaksanaan budaya 
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religius yakni hal ini bersifat observatif. Terutama saya sebagai 

waka kurikulum mengamati siswa mulai dari sikap, perilaku, 

dan cara berbicara siswa.”
140

 

 

Selain sekolah melakukan evaluasi dengan cara mengamati 

siswa dalam pelaksanaan kegiatan budaya religius melalui guru-guru 

terutama guru agama islam, juga melalui absensi siswa dengan cara 

checklock sebagai bukti telah melaksanakan kegiatan keagamaan seperti 

sholat dhuha. 

Hal ini juga diperkuat dengan peneliti mewawancarai bapak Hafi 

selaku guru PAI di kelas XII, mengatakan bahwa: 

“sekolah berupaya bagaimana program penerapan budaya 

keagamaan ini bisa terlaksana juga ada dukungan dari seluruh 

warga sekolah terutama guru-guru, dan nantinya untuk 

mengetahui bagaimana hasilnya diperlukan evaluasi. Jadi guru-

guru mengamati siswa dalam pelaksanaan keagamaan ini, 

bagaimana sikap siswa antar teman dan juga kepada guru. 

Tidak hanya itu sebelum pandemi dan kegiatan budaya religius 

berjalan maksimal, sekolah juga melakukan pengabsenan 

sebelum kegiatan dimulai seperti sholat dhuha harus checklock 

terlebih dahulu. Dan absen ini juga sebagai penilaian di mata 

pelajaran PAI.”
141

 

 

Peneliti juga mewawancarai ibu Nurul selaku guru PAI dikelas 

XI, mengatakan bahwa: 

“selain guru sebagai monitoring atau memantau peserta 

didiknya, guru juga sebagai pembimbing siswa dalam hal 

melaksanakan budaya religius di sekolah dan sekolahpun 

memberikan sanksi kepada peserta didik yang tidak 

melaksanakan kegiatan keagamaan dengan cara memanggil 

siswa tersebut kemudian diberi nasehat agar tidak 

mengulaginya lagi, kemudian kalau sampai 3 kali masih tetap 

melanggar maka ada pengurangan poin pada mata pelajaran 

PAI.”
142
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Seperti pernyataan yang di sampaikan oleh Afiq selaku peserta 

didik di SMA Negeri 2 Jember. Ia berkata: 

“kalau kegiatan keagamaan itu harus checklock dulu setelah 

melaksanakan kegiatan keagamaan tapi itu dulu sebelum 

pandemi, tapi kalau siswa melanggar maka mereka dipanggil 

keruang kesiswaan. Kalaupun tetap sampek tiga kali maka 

mereka bisa-bisa di kurangin nilainya pada mata pelajaran PAI.” 

 

Hal ini juga sama dengan pernyataan Annisa selaku peserta didik 

di SMA Negeri 2 Jember. Ia berkata: 

“hukuman bagi yang tidak mengikuti kegiatan keagamaan itu 

biasanya di panggil ke ruang guru atau ruang kesiswaan, kalau 

kesalahannya sampai berulang kali siswa akan di kurangi 

nilainya.” 

 

Dari pernyataan di atas peneliti melakukan observasi lapangan 

pada hari senin pada tanggal 14 februari 2022, adapun evaluasi yang 

dilakukan oleh sekolah yakni guru memantau peserta didik dalam 

melaksanakan kegiatan keagamaan, dengan disertai peneguran kepada 

siswa yang tidak melaksanakan kegiatan keagamaan seperti tidak 

mengucapkan salam dengan sopan santun. Kemudian jika dirasa siswa 

masih belum membiasakan diri dalam kegiatan keagamaan, maka 

sekolah biasanya melakukan kordinasi bersama dengan seluruh guru 

dan mengajak untuk selalu mengsupport siswanya terutama guru PAI 

dan Waka kesiswaan dengan cara terus memberikan nasihat yang baik. 

Karena memang pandemi dan kegiatan budaya religius masih akan di 

laksanakan secara maksimal kembali pada tahun ajaran baru, sehingga 

beberapa budaya religius yang menjadi tambahan penilaian siswa  di 

mata pelajaran PAI, maka guru hanya mengfokuskan pada penilaian 



 

 

123 

sikap, perilaku siswa dan nantinya sebagai tambahan nilai di mata 

pelajaran PAI di tiap guru kelas masing-masing. Oleh karena itu bagi 

siswa yang tetap melanggar peraturan sampai tiga kali dengan tidak 

mengikuti kegiatan budaya religius maka ada pengurangan nilai di rapot 

siswa pada mata pelajaran PAI.
143

 

 Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa faktor penghambat dari 

pelaksanaan budaya religius dalam pembentukan karakter siswa di SMA 

Negeri 2 Jember yaitu Adanya pandemi yang menyebabkan sebagian 

kegiatan budaya religius terhambat atau bahkan tidak dapat berjalan secara 

maksimal. Yang selanjutnya terletak pada siswa terutama di kelas 10 

dimana siswanya yang tidak lancar dalam membaca al-qur’an 

  Adapun faktor pendukung dari dari pelaksanaan budaya religius 

dalam pembentukan karakter siswa di SMA Negeri 2 Jember yaitu Sarana 

yang memadahi  serta adanya Kekompakan guru-guru. Adapun Evaluasi 

dari pelaksanaan budaya religius dalam pembentukan karakter siswa di 

SMA Negeri 2 Jember dimulai dari guru melakukan observasi kepada 

siswa dalam ranah sikap, tindakan, perilaku baik yang berhubungan 

dengan sesama manusia maupun dengan Allah. Yang kedua guru sebagai 

monitoring yang mengarahkan dan menggerakkan siswanya dengan 

disertai pemberian nasehat terutama pada guru PAI dan kesiswaan. Yang 

ketiga adanya pemberian sanksi atau hukuman bagi yang tidak mengikuti 
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kegiatan budaya religius sampai melebihi tiga kali, dengan memperoleh 

pengurangan nilai pada mata pelajaran PAI. 

Tabel 4.4 

Matriks Temuan 

Implementasi Budaya Religius Dalam Pembenntukan Karakter Siswa di 

SMA Negeri 2 Jember 

 

No  Fokus Penelitian Temuan  

1. Konsep Budaya Religius  dalam 

Pembentukan Karakter Siswa di 

SMA Negeri 2 Jember 

- pembacaan al-qur’an 

yang di laksanakan saat 

pembelajaran PAI saja. 

- berdoa bersama 

dengan di pimpin oleh 

koordinator guru PAI 

melalui pengeras suara. 

- melatih kejujuran 

melalui berbelanja di 

kantin jujur  

- pemberian nasi 

bungkus melalui hasil 

pendapatan infaq di hari 

jum’at. 

2.  Pelaksanaan Budaya Religius 

dalam Pembentukan Karakter 

Siswa di SMA Negeri 2 Jember 

- Harian berupa, 

mengucapkan salam, 

sholat dhuha, sholat 

dzuhur, kantin jujur, 

berdoa, pembacaan 

asmaul husna,  

- Mingguan beruapa, 

infaq, pembacaan al-

qur’an 

- 

3. Evaluasi Budaya Religius dalam Penilaian melalui 
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Pembentukan Karakter Siswa di 

SMA Negeri 2 Jember 

mengamati dengan 

melihat absen. 

Monitoring dan 

pemberian sanksi 

 

 

C. Pembahasan Temuan 

Pada bagian ini akan membahas data-data temuan yang diperoleh dan 

terkumpul dengan menggunakan analisis induktif. Dalam artian data yang 

diperoleh dan terkumpul akan dianalisa dan selanjutnya di tarik kesimpulan.  

Untuk mengetahui data tentang implementasi budaya religius dalam 

pembentukan karakter siswa di SMA Negeri 2 Jember, peneliti memperoleh 

data tersebut melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun 

pembahasan sebagai berikut: 

1. Konsep Budaya Religius Dalam Pembentukan Karakter Siswa Di 

SMA Negeri 2 Jember 

Berdasarkan temuan peneliti pada bab empat, terdapat beberapa 

bentuk budaya religius yang berpengaruh terhadap kepribadian siswa di 

SMA Negeri 2 Jember ini yaitu mengucapkan salam,  sholat dhuha 

berjamaah, berdoa bersama sebelum memulai pelajaran, membaca asmaul 

husna, pembacaan al-qur’an, sholat dzuhur berjamaah, infaq dihari jum’at 

dan kantin jujur. 

Sesuai dengan pendapat Asmaun Sahlan, yaitu  yang menyatakan 

bahwa Wujud budaya religius dapat meliputi budaya senyum,  salam sapa, 
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hormat dan toleran, puasa senin kamis, sholat dhuha, sholat dhuhur 

berjamaah, tadarus Al-Qur’an, budaya istighasah, dan doa bersama.
144

 

Hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa untuk membentuk 

kepribadian siswa sekolah tidak hanya melalui pembelajaran pendidikan 

agama islam yang di ajarkan saat di dalam kelas, melainkan sekolah juga 

menguatkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan. Seperti 

yang sudah dijelaskan diatas bentuk budaya religius seperti mengucapkan 

salam karakter yang dibentuk dari kegiatan budaya mengucapkan salam 

ini agar siswa berkarakter sopan, santun, ramah, serta toleransi dengan 

saling menghormati antara yang muda dengan yang lebih tua, bahkan 

menghormati terhadap agama yang berbeda.  

Kedua budaya sholat dhuha berjamaah karakter yang dibentuk 

berupa disiplin dalam hal melaksanakan ibadah kepada Allah 

(mendekatkan diri kepada Allah), dan melatih kesabaran siswa yang 

dimulai ketika menunggu antrian mengambil wudu’. Yang ketiga kegiatan 

budaya berdoa bersama sebelum pembelajaran dimulai Karakter yang 

dibentuk dari kegiatan keagamaan ini adalah tujuannya agar siswa 

dzikrullah (mendekatkan diri kepada Allah), dengan demikian 

mengajarkan kepada siswa jika seorang hamba lebih dekat kepada sang 

pencipta maka, apapun yang diminta akan terkabulkan. Karakter yang 

kedua yaitu menjadikan siswa disiplin berdoa sebelum melakukan 

kegiatan apapun dan dimanapun.  
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Budaya tersebut terbentuk sesuai dengan pendapat sahlan bahwa 

pembentukan budaya religius melalui learning process, dimana pola ini 

berawal dari dalam diri siswa yang memiliki dasar pengetahuan kemudian 

diaktualisasikan dalam sikap, dan perilaku. Pengetahuan di dapat dari 

pembelajaran atau pembiasaan di sekolah.
145

  

Keempat kegiatan budaya pembacaan asmaul husna sesudah 

berdoa dan sebelum memulai pembelajaran. Peneliti menemukan bahwa 

setiap jam pertama dan saat pergantian jam pelajaran umum ke 

pembelajaran PAI selalu membaca asmaul husna terlebih dahulu. Adapun 

karakter yang ingin dibentuk dari kegiatan pembacaan asmaul husna ini 

adalah karakter religius dalam artian siswa agar mengenal kekuasaan 

Allah melalui asmaul husna, disiplin dalam hal tepat waktu membaca 

asmaul husna tanpa menunggu guru datang, dan tanggung jawab atas 

tugas yang diberikan untuk memimpin pembacaan asmaul husna. 

Kelima kegiatan budaya membaca al-qur’an yang dilakukan saat 

pembelajaran PAI berlangsung. Karakter religius misalnya siswa yang 

semula membaca al-qur’an tidak lancar dan bahkan sampai tidak hatam 

menjadi lancar karena terbiasa disekolah sejak kelas 10 sampai dengan 

kelas 12. Yang kedua siswa akan gemar membaca al-qur’an meskipun 

berada di luar sekolah seperti dirumah. Yang keenam budaya sholat 

dzuhur berjamaah karakter yang dibentuk seperti karakter religius, 

disiplin dan sabar. 
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Ketujuh kegiatan budaya religius  berupa infaq atau shodaqoh di 

hari jum’at. Dari hasil yang diperoleh dalam penelitian, infaq atau 

shodaqoh dihari jum’at merupakan bentuk budaya religius yang 

diterapkan sampai sekarang. Infaq atau shodaqoh ini berupa uang atau 

nasi kotak yang didapat dari hasil meminta kepada siswa  dengan 

seikhlasnya dan semampunya. Setiap hari jum’at ada yang bertugas 

mengambil uang infaq atau shodaqoh nasi kotak di setiap kelas 10 sampai 

dengan kelas 12 oleh anak osis atau anak remas. Dari hasil penelitian 

juga, kegiatan ini akan membentuk karakter siswa yaitu peduli sesama 

manusia dan karakter ikhlas. Bukti kepedulian siswa di SMA Negeri 2 

Jember ini terlihat ketika mereka sadar dan mau untuk berinfaq atau 

bershodaqoh nasi kotak, yang nantinya hasil infaq dan shodaqoh tersebut 

di gunakan untuk hal kebaikan misalnya memberikan nasi kotak kepada 

masyarakat sekitar sekolah, menjenguk guru yang sakit, digunakan untuk 

keperluan masjid dll. Bukti lain sekolah ingin membentuk siswa yang 

berkarakter ikhlas dalam hal berinfaq atau bershodaqoh dengan tidak 

menetapkan nominal jumlah uang yang harus di keluarkan untuk berinfaq. 

Jadi siswa bebas berinfaq atau bershodaqoh sesuai dengan keinginannya 

tanpa ada paksaan dari sekolah. 

Kedelapan budaya religius yang diterapkan disekolah yaitu sekolah 

mendirikan kantin jujur yang awal mulanya menjadi program anak remas 

(remaja masjid). Kantin jujur ini ada baru-baru ini tidak lama sekitar 

tahun 2021 awal, dengan tujuan sekolah ingin siswa memiliki sifat atau 
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karakter jujur yang dimulai dari berbelanja di kantin jujur. Selain itu 

membiasakan kepada siswa agar menjadi orang yang dapat dipercaya baik 

dalam perkataan maupun perbuatan. 

Kedelapan bentuk budaya religius dalam membentuk karakter 

peserta didik sesuai dengan pendapat sri lestari dalam buku 

pengembangan karakter berbasis budaya sekolah mengatakan terdapat 

tiga aspek budaya sekolah. Yakni budaya akademik terdiri dari: gemar 

membaca, rasa ingin tahu, menghargai prestasi, disiplin, kerja keras. 

Budaya demokratis terdiri dari: demokratis, toleransi, semangat 

kebangsaan, gemar membaca, cinta tanah air. Dan budaya sosial terdiri 

dari: religius, peduli sosial, tanggung jawab, jujur, peduli lingkungan.
146

 

Kesimpulan dari teori serta temuan diatas maka konsep budaya 

religius yang didalamnya terdapat bentuk-bentuk budaya yang diterapkan 

di SMA Negeri 2 Jember seperti, mengucapkan salam, adapun karakter 

yang dibentuk berupa  sopan, santun, ramah, serta toleransi dengan saling 

menghormati.  Kedua yaitu sholat dhuha berjamaah, adapun karakter yang 

dibentuk dari kegiatan ini berupa disiplin dan sabar. Ketiga yaitu berdoa 

bersama sebelum memulai pembelajaran. Karakter yang di bentuk berupa 

religius dan disiplin. Kempat yaitu pembacaan asmaul husna karakter yang 

dibentuk berupa religius, disiplin, tanggung jawab. Kelima pembacaan al-

qur’an dengan membentuk karakter religius dan gemar membaca. Yang 

keenam sholat dzuhur berjamaah. Karakter yang dibentu berupa religius, 
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disiplin serta memiliki karakter yang sabar. Ketujuh berinfaq atau 

bershodaqoh,  karakter yang dibentuk berupa peduli sesama manusia dan 

ikhlas. Terakhir yaitu kegiatan kantin jujur yang dapat membentuk 

karakter siswa yang jujur. 

2. Pelaksanaan Budaya Religius Dalam Pembentukan karakter siswa di 

SMA Negeri 2 Jember 

Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Browne 

dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan 

aktivitas yang saling menyesuaikan.
147

 Pengertian ini memperlihatkan 

bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, 

atau mekanisme suatu sistem.  

Kaitannya dengan Implementasi Budaya Religius Dalam 

Pembentukan Karakter Siswa di SMA Negeri 2 Jember adalah 

berdasarkan pelaksanaan budaya religius, muhaimin mengemukakan 

untuk menanamkan nilai agama ada beberapa macam strategi, sebagai 

berikut: 

Power Strategy, yakni strategi pembudayaan nilai-nilai agama 

dengan cara menggunakan kekuasaan atau melalui people’s power. 

Dalam hal ini peran pimpinan dengan segala kekuasaannya sangat 

dominan dalam melakukan perubahan. Persuasive Strategy, yang 

dijalankan lewat pembentukan opini dan pandangan masyarakat 

atau civitas akademik. Normative re-educattive, yakni strategi 

pembudayaan nilai-nilai religius dengan menanamkan dan 

mengganti paradigma berfikir warga sekolah yang lama dengan 

yang baru.
148
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Strategi tersebut akan terlaksana dengan baik manakala terdapat 

kerjasama yang baik semua komponen pendidikan dalam suatu lembaga. 

Hal ini telah nampak dan terlihat pada kegiatan pelaksanaan pelaksanaan 

budaya religius mengucapkan salam ini dimulai saat pagi hari diwaktu 

pertama memasuki gerbang sekolah yang disambut dengan guru dan anak 

osis atau remas yang bertugas. Setiap siswa yang datang disapa dengan 

mengucapkan salam dan wajah tersenyum, sopan dan juga santun oleh 

guru dan anak osis. Begitupun sebaliknya siswa yang datang ikut 

menyapa guru-guru dan anak remas dengan mengucapkan salam, sopan 

dan santun. Penerapan budaya mengucapkan salam sudah ada  sejak 

dahulu sehingga sekarang sekolah tinggal meneruskan dan memahamkan 

kepada siswa-siswi yang baru memasuki SMA Negeri 2 Jember. Sekolah 

juga mengajarkan kepada siswa agar ketika bertemu guru di luar jam 

pelajaran harus menyapa dengan sopan dan santun serta mengucapkan 

salam terlebih lagi saat hendak memasuki ruang guru. Untuk guru dan 

anak osis atau anak remas yang memiliki tugas untuk menjaga pintu 

gerbang depan juga menjaga pintu gerbang belakang harus datang lebih 

awal dari siswa, sekolah menetapkan bagi yang bertugas paling lambat 

datang jam 06:15 menit karena memang jam masuk sekolah itu pada jam 

07:00WIB.  

Pelaksanaan budaya religius sholat dhuha berjamaah yang di 

lakukan seluruh warga sekolah baik siswa ataupun guru terkecuali siswa 

atau guru yang non muslim. Dulu sebelum datangnya pandemi sholat 
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dhuha berjamaah menjadi kewajiban bagi semua warga sekolah, yang 

dilakukan sekitar jam 6 pagi sampai bel masuk berbunyi sekitar jam 7. 

Untuk yang bertugas menjadi imam pada saat sholat dhuha berlangsung 

adalah guru-guru secara bergantian, mulai dari kloter pertama sampai 

dengan kloter ketiga tetapi sekarang sebaliknya siswa melaksanakan 

sholat dhuha di waktu jam istirahat. Kebiasaan sholat dhuha tidak bisa 

dihilangkan oleh kebanyakan siswa atau guru-guru, mereka tetap 

melaksanakan sholat dhuha berjamaah dengan shaf makmum berjarak 

tidak terlalu rapat. Sholat dhuha berjamaah ini dilakukan siswa maupun 

guru secara bergantian, terkadang banyak juga siswa melaksanakan sholat 

dhuha sendiri tidak berjamaah begitu juga dengan guru-guru. 

Pelaksanaan berdoa bersama sebelum memulai pembelajaran 

pertama yang biasanya di pimpin oleh seorang koordinator guru PAI yaitu 

bapak hafi yang mengajar di kelas 12. Peneliti menemukan ketika 

kegiatan berdoa bersama dan bel sudah berbunyi semua siswa maupun 

guru harus sudah berada di dalam ruangan baik ruang kelas maupun ruang 

guru karena harus sudah siap untuk berdoa bersama. Kalaupun siswa yang 

masih berada di luar ruangan dikarenakan ada kepentingan lain seperti 

kekamar mandi, kemudian ditengan perjalanan menuju ruang kelas dan 

doa sudah dimulai mereka diam di tempat sambil mengikuti doa bersama. 

Doa yang dibacakan berupa doa sebelum belajar  yang terdengar keras 

menggunakan pengeras suara (spiker). Doa ini dibacakan setiap pagi hari 

sebelum kegiatan pembelajaran dan disaat jam pulang sekolah. 
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Pelaksanaan kegiatan membaca asmaul husna di lakukan setelah 

pembacaan doa bersama di jam pertama dan saat sebelum memulai 

pembelajaran PAI. Peneliti menemukan ketika kegiatan pembacaan 

asmaul husna ini rata-rata guru meminta siswa untuk memimpin 

pembacaan asmaul husna dan ada juga sebagian guru yang memimpin 

dalam pembacaan asmaul husna. Beberapa kelas seperti kelas 11 dan 12 

berinisiatif untuk membuat jadwal yang bertugas memimpin dalam 

pembacaan asmaul husna sehingga guru tidak perlu menunjuk salah satu 

siswa untuk menjadi pemimpin dalam pembacaan asmaul husna.  

Sebelum memulai kegiatan membaca asmaul husna, siswa yang diberi 

tugas memimpin harus tawassul (membaca alfatihah) terlebih dahulu dan 

dilanjutkan membaca asmaul husna dengan menggunakan lagu dan tempo 

tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Setelah selesai membaca 

asmaul husna guru meminta siswa yang bertugas memimpin untuk 

kembali ke tempat duduk kemudian memulai kegiatan belajar mengajar.  

Pelaksanaan kegiatan pembacaan al-qur’an (tadarus al-qur’an) 

dilaksanakan pada jam pembelajaran PAI sekitar 10 sampai 15 menit. 

Pada waktu pembelajaran PAI semua guru agama islam yang mengajar 

pasti meluangkan waktunya untuk kegiatan mengaji al-qur’an. Pada 

mulanya seorang guru bertanya kepada siswa apakah sudah siap untuk 

mengaji dan apabila ada yang kurang seperti tidak membawa al-qur’an, 

biasanya guru meminta beberapa siswa yang tidak membawa al-qur’an 

untuk mengambil di masjid. Dilanjutkan dengan guru memerintahkan 
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kepada seluruh peserta didik untuk membaca ayat suci al-qur’an secara 

bersama-sama,  sedangkan guru mendengarkan dan membenahi bacaan 

yang tidak tepat. Jumlah ayat yang dibacakan siswa sesuai dengan 

perintah guru, sedangkan paling sedikit siswa membaca 15 ayat secara 

bersamaan.  Kemudian guru meminta siswa satu-persatu untuk mengaji 

didepan meja guru dengan paling sedikit 5 ayat al-qur’an. Usaha guru 

agama islam agar siswa lebih paham dan tepat dalam membaca al-qur’an 

dengan mengajarkan hukum bacaan al-qur’an yang ada dimateri PAI. 

Pelaksanaan sholat dzuhur berjamaah dilakukan setiap hari oleh 

siswa dan pendidik di SMA Negeri 2 Jember pada saat sebelum pandemi 

datang. Ketika sholat dzuhur diwajibkan oleh sekolah, semua yang 

beragama islam ketika sudah masuk waktu dzuhur harus melaksanakan 

sholat dzuhur berjamaah. Siswa dan guru-guru saling mengantri untuk 

mengambil wudu’, sedangkan yang sudah memiliki wudu’ langsung 

menempati shaf barisan sholat.  Adapun yang menjadi imam dalam sholat 

dzuhur adalah salah satu guru yang bersedia mengimami. Kewajiban 

sholat dzuhur berjamaah sudah tidak di laksanakan kembali setelah 

pandemi datang, meskipun demikian siswa dan peserta didik sebagian 

melaksanakannya setelah jam pulang sekolah. Peneliti melihat mereka 

tetap melaksanakan sholat dzuhur berjamaah dengan beberapa teman, atau 

bahkan jika kebetulah bersama dengan guru maka siswa yang menjadi 

makmum. 
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Pemberian keteladan atau contoh guru dari pelaksanaan sholat 

dhuha, sholat dzuhur berjamaah sesuai dalam imam musbiki bahwa 

strategi yang dapat dialkukan oleh pendidik adalah dengan memberikan 

contoh.
149

 Contoh inilah yang nantinya akan diikuti oleh peserta didik 

yang melihatnya. Kemudian Pelaksanaan infaq di hari jum’at merupakan 

kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap hari jum’at pada jam istirahat. 

Setiap jam istirahat petugas osis dan remas berjalan menuju kelas 10 

sampai dengan kelas 12 untuk menarik sumbangan berupa uang infaq. 

Sekolah membebaskan kepada peserta didik yang mau berinfaq berupa 

uang seikhlasnya atau bahkan berupa nasi bungkus. Setelah uang 

terkumpul diserahkan kepada bendahara remas, sedangkan sebagian uang 

infaq di gunakan untuk membeli nasi bungkus sebagai pelengkap nasi 

bungkus dari siswa yang kurang. Jumlah nasi bungkus yang dibagikan 

kepada masyarakat sekitar sekitar 60 nasi bungkus. Sepulang sekolah 

beberapa guru PAI, petugas tata usaha dan beberapa anak osis serta anak 

remas membagikan nasi bungkus  tersebut kepada masyarakat sekitar 

sekolah seperti tukang becak, ojek online, pedagang kaki lima dan 

lainnya. 

Pelaksanaan kegiatan kantin jujur berada di depan masjid SMA 

Negeri 2 Jember. Karakter jujur adalah perilaku yang didasarkan pada 

upaya menjadikan dirinya untuk selalu dipercaya dalam perkataan, 
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tindakan, dan pekerjaan.
150

 Di SMA Negeri 2 Jember setiap jam istirahat 

berlangsung siswa maupun guru bebas membeli jajanan yang tersedia di 

kantin jujur. Kantin jujur ini dikelola oleh anak remas sendiri, anak 

remaslah yang bertugas menutup dan membuka kantin jujur di waktu 

istirahat. Di kantin jujur disediakan sebuah kotak kecil yang bertulisan 

kotak uang, dimana kotak tersebut berisi uang kembalian siswa yang 

berbelanja. Jadi kantin jujur tidak ada yang menjaga siswa sendirilah yang 

harus membeli, membayar dan mengambil uang kembalian sendiri di 

kotak yang sudah disediakan. 

Kesimpulan dari teori serta temuan diatas maka Pelaksanaan 

kegiatan mengucapkan salam dimulai saat siswa memasuki pintu gerbang 

depan dan juga belakang di jam 6 pagi. Tidak hanya itu pembiasaan ini 

juga diterapkan saat siswa berpapasan dengan guru di luar jam pelajaran 

terutama pada saat memasuki ruang guru. Pelaksanaan sholat dhuha 

berjamaah pada waktu jam istirahat secara berjamaah dan adapula yang 

sendiri. Pelaksanaan berdoa bersama sebelum memulai pembelajaran dan 

saat waktu pulang dengan di pimpin oleh koordinator guru PAI melalui 

pengeras suara. Pelaksanaan pembacaan asmaul husna yang dibacakan 

saat jam pertama pembelajaran dan pada saat jam pelajaran PAI. 

Pelaksanaan pembacaan al-qur’an di bacakan saat pembelajaran PAI. 

Pelaksanaan sholat dzuhur berjamaah dilakukan saat jam pulang sekolah 

dan sudah memasuki waktu dzuhur. Pelaksanaan kegiatan infaq di hari 

                                                           
150

 Sri Lestari, Pengembangan Karakter, 19-21 



 

 

137 

jum’at yang dilakukan pada jam istirahat. Pelaksanaan kegiatan kantin 

jujur yang dibuka pada saat jam istirahat saja.  

3. Evaluasi dari Pelaksanaan Budaya Religius Dalam Pembentukan 

karakter siswa SMA Negeri 2 Jember 

 Evaluasi merupakan proses penting yang harus dilakukan dalam 

setiap program, termasuk dalam pembinaan karakter siswa di sekolah. 

Evaluasi ini terkait dengan keberhasilan program pengembangan kultur 

akhlak mulia bagi siswa atau bisa juga terkait dengan keseluruhan program 

pengembangan kultur akhlak mulia di sekolah.
151

 Sebelum membahas 

evalusi peneliti menemukan  bahwa ada faktor penghambat dan 

pendukung dalam pelaksanaan budaya religius di SMA Negeri 2 Jember. 

Faktor penghambat merupakan penyebab suatu kegiatan menjadi 

terhambat dan bahkan sampai tidak berjalan kembali. Sedangkan faktor 

pendukung merupakan sesuatu hal yang dapat memfasilitasi suatu kegiatan 

yang berlangsung.
152

 

 Berdasarkan hasil yang didapat oleh peneliti, faktor penghambat 

dari pelaksanaan budaya religius dalam membentuk karakter siswa di 

SMA Negeri 2 Jember yang pertama adalah, karena adanya pandemi yang 

menyebabkan kegiatan buadaya religius tidak dapat berjalan semaksimal 

mungkin. Beberapa kegiatan kegamaan setelah datangnya pandemi tidak 

berjalan secara keseluruhan seperti kegiatan sholat dhuha dan sholat 

dzuhur secara berjamaah tidak diwajibkan kembali. Karena adanya 
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pandemi sekolah juga tidak bisa melihat perubahan karakter pada diri 

siswa secara sempurna, sekolah tidak dapat memantau perubahan karakter 

siswa ketika berada di rumah. Sekolah hanya bisa  terus memberikan 

arahan, terutama pada guru agama islam kepada siswa agar budaya 

kegamaan yang diterapkan disekolah juga dilaksanakan ketika di rumah. 

 Faktor penghambat yang kedua adalah siswa yang tidak lancar 

dalam membaca al-qur’an. Tidak lancar dalam membaca al-qur’an ini 

disebabkan pada siswa yang berada di kelas 10 yang kebanyakan mereka 

bukan berasal dari kelulusan pondok pesantren sehingga pemahaman 

dalam membaca al-qur’an masih kurang. Sekolah harus berusaha lebih 

keras lagi dalam mengajarkan al-qur’an kepada siswa meskipun dengan 

waktu yang singkat, ditambah lagi karena adanya pandemi waktu belajar 

harus dikurangi begitupun waktu belajar mengaji al-qur’an. Ketidak 

lancaran siswa menyebabkan  kelambatan dalam menghatamkan al-qur’an, 

tetapi sekolah memahami hal tersebut dan tidak menuntut berapa banyak 

mereka dalam mengahatamkan al-qur’an.  Sekolah hanya bisa membantu 

terutama pada guru PAI harus bisa terus mengingatkan siswanya untuk 

mau belajar mengaji al-qur’an dirumah serta memberikan nasehat yang 

baik. 

 Berdasarkan hasil yang didapat oleh peneliti, faktor pendukung 

dari pelaksanaan budaya religius dalam membentuk karakter siswa di 

SMA Negeri 2 Jember, yaitu Sarana yang memadahi dan kekompakan 

guru.  Sarana pendidikan merupakan semua fasilitas yang diperlukan 
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dalam proses belajar mengajar baik yang bergerak maupun tidak bergerak 

agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar.
153

 

Sarana yang berhubungan dengan budaya religius di sekolah SMA 

Negeri 2 Jember sangatlah memadahi mulai dari tempat ibadah  seperti 

masjid, tempat bersuci seperti kamar mandi, menyediakan kantin jujur, 

dan lab PAI yang bisa digunakan untuk praktik keagamaan. Sarana yang 

memadahi akan mendorong untuk terlaksanakannya kegiatan budaya 

religius secara maksimal, meskipun karena faktor pandemi beberapa 

sarana tidak dapat difungsikan kembali.  

 Kedua kekompakan guru juga menjadi faktor pendukung dalam 

pelaksanaan budaya religius yang diterapkan di SMA Negeri 2 Jember. 

Kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar karena ada dukungan dari semua 

guru-guru SMA Negeri 2 Jember, memang inilah yang sangat penting.  

Kekompakan guru di landaskan atas tujuan dan misi SMA Negeri 2 

Jember sehingga akan terjalin kerjasama dan dukungan  antar guru-guru, 

baik guru agama maupun guru umum. Kekompakan yang diwujudkan 

dengan guru memberikan contoh keteladanan kepada siswa yang membuat 

siswa meniru dan mempraktikkannya. Maka dari budaya yang 

dikembangkan akan berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. 

 Penerapan Budaya religius di SMA Negeri 2 Jember melakukan 

evaluasi terhadap kegiatan berlangsung dengan melakukan observasi. 

Observasi  yakni melihat, mengamati perilaku, sikap, dan tindakan siswa, 
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baik yang berhubungan dengan sesama manusia ataupun hubungan dengan 

Allah.
154

  Guru-guru juga sebagai monitoring terutama pada guru agama 

dan kesiswaan yang mengarahkan, menggerakkan siswa agar 

melaksanakan kegiatan budaya religius yang disertai dengan memberikan 

support berupa nasihat yang baik terutama pada siswa yang melanggar 

aturan. Ketidakikutsertaan siswa hingga melebihi batas pelanggaran yaitu 

sampai tiga kali dalam kegiatan budaya religius akan dikenakan sanksi 

yakni adanya pengurangan nilai pada mata pelajaran PAI. 

Kesimpulan dari teori serta temuan diatas Sebelum menuju evaluasi 

terdapat faktor penghambat dan pendukung dari pelaksanaan budaya 

religius di SMA Negeri 2 Jember. Adapun faktor penghambat berupa 

pandemi serta tidak lancar dalam membaca al-qur’an. kemudian faktor 

pendukung berupa Sarana yang memadahi  serta adanya Kekompakan 

guru-guru.  Adapun Evaluasi dari pelaksanaan budaya religius dalam 

pembentukan karakter siswa di SMA Negeri 2 Jember berupa pengamatan, 

monitoring serta pemberian sanksi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SMA Negeri 2 Jember 

maka, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Konsep Budaya Religius Dalam Pembentukan Karakter Siswa Di SMA 

Negeri 2 Jember.  

Konsep budaya religius yang didalamnya terdapat bentuk-bentuk 

budaya yang diterapkan di SMA Negeri 2 Jember seperti, mengucapkan 

salam, adapun karakter yang dibentuk berupa  sopan, santun, ramah, serta 

toleransi dengan saling menghormati.  Kedua yaitu sholat dhuha 

berjamaah, adapun karakter yang dibentuk dari kegiatan ini berupa disiplin 

dan sabar. Ketiga yaitu berdoa bersama sebelum memulai pembelajaran. 

Karakter yang di bentuk berupa religius dan disiplin. Kempat yaitu 

pembacaan asmaul husna karakter yang dibentuk berupa religius, disiplin, 

tanggung jawab. Kelima pembacaan al-qur’an dengan membentuk 

karakter religius dan gemar membaca. Yang keenam sholat dzuhur 

berjamaah. Karakter yang dibentu berupa religius, disiplin serta memiliki 

karakter yang sabar. Ketujuh berinfaq atau bershodaqoh,  karakter yang 

dibentuk berupa peduli sesama manusia dan ikhlas. Terakhir yaitu 

kegiatan kantin jujur yang dapat membentuk karakter siswa yang jujur. 

2. Pelaksanaan Budaya Religius Dalam Pembentukan karakter siswa di SMA 

Negeri 2 Jember 
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Pelaksanaan kegiatan mengucapkan salam dimulai saat siswa 

memasuki pintu gerbang depan dan juga belakang di jam 6 pagi. Tidak 

hanya itu pembiasaan ini juga diterapkan saat siswa berpapasan dengan 

guru di luar jam pelajaran terutama pada saat memasuki ruang guru. 

Pelaksanaan sholat dhuha berjamaah pada waktu jam istirahat secara 

berjamaah dan adapula yang sendiri. Pelaksanaan berdoa bersama sebelum 

memulai pembelajaran dan saat waktu pulang dengan di pimpin oleh 

koordinator guru PAI melalui pengeras suara. Pelaksanaan pembacaan 

asmaul husna yang dibacakan saat jam pertama pembelajaran dan pada 

saat jam pelajaran PAI. Pelaksanaan pembacaan al-qur’an di bacakan saat 

pembelajaran PAI. Pelaksanaan sholat dzuhur berjamaah dilakukan saat 

jam pulang sekolah dan sudah memasuki waktu dzuhur. Pelaksanaan 

kegiatan infaq di hari jum’at yang dilakukan pada jam istirahat. 

Pelaksanaan kegiatan kantin jujur yang dibuka pada saat jam istirahat saja.  

3. Evaluasi  dari Pelaksanaan Budaya Religius Dalam Pembentukan karakter 

siswa SMA Negeri 2 Jember 

  Sebelum menuju evaluasi terdapat faktor penghambat dan 

pendukung dari pelaksanaan budaya religius di SMA Negeri 2 Jember. 

Adapun faktor penghambat berupa pandemi serta tidak lancar dalam 

membaca al-qur’an. kemudian faktor pendukung berupa Sarana yang 

memadahi  serta adanya Kekompakan guru-guru.  Adapun Evaluasi dari 

pelaksanaan budaya religius dalam pembentukan karakter siswa di SMA 

Negeri 2 Jember berupa pengamatan, monitoring serta pemberian sanksi. 
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B. SARAN 

 Berdasarkan uraian di atas, peneliti memberikan saran-saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi Guru 

  Bagi siswa yang melanggar aturan sekolah atau tidak mengikuti 

kegiatan keagamaan tidak hanya diberi hukuman yakni hanya pada 

pengurangan nilai saja di mata pelajaran PAI, tetapi juga bisa berupa 

pemberian sanksi menjadi imam saat melaksanakan sholat dhuha dan 

sholat dzuhur berjamaah. Selain itu bisa pula di beri hukuman menarik 

uang infaq di semua kelas, mulai dari kelas X sampai dengan kelas XII. 

2. Bagi sekolah 

  Sekolah disarankan untuk membuat program  khusus dalam 

membaca al-qur’an seperti memberikan pembelajaran  tentang hukum-

hukum bacaan al-qur’an di luar jam sekolah.  
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Lampiran 1 

MATRIK PENELITIAN 

 

Judul Variabel Sub Variabel Indikator Sumber Data Metode Penelitian Fokus Penelitian 

Implementasi 

Budaya 

Religius 

Dalam 

Pembentukan 

karakter Siswa 

di SMA 

Negeri 2 

Jember  

1. Budaya 

Religius 

 

 

 

 

 

2. Karakter  

- Implementasi 

Budaya 

Religius 

 

 

 

 

- Personalia 

(pola 

tingkah 

laku) 

 

 

- Bentuk  

- Pelaksanaan  

- evaluasi 

 

 

 

 

 

- Religius 

- Disiplin  

- Toleransi  

 

 

 

 

  

1. Informan : 

a. Waka Kesiswaan 

b. Guru PAI di Kelas 

12 di SMA Negeri 2 

Jember 

c. Guru PAI dikelas 11 

di  SMA Negeri 2 

Jember 

d. Siswa SMA Negeri 

2 Jember 

2. Peristiwa : 

Karakter siswa 

3. Lokasi : 

Di SMA Negeri 2 

Jember  

4. Dokumentasi 

 

1. Pendekatan Penelitian: 

Kualitatif  

2. Jenis Penelitian: Studi Kasus 

3. Teknik Pengumpulan data: 

a. Wawancara :  

Semiterstruktur 

b. Observasi :  Non 

Partisipatif 

c. Dokumentasi 

4. Teknik Analisis Data:  

a. Miles  

b. Hubermen  

c. Saldana 

5. Analisis Data:  

a. Triangulasi Sumber 

b. Triangulasi Teknik 

1. Bagaimana Konsep Budaya 

Religius dalam Pembentukan 

Karakter siswa di SMA 

Negeri 2 Jember ? 

 

2.  Bagaimana Pelaksanaan 

Budaya Religius Dalam 

Pembentukan karakter siswa 

SMA Negeri 2 Jember ? 

 

3. Evaluasi dari Pelaksanaan 

Budaya Religius Dalam 

Pembentukan karakter siswa 

SMA Negeri 2 Jember ? 
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PEDOMAN PENELITIAN 

 

A. Pedoman Observasi  

1. Observasi tentang Kondisi obyektif sekolah SMA Negeri 2 Jember. 

2. Observasi tentang Proses Implementasi Budaya Religius dalam 

Pembentukan Krakter siswa. 

3. Observasi tentang Kondisi peserta didik ketika Implementasi Budaya 

Religius dalam Pembentukan Karakter Siswa di SMA Negeri 2 Jember. 

B. Pedoman Wawancara 

Berikut ini pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan penelitian yang 

dilakukan kepada Waka Kesiswaan, Guru PAI dan Siswa : 

1. Apa yang dimaksud dengan budaya religius ?  

2. Apakah di SMA Negeri 2 Jember ini sudah melaksanakan budaya 

religius ? 

3. Apakah budaya religius itu penting untuk dilaksanakan di SMA Negeri 

2 Jember ? 

4. Bagaimana bentuk  budaya religius di SMA Negeri 2 Jember  yang 

berhubungan dengan Allah SWT (hablum minallah) ? 

5. Bagaimana bentuk  budaya religius di SMA Negeri 2 Jember  yang 

berhubungan dengan sesama manusia (hablum minannas) dan 

hubungan dengan alam (hablum minal alam) ? 

6. Bagaimana cara mewujudkan bentuk-bentuk budaya religius di SMA 

Negeri 2 Jember ? 

7. Bagaimana pelaksanaan budaya religius di SMA Negeri 2 Jember ? 

8. Apa tujuan dari masing-masing bentuk budaya religius yang 

dilaksanakan ? 

9. Bagaimana faktor penghambat dan pendukung dari penerapan budaya 

religius? 

10. Bagaimana system penilaian pada kegiatan budaya religius dalam 

pembentukan karakter siswa ? 

 



 

 

11. Apa manfaat yang dapat diperoleh siswa dengan adanya pelaksanaan 

budaya religius ? 

12. Menurut ibu  apa yang dimaksud dengan karakter siswa ? 

13. Apakah di SMA Negeri 2 Jember sudah melakukan pembentukan 

karakter siswa ? 

14. Karakter  seperti apa yang dibentuk  melalui pelaksanaan budaya 

religius ? 

15. Apakah benar nilai religius, disiplin, toleransi merupakan beberapa 

nilai karakter yang ditekankan di sekolah ini ? 

16. Bagaimana bentuk karakter  religius islam siswa melalui penerapan 

budaya religius disekolah ? tolong berikan contohnya ? 

17. Bagaimana bentuk karakter  disiplin siswa melalui penerapan budaya 

religius di sekolah ?tolong berikan contohnya ! 

18. Bagaimana bentuk karakter  toleransi siswa melalui penerapan budaya 

religius di sekolah ? tolong berikan contohnya ! 

19. Adakah fasilitas (sarana dan prasarana ) yang dapat mendukung dari 

pelaksanaan budaya religius dalam pembentukan karakter siswa ? 

20. Apakah guru PAI sangat berperan dalam pelaksanaan budaya religius ? 

C. Pedoman Dokumentasi  

1. Sejarah berdirinya SMA Negeri 2 Jember 

2. Profil lembaga SMA Negeri 2 Jember 

3. Visi dan misi lembaga SMA Negeri 2 Jember 

4. Sarana dan fasilitas yang berhubungan dengan implementasi budaya 

religius dalam pembentukan karakter siswa 

5. Foto-foto kegiatan yang berlangsung berkaitan dengan implementasi 

budaya religius dalam pembentukan karakter siswa di SMA Negeri 2 

Jember 
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(Buku Pemantapan Pendidikan Karakter [PPK] ) 

 



 

 

 

( Kegiatan mengucapkan salam yang dimulai saat siswa memasuki pintu gerbang 

SMA Negeri 2 Jember ) 

 

( Persiapan untuk melaksanakan doa bersama sebelum pembelajaran dimulai) 

 

 

 



 

 

 

( Kegiatan pembacaan asmaul husna yang dipimpin oleh siswa ) 

 

( pelaksanaan kegiatan sholat dhuha berjamaah pada jam istirahat ) 

 

 

 

 



 

 

  

 

( pelaksanaan kegiatan membaca al-qur’an ) 

 

( pelaksanaan kegiatan sholat dzuhur berjamaah saat jam pulang sekolah ) 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

( pengambilan uang infaq oleh anak remas dan pembagian nasi bungkus di sekitar 

sekolah SMA Negeri 2 Jember ) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(siswa berbelanja di kantin jujur pada saat jam istirahat) 

 

( wawancara dengan ibu Eny selaku waka kesiswaan ) 

 

 

 

 



 

 

 

(wawancara dengan bapak Hafi selaku guru PAI di kelas 12) 

 

(wawancara dengan ibu Nurul selaku guru PAI di kelas 11) 

 



 

 

 

( wawancara dengan siswa di SMA Negeri 2 Jember ) 

 

( wawancara dengan ketua remaja masjid ) 
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