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"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada 

Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah 

memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni 

bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan 

Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan 

yang besar." (QS. Al-Ahzab: 70-71) (Kemenag RI, 2015:673) 
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ABSTRAK 
 

 

Safiul  Mujib,  NIM.  18200011167.  Implikasi  Pelaksanaan  Salat  Malam 

terhadap Pembentukan Karakter Religius Siswa Boarding SMP Islam 

Integral Luqman Al-Hakim Kudus. Semarang: Program Magister 

Pendidikan Agama Islam UNWAHAS tahun 2021. 
 

Kata Kunci: salat malam, karakter religius. 
 

Dekadensi moral generasi bangsa ini  menunjukkan bahwa pelaksanaan 

pendidikan yang selama ini diselenggarakan kurang menyentuh pada 

pembentukan karakter siswa. Salat malam merupakan salah satu alternatif 

pembentukan pendidikan karakter. Dengan pembiasaan salat malam dapat 

membentuk karakter religius siswa. 

Permasalahan  penelitian  ini adalah; 1)  Bagaimana pelaksanaan salat 

malam  siswa  boarding SMP  Islam  Integral  Luqman  al-Hakim  Kudus  ?  2) 

Bagaimanakah penanaman nilai religius siswa boarding SMP Islam Integral 

Luqman al-Hakim Kudus ? 3) Bagaimana implikasi pelaksanaan salat malam 

terhadap pembentukan karakter religius siswa boarding SMP Islam Integral 

Luqman al-Hakim Kudus ? 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan 

kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari observasi, 

wawancara kepala madrasah, guru, siswa. Sedangkan sumber data sekunder 

diperoleh dari dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan cara 

ketekunan atau keajekan pengamatan,    triangulasi dan perpanjangan. 

keikutsertaan peneliti. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan teknik 

analisis kualitatif yaitu reduksi data, display data dan verifikasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Pelaksanaan salat malam siswa 

boarding SMP Islam Integral Luqman al-Hakim Kudus, dilakukan dengan dua 

tahapan, yakni tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Pada tahap persiapan, 

hal yang dilakukan yaitu menyiapkan rencana pelaksanaan, menentukan para 

petugas,  menentukan  langkah-langkah  dan  memperhitungkan  waktu.  Pada 

tahap pelaksanaan, petugas membangunkan para santri, mengontrol ke asrama- 

asrama. 2) Penanaman nilai religius dalam pendidikan karakter di SMP Islam 

Integral Luqman al-Hakim Kudus dilaksanakan melalui, a) Program 

pengembangan  diri  yang  terdiri  dari  kegiatan-kegiatan  rutin  yang  ada  di 

sekolah, kegiatan spontan yang dilakukan guru pada siswa, keteladanan yang 

diberikan guru, dan pengkondisian sekolah yang diciptakan sedemikian rupa. 

b) Penanaman melalui mata pelajaran, c) Melalui budaya sekolah. 3) Implikasi 

penanaman nilai religius dalam pendidikan karakter terhadap proses 

pembelajaran  di  SMP Islam  Integral  Luqman  al-Hakim  Kudus  yaitu  siswa 

terbiasa melaksanakan ibadah, menghormati guru, keakraban dengan teman 

yang lain,  memiliki  kepedulian  terhadap  orang  lain  yang terkena musibah, 

toleran terhadap agama lain, dan taat pada peraturan. 
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ABSRACT 
 

 
 

Safiul  Mujib,  NIM.  18200011167.  Implications  of  the  Implementation  of 

Night Prayers on the Formation of Religious Character for Boarding 

Students of SMP Islam Integral Luqman Al-Hakim Kudus. Semarang: 

Masters Program in Islamic Education at UNWAHAS in 2021. 
 

Keywords: night prayer, religious character. 
 
 

The moral decadence of this nation's generation shows that the 

implementation of education that has been held has not touched the character 

building of students. Night prayers are an alternative to building character 

education.  With  the  habituation  of  night  prayers  can  form  the  religious 

character of students. 

The problems of this research are; 1) How is the implementation of the 

night prayers for the boarding students of Islamic Junior High School Integral 

Luqman al-Hakim Kudus? 2) How to instill the religious values of the boarding 

students of Islamic Junior High School Integral Luqman al-Hakim Kudus? 3) 

What are the implications of implementing night prayers on the formation of 

the religious character of the boarding students of the  SMP Islam Integral 

Luqman Al-Hakim Kudus? 

This research is a field research with a qualitative approach. Data 

collection techniques using observation, interviews and documentation. The 

primary data sources in this study were obtained from observations, interviews 

with madrasah principals, teachers, and students. Meanwhile, secondary data 

sources were obtained from documentation. The data validity test was carried 

out by means of persistence or observation, triangulation and elongation. 

researcher participation. While the data analysis technique uses qualitative 

analysis techniques, namely data reduction, data display and verification. 

The results showed that, 1) The implementation of the evening prayer 

for the boarding students of Islamic Junior High School Integral Luqman al- 

Hakim Kudus, was carried out in two stages, namely the preparation stage and 

the implementation stage. In the preparation stage, what is done is preparing an 

implementation  plan,  assigning  officers,  determining  steps  and  calculating 

time.  At  the  implementation  stage,  the  officers  wake  up  the  students, 

controlling them to dormitories. 2) The inculcation of religious values in 

character education at the Integral Islamic Junior High School Luqman al- 

Hakim Kudus is carried out through, a) Self-development programs consisting 

of routine activities at school, spontaneous activities carried out by teachers to 

students, exemplary provided by the teacher, and school conditioning created 

in such a way. b) Planting through subjects, c) Through school culture. 3) The 

implication of planting religious values in character education on the learning 

process at the Integral Islamic Junior High School Luqman al-Hakim Kudus is 

that students are accustomed to performing worship, respecting teachers, 

familiarity with other friends, having concern for others affected by disaster, 

tolerant of other religions, and obey the rules. 
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الملخص  
 

 
 
 

قيام  الليىلعل  كتوين انكعااست  إقةما   ١٨٠٢٢٢١١١١٧ . رقم  اليقد فشیع  المجیب،   

اصخشلية اليدينة لطلبة الوادفني من مدرةس الثانوية اإلسالمية املتماكلة لقمان اكحليم قدس  

سيامارنج: ةلحرم اجاملستير يف التريبة اإلسالمية, ةعماج اوحد ها شم ,٠٢٠١.  . 
 

 

. املكت متفاحية : صالة الليل ، اصلفة الدينية  
 

 

رهظي التدهور األخقالي جللي هذه األةم أن تنفيذ التلعيم الذي تم إرجاؤه لم ميس  

بناء خشصية اطلالب. قيام الليلهي بديل لتلعمي اصخشلية. مع التعود ىلع قيام الليل، كمين  

. أن كشتل اصخشلية الدنيية طللالب  

قيام الليلطللبة مدرةس اعالدادية ١) كيف يمت تنفيذ  كاشمل هذا البحث هي ؛   

٠) كيف يتم رغس القيم الدينية لدى االسالمية الثانوية املتلماكة لقامن احلكيم قدوس؟   

طالب مدرةس الثايونة اإلسالمية املتلماكة لقمان اكحليم قدس؟ ٣) ام هي اناساكعت إقةما  

مدرةس الثانوية اإلسالمية قيام الليىلعل كتوني اشلخصية الدينية لطلبة الدالخيين يف   

املتةلماك لقمان اكحلمي قدس؟  

هذا البحث هو حبث ميداني ذو منهج نوعي. تقينات مجع اليبانات ابستخدام  

املالةظح اوملقابالت اولتويثق. تم اصحلول ىلع اصمدر اليبانات األولية يف هذه الدراةس  

 من املالاظحت اوملقابالت مع مديري املدسرا اوملعملني اوطلالب. وفي الوتق نفهس ،

 تم اصحلول ىلع اصمدر اليبانات الثانوية من الوثائق. تم إرجاء اخبتار ةحص اليبانات

عن طريق الثبات أو املالةظح اولثتليث واالستطةلا. اشمرةك البحاث. بنيام تستخدم تقنية  
. لحتيل البيانات تقنيات التحللي الونعي ، وهي تقليل البيانات وعضرها اولتحقق مناه  

ظأورهت التناجئ أن: ١) تنفيذ صالة ااشعلء لطلبة املدرةس اعإلدادية اإلسالمية  

الثانيوة املتكاةلم لقامن الحكمي كودوس ، تم ىلع رمحلتين هام ةلحرم اإلعداد وةلحرم  

 النتفيذ. يف ةلحرم اعإلداد ، ام يمت اليقام هب هو إعداد ةطخ النتفيذ ، وتعيين اضلباط ،

وتحديد اخلطوات واسحب الوتق. يف ةلحرم التنفيذ ، يقوظ اضلباط اطلالب ويسيطرون  

٠) يمت رغس الميق الدينية يف تريبة اصخشلية ملابدرةس الثانوية  . لعيهم يف اجاهملع  

اإلسالمية المتةلماك لقمان اكحليم قدس من خالل: أ) برامج تنمية اذتية تتكون من أنطشة  

 روتينية يف املدرةس أونشطة عفيوة يقوم اهب املعملون طللالب. ، منوذيج يقدهم العملم ،

وتكييف املدرةس الذي تم إناشؤه هبذه ارطلقية. ب) الغرس من خالل املواضعي ، ج) من  

خالل القثافة املدرسية. ٣) ام يترتب ىلع رغس القيم الدينية يف رتبية اصخشلية ىلع  

 لمعية التلعم يف الدمرةس الثانوية اإلسالمية املتلماكة لقامن احلكيم قدس هو أن اطلالب

عمتاودن  ىلع  أداء  اعلبادة  اوحترام  العملمين  ورعمفة  األصقداء  اآلرخين  اوالهتمام  
. ابآلخرين. متأثرين لابكوراث ، متماسح مع األديان األرخى ، ويطعي القواعد  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN 
 

 
 
 

A.  Konsonan Tunggal 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif - Tidak dilambangkan ا

 - Ba‟ b ب

 - Ta‟ t ت

 Sa s S dengan titik di atas ث

 - Jim Ja ج

 Ha‟ h h dengan titik di bawah ح

 - Kha‟ kh خ

 - Dal d د

 Zal ż z dengan titik di atas ذ

 - Ra‟ r ر

 - Za‟ z ز

 - Sin s س

 - Syin sy ش

 Sad s s dengan titik di bawah ص

 Dad d d dengan titik di bawah ض

 T t t dengan titik di bawah ط

 Za‟ z z dengan titik di bawah ظ

 ع
 

„Ain 
 

„ 
Koma terbalik (apostrof 

tunggal) 

 - Gain g غ

 - Fa‟ f ف

 - Qof q ق

 - Kaf k ك

 - Lam l ل

 - Mim m م

 - Nun n ن

 - Waw w و

 - Ha‟ h ه

 ء
 

Hamzah 
 

 ׳
Apostrof lurus miring (tidak 

untuk awal kata) 
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Arab Latin Keterangan Contoh 

كا ن â Bunyi fathah panjang ا  

ى / ي  î Bunyi kasrah panjang بني  

 و
 

ŭ 
Bunyi dammah 

كو نو  

 

 
 

 

 - Ya‟ y ي

 Ta‟ Marbutah h Dibaca ah ketika mawquf ة

 Ta‟ Marbutah t/h Dibaca ah/at ketika mauquf ة...

 

B.  Vokal Pendek 

 

Arab Latin Keterangan Contoh 

- a Bunyi fathah pendek اقل  

- i Bunyi kasrah pendek سلم  

- u Bunyi dammah pendek احد  

 

C.  Vokal Panjang 
 
 
 
 
 
 
 

 

panjang 
 

D.  Diftong 

 
Arab Latin Keterangan Contoh 

موز aw Bunyi fathah diikuti waw و  

كيد ai Bunyi fathah diikuti ya ي  
 

 
 

E.  Pembauran kata sandang tertentu 

 

Arab Latin Keterangan Contoh 

ا لق  al-Qa Bunyi al Qomariyyah ا قلمر  

 

ا شل  

 

 

Sy-Sya 

Bunyi al syamsiyyah 

dengan / (el) diganti 

huruf berikutnya 

 

ا لشمسية  

 

 وا مل /

وا لت  

 

 

Wal - Mu 

/ wat-Ta 

Bunyi al-Qomariyyah / 

al syamsiyyah diawali 

huruf hidup, maka tidak 

terbaca mandiri 

 

وا لعما ملة  

وا لتربية  



xii  

 
 

 

KATA PENGANTAR 
 

 
 
 

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa 

dengan taufiq, hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan Tesis ini 

Tesis ini disusun untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna 

memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd.) pada Program Studi Magister 

Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang. 

Sholawat dan salam kami sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, 

beserta keluarga, sahabat dan semua pengikutnya hingga akhir zaman, yang 

telah memberikan lentera kehidupan, penerang bagi alam semesta ini. 

Penulisan Tesis ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, bantuan 

dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusun tesis ini terselesaikan. 

Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada: 

1.   Prof. Dr. H. Mudzakkir Ali, MA., M.H, sebagai Rektor Universitas Wahid 
 

Hasyim Semarang. 
 

2.   Prof. Dr. H. Mahmutarom HR., S.H., sebagai Direktur Program Sarjana 

Universitas Wahid Hasyim Semarang yang telah memberikan izin sehingga 

tesis ini dapat terselesaikan. 

3. Dr. Sari Hernawati, S.Ag., M.Pd., selaku pembimbing yang telah 

mencurahkan tenaga dan fikirannya dalam membimbing penulisan tesis ini. 

4.   Para Dosen dan staf pengajar yang telah membekali berbagai pengetahuan 

sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini. 

5.   Istri dan anak tercinta yang telah memberikan  do‟a dan motivasi demi 
 

keberhasilan penulis. 
 

6.   Semua teman-teman Mahasiswa Pasca Sarjana UNWAHAS se-angkatan 

asal Kudus yang selalu terlihat kekompakaanya sejak awal kuliah. 

7.   Berbagai pihak yang secara langsung atau tidak langsung telah membantu 

baik secara moril maupun materiil dalam penyusunan tesis ini. 

Penulis  hanya  dapat  berdo‟a  semoga  amal  baik  mereka  mendapat 
 

balasan  pahala  yang  berlipat  ganda  dari  Allah  SWT.  Akhirnya  penulis 



 



xiv
xiv
xiv 

 

 
 

 

DAFTAR ISI 
 
 
 
 

 
HALAMAN JUDUL ........................................................................................       i 

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN... ..................................................      ii 

NOTA PEMBIMBING .....................................................................................     iii 

PENGESAHAN TESIS ....................................................................................     iv 

MOTTO............. ...............................................................................................      v 

PERSEMBAHAN .............................................................................................     vi 

ABSTRAK......... ......................................................................................... ......   vii 

PEDOMAN TRANSLITERASI .. ....................................................................      x 

KATA PENGANTAR. .....................................................................................    xii 

HALAMAN DAFTAR ISI .. ............................................................................   xiv 

HALAMAN DAFTAR TABEL DAN GAMBAR ............................................. xvii 

HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN ................................................................. xviii 

 

 
 

BAB I     PENDAHULUAN ..........................................................................        1 

 
A.  Latar Belakang Masalah...........................................................        1 

 
B.  Rumusan Masalah ....................................................................        6 

 
C.  Tujuan Penelitian .....................................................................        7 

 
D.  Manfaat Penelitian ...................................................................        7 

 
E.  Metode Penelitian.....................................................................        8 

 
F.  Sistematika Pembahasan Tesis.................................................      16 



xv
xv 

 

 
 

 

BAB II   KAJIAN PUSTAKA ...................................................................... 

 
A.  Kajian Riset Terdahulu .............................................................. 

B.  Kajian Teori ............................................................................... 

1.   Salat Malam (Qiyamul Lail) .................................................. 

a.   Pengertian Qiyamul Lail .................................................. 

b.   Macam-macam Qiyamul Lail (Salat Malam) .................. 

c.   Salat Malam Nabi Muhammad Rasulullah SAW ............ 

d.   Adab-adab dalam salat malam ......................................... 

e.   Keutamaan salat malam ................................................... 

2.   Nilai Religius dalam Pendidikan Karakter............................. 

a.   Pengertian Pendidikan Karakter ...................................... 

b.   Pengertian Nilai Religius ................................................. 

c.   Landasan Nilai Religius................................................... 

d.   Aspek-Aspek Nilai Religius ............................................ 

e.   Tahap Perkembangan Religius ........................................ 

3.   Nilai Karakter Religius dalam Salat....................................... 

C.  Kerangka Berfikir....................................................................... 

BAB III PELAKSANAAN SALAT MALAM DAN PEMBENTUKAN 

KARAKTER RELIGIUS SISWA BOARDING SMP ISLAM 

INTEGRAL LUQMAN AL-HAKIM KUDUS ............................ 

A.  Gambaran Umum SMP Islam Integral Luqman al-Hakim ........ 

1.   Tinjauan Historis .................................................................... 

 
2.   Letak Geografis ...................................................................... 

 
3.   Visi Misi dan Tujuan.............................................................. 



xvi
xvi 

 

 
 

 

4.   Data Guru ............................................................................... 

 
5.   Ruang Belajar, Ruang Kantor, dan Ruang Penunjang ........... 

 
6.   Prestasi Akademik.................................................................. 

B.  Hasil Penelitian .......................................................................... 

1.   Pelaksanaan  Salat  Malam  Siswa  Boarding  SMP  Islam 

 
Integral Luqman al-Hakim Kudus ......................................... 

 
2.   Penanaman  Nilai  Religius  Siswa  Boarding  SMP  Islam 

 
Integral Luqman al-Hakim Kudus ......................................... 

 
3.   Implikasi      Pelaksanaan      Salat      Malam      terhadap 

Pembentukan  Karakter  Religius  Siswa  Boarding  SMP 

Islam Integral Luqman al-Hakim Kudus ............................... 

BAB IV  ANALISIS    PELAKSANAAN    SALAT    MALAM    DAN 

PEMBENTUKAN KARAKTER RELIGIUS SISWA 

BOARDING SMP ISLAM INTEGRAL LUQMAN AL- 

HAKIM KUDUS ............................................................................ 

A.  Pelaksanaan   Salat   Malam   Siswa   Boarding   SMP   Islam 

Integral Luqman al-Hakim Kudus ............................................... 

B.  Penanaman   Nilai   Religius   Siswa   Boarding   SMP   Islam 

Integral Luqman al-Hakim Kudus ............................................... 

C.  Implikasi Pelaksanaan Salat Malam terhadap Pembentukan 

Karakter  Religius   Siswa   Boarding   SMP   Islam   Integral 

 
Luqman al-Hakim Kudus ............................................................. 

 
BAB V    PENUTUP ...................................................................................... 

 
A.  Simpulan .................................................................................... 



xvii  

 
 

 

B.  Saran........................................................................................... 

C.  Kata Penutup .............................................................................. 

 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 



xviii
xviii
xviii
xviii 

 

 
 

 

DAFTAR GAMBAR 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar 2.1   Kerangka Berfikir......................................................................... . 



xix
xix
xix 

 

 
 

 

DAFTAR LAMPIRAN 
 

 
 
 
 
 
 

Lampiran 1   Instrumen Penelitian 

 
Lampiran 2   Tanskrip Wawancara 



1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salat malam mengandung dimensi dzikrullah dan memiliki dampak

psikologis pada jiwa seseorang. Ketenangan dan ketentraman yang diperoleh

seseorang yang melaksanakan salat malam, memiliki nilai spiritual yang

cukup tinggi. Hal ini disebabkan dalam salat malam terdapat suatu dimensi

dzikrullah (mengingat Allah). Dengan mengingat Allah, alam kesadaran akan

berkembang penghayatan melalui pendekatan kepada Allah. Allah maha

pengasih dan pemurah, segala keluh kesah gelisah dan cemas yang dirasakan

seseorang akan berganti dengan rasa tenang dan damai karena dekat dengan

Allah. Dari rasa ketenangan dan damailah akan menghasilkan mental yang

sehat bagi seseorang.

Melaksanakan salat malam dengan hati ikhlas dan mengharap ridla

Allah bagi orang-orang yang beriman akan menciptakan ketenangan dan

ketentraman di hati. Sehingga dengan begitu, akan menjadi salah satu

sarana penting dalam rangka melaksanakan terapi untuk menghadirkan rasa

tuma’ninah, yaitu ketenangan dan ketentraman (Shihab, 2014: 54).

Salat malam adalah bagian dari akhlak yang merupakan sistem nilai

yang mengatur pola sikap dan tindakan manusia berdasarkan ajaran Islam.

Salat malam adalah suatu aktifitas dalam rangka mendekatkan diri kepada

Allah yang merupakan implementasi dari rasa kepatuhan terhadap Allah dan



2

sunnah Rasulullah SAW dengan mengerahkan segenap eksistensi diri secara

jasmani dan rohani. Dengan demikian, salat malam merupakan manifestasi

pendidikan akhlak yang sangat alternatif. Salat malam mendorong kepada

pelakunya untuk menegakkan akhlak. Salat malam mendorong kepada

pelakunya untuk melakukan perbuatan sabar, ikhlas, khusyu’, taqarrub, ridha,

dan mahabbah.

Pada surat al-Muzammil ayat 1-7 disebutkan:

َ َ ُ ٱَ ِ ّ ُ ۡ ِ ٗ  َ ۡ ٱُ ِ َ ِ ُ إ َ ۡ ِ ۡ ٱأَوِ ٓۥ ّ ُ  ً ِ َ  ُ ۡ أَۡو ِ
 ِ ِ ّ ِ َوَر ۡ َ َ َۡءانَ ٱزِۡد  ُ ۡ  ً ِ ۡ َ  ً ِ َ  ٗ ۡ َ  َ ۡ َ َ  ِ ۡ ُ َ ِ إِنإ

 َ َ ِ ِ ٱَ ۡ ۡ َو َ َ أَ َمُ ٗٔ ِ ۡ ً  َوأَ ِ ِ  َ َ ٗ  رِ َ ٱإِن ِ َ ٗ ۡ َ
)ّ ّ )-:ا

Artinya: “ (1) Hai orang yang berselimut (Muhammad). (2) Bangunlah (untuk
sembahyang) di malam hari, kecuali sedikit (dari padanya). (3)
(yaitu) seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit. (4)
Atau lebih dari seperdua itu,dan bacalah al-Quran itu dengan
perlahan-lahan. (5) Sesungguhnya Kami akan menurunkan
kepadamu perkataan yang berat. (6) Sesungguhnya bangun di waktu
malam adalah lebih tepat (untuk khusuk) dan bacaan di waktu itu
lebih berkesan. (7) Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai
urusan yang panjang (banyak) (QS. al-Muzzammil: 1-7) (Kemenag,
2015: 532).

Ayat di atas memperlihatkan bahwa panggilan Allah kepada Nabi

Muhammad SAW dengan ungkapan “yaa ayyuhal muzzammil” (wahai orang

yang berselimut) mengandung sebuah pengertian bahwa beliau diperintahkan

oleh Allah untuk melaksanakan salat malam. Hal ini berkaitan dengan kondisi

spiritual beliau yang lemah dan beban berat beliau sebagai Nabi dan Rasul
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yang membutuhkan jawaban untuk menghadapi persoalan kehidupan

masyarakat jahiliyah yang semakin rusak.

Begitu pula panggilan ini ditujukan kepada ummat beliau, dalam

menghadapi persoalan hidup memang tidak ringan, akan tetapi hal itu

merupakan kenyataan hidup. Dengan melaksanakan salat malam, hal itu

merupakan bentuk upaya untuk memperkuat spiritual dalam rangka

menegakan sunnah beliau, sehingga rasa lesu, rasa malas, dan rasa takut

menghadapi kesulitan hidup adalah selimut (penghalang) bagi keberhasilan

hidup itu sendiri, yang tentunya harus dimbangi dengan mendekatkan diri

kepada Allah Yang Maha Kuasa (Shihab, 2014: 74).

Allah telah menganjurkan kepada Nabi Muhammad SAW agar bangun

di malam hari untuk melaksanakan salat malam. Salat malam merupakan

manifestasi dari seorang hamba yang tawadhu’ kepada Allah dengan berupaya

bangun di malam hari untuk mengisi sebagian dari malam itu dengan

menegakkan salat malam. Karena dengan menegakkan salat malam, maka

campur tangan (pertolongan) Allah akan datang untuk membantu

meringankan beban hidup hamba-hamba-Nya.

Salat sunnah yang dikerjakan pada malam hari merupakan sarana

untuk berkomunikasi dengan Allah, karena waktu malam adalah saat yang

panjang untuk berdzikir, bertaqarrub dan memasrahkan diri dengan segenap

jiwa raganya. Tujuan utamanya adalah agar manusia selalu dekat dengan

Allah dan selalu mengingat-Nya. Penyebutan dan ingat kepada Allah secara

terus-menerus dengan penuh kehidmatan akan membiasakan hati sanubari
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senantiasa dekat dan akrab dengan Tuhannya. Perasaan dekat ini akan

mengimbas kepada perasaan tenang dan tenteram. (Bastaman, 2016:158)

Secara psikologis, akibat perbuatan “mengingat Allah” ini dalam alam

kesadaran akan berkembanglah penghayatan akan kehadiran Tuhan yang

Maha Pemurah dan Maha Pengasih, yang senantiasa mengetahui segala

tindakan manusia. Maka ia tidak akan merasa hidup sendirian di dunia ini,

karena ada Dzat yang Maha Mendengar keluh kesahnya yang mungkin tidak

dapat diungkapkan kepada siapapun. Kharofa menyatakan bahwa;“Finally

prayer should al ways be offered with a deep sense of total humility and

concentration before God” (Pada akhirnya ibadah (salat) akan selalu

memberikan perasaan yang mendalam berupa kerendahan hati dan

kekhusyu’an di hadapan Tuhan). Kharofa (2012:152)

Berdirinya manusia di hadapan Allah dengan khusyu’ dan tunduk akan

membekalinya dengan suatu tenaga rohani yang menimbulkan dalam dirinya

perasaan yang tenang, jiwa yang damai, dan kalbu yang tenteram. Dalam salat

manusia mengarahkan seluruh jiwa dan raganya kepada Allah, berpaling dari

semua kesibukan duniawi dan tidak memikirkan sesuatu kecuali Allah dan

ayat-ayat Alquran yang dibaca di dalamnya. Hal ini dengan sendirinya akan

menimbulkan pada diri manusia itu keadaan yang tenang, dan pikiran yang

terbebaskan dari beban hidup.

Sikap khusyu’ dan tunduk inilah yang merupakan salah satu ciri utama

orang yang sehat jiwanya dan tenteram hidupnya. Sehat jiwanya tidak hanya

dalam arti sehat secara fisik, psikhis dan dapat beradaptasi secara baik dengan
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lingkungannya, tetapi juga harus mampu hidup sesuai dengan tata nilai dan

aturan-aturan agama serta mampu memahami dan mengamalkan dalam

hidupnya, yang pada akhirnya tidak akan terkena konflik-konflik batin,

apalagi gangguan jiwa dan penyakit jiwa. Hal ini tidak terlepas adanya

sandaran transendental yaitu hubungan vertikal dengan Allah, dan yang

diperoleh tidak lain adalah ketenteraman dan ketenangan jiwa yang selalu

didambakan oleh manusia.

Salat malam adalah suatu aktifitas dalam rangka mendekatkan diri

kepada Allah yang merupakan implementasi dari rasa kepatuhan terhadap

Allah dan sunnah Rasulullah SAW dengan mengerahkan segenap eksistensi

diri secara jasmani dan rohani. Dengan demikian,

Apabila dilihat dari tujuan pendidikan baik pendidikan nasional

maupun pendidikan Islam, maka jelas bahwa pada dasarnya pembentukan

karakter adalah merupakan hahekat dari diselenggarakannya sebuah

pendidikan baik formal maupun nonformal, bahkan tidak hanya pendidikan

yang diselenggarakan dalam sebuah lembaga pendidikan akan tetapi dalam

lingkungan keluarga juga memiliki peranan yang dominan dalam membentuk

karakter anak.

Ditinjau dari sudut pandang pendidikan Islam, sebagaimana yang

dikemukakan oleh Al-Maraghiy (2008:30) bahwa strategi pelaksanaan

pendidikan dirumuskan pada dua bagian. Pertama, tarbiyat khalqiyat, yaitu

penciptaan, pembinaan dan pengembangan jasmani peserta didik agar dapat

dijadikan sebagai sarana bagi perkembangan jiwanya. Kedua, tarbiyat diniyat
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tahzibiyat, yaitu pembinaan jiwa dan kesempurnaannya melalui petunjuk

wahyu Ilahi.

Pemberlakuan pendidikan karakter tentu saja bertujuan untuk

menumbuhkan karakter positif. Dengan pendidikan karakter, setiap dua sisi

yang melekat pada setiap karakter (baik dan buruk) hanya akan tergali dan

terambil sisi positifnya saja, sementara itu, sisi negatifnya akan tumpul dan

tidak berkembang. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan terbentuknya

karakter positif di atas, maka pendidikan karakter tidak bisa lepas dari nilai-

nilai tentang benar dan salah. (Munir 2010:xiii)

Pendidikan karakter berusaha menanamkan berbagai kebiasaan-

kebiasaan baik kepada siswa agar bersikap dan bertindak sesuai dengan nilai-

nilai budaya dan karakter bangsa. Nilai sendiri merupakan prinsip umum

yang dipakai masyarakat dengan satu ukuran atau standar untuk membuzat

penilaian dan pemilihan mengenai tindakan yang dianggap baik ataupun

buruk. Terdapat 18 nilai karakter yang dikembangkan dalam pendidikan

karakter yang terdiri dari religius, toleransi, jujur, toleransi, disiplin, kerja

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

cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cintai

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

jawab. Diantara nilai-nilai karakter tersebut, masing-masing sekolah bebas

memprioritaskan nilai mana yang akan dikembangkan sesuai dengan

karakteristik dan kebutuhan siswa dan lingkungan sekitar (Kemdiknas, 2011:

8).
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Religius merupakan salah satu nilai karakter yang ada dalam

pendidikan karakter. Nilai religius merupakan nilai yang berhubungan dengan

Tuhan Yang Maha Esa. Nilai religius merupakan nilai yang mendasari

pendidikan karakter karena pada dasarnya Indonesia adalah negara yang

beragama. Nilai religius yang bersifat universal sebenarnya dimiliki oleh

masing-masing agama sehingga tidak akan terjadi hegemoni agama yang

dipeluk mayoritas kepada orang-orang yang memeluk agama minoritas. Nilai

religius yang dalam pendidikan karakter sangat penting karena keyakinan

seseorang terhadap kebenaran nilai yang berasal dari agama yang dipeluknya

bisa menjadi motivasi kuat dalam membangun karakter. Sudah tentu siswa

dibangun karakternya berdasarkan nilai-nilai universal agama yang

dipeluknya masing-masing sehingga siswa akan mempunyai keimanan dan

ketakwaan yang baik sekaligus memiliki akhlak mulia.

Sebagian besar sekolah atau madarsah di Kabupaten Kudus telah

menerapkan pendidikan karakter, namun pengembangan nilai-nilai karakter

pada setiap madrasah berbeda-beda sesuai dengan kebijakan masing-masing.

Oleh karena itu, peneliti akan memfokuskan untuk melakukan penelitian

tentang pelaksanaan salat malam terhadap nilai religius karakter religius.

Peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian yang berlokasi di SMP

Islam Integral Luqman al-Hakim dikarenakan dari SMP ini mengadakan

program pembiasaan salat malam bagi siswa pesantren (boarding), yang

dapat menjadi tolok ukur dan indikasi bagaimana implikasi pembiasaan salat

malam terhadap pembentukan nilai-nilai karakter, khususnya karakter religius
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di sekolah. Berangkat dari sinilah, penulis ingin meneliti tentang, “Implikasi

Pelaksanaan Salat Malam terhadap Pembentukan Karakter Religius

Siswa Boarding SMP Islam Integral Luqman al-Hakim Kudus”.

B. Rumusan Masalah

Merujuk dari latar belakang tersebut di atas, maka di sini ada beberapa

permasalahan yang muncul, antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan salat malam siswa boarding SMP Islam Integral

Luqman al-Hakim Kudus ?

2. Bagaimanakah penanaman nilai religius siswa boarding SMP Islam

Integral Luqman al-Hakim Kudus ?

3. Bagaimana implikasi pelaksanaan salat malam terhadap pembentukan

karakter religius siswa boarding SMP Islam Integral Luqman al-Hakim

Kudus ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan tesis yang akan penulis

capai adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan salat malam siswa

boarding SMP Islam Integral Luqman al-Hakim Kudus.

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penanaman nilai religius siswa

boarding SMP Islam Integral Luqman al-Hakim Kudus.
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3. Mengetahui implikasi pelaksanaan salat malam terhadap pembentukan

karakter religius siswa boarding SMP Islam Integral Luqman al-Hakim

Kudus.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai kontribusi atau sumbangan bagi pengembangan hazanah

ilmu pengetahuan, khususnya tentang pendidikan akhlak.

2. Praktis

a. Bagi masyarakat, sebagai bahan informasi terhadap masyarakat luas,

khususnya di kalangan pendidik tentang pentingnya pendidikan

akhlak.

b. Bagi pendidik dan orang tua, memberi pemahaman yang lebih

terhadap pendidik atau orang tua untuk mendidik peserta didik atau

anaknya agar menjalankan salat, khususnya salat malam.

c. Bagai Peneliti, sebagai bahan referensi bagi pengembangan penelitian

selanjutnya yang lebih dalam dan lebih spesifik.

d. Bagi Unwahas Semarang, penelitian ini sebagai bagian dari usaha

menambah khazanah ilmu pengetahuan di Fakultas Tarbiyah.
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E. Metode Penelitian

1. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh

subjek penelitian (Moelong, 2015: 6). Jenis penelitian ini adalah penelitian

deskriptif (descriptive research) dengan teknik studi kasus (case study).

Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis

dan runtut, faktual serta akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat

populasi atau daerah tertentu. (Moelong, 2015:11)

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendapatkan  gambaran  yang

objektif, faktual,  akurat  dan  sistematis,  mengenai  masalah-masalah

yang  ada  dalam penelitian  ini, yaitu implikasi pelaksanaan salat malam

terhadap pembentukan karakter religius siswa boarding SMP Islam

Integral Luqman al-Hakim Kudus.

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah mengenai implikasi pelaksanaan salat

malam dan pembentukan karakter religius siswa, serta implikasi

pelaksanaan salat malam terhadap pembentukan karakter religius siswa

boarding SMP Islam Integral Luqman al-Hakim Kudus.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat

diperoleh (Arikunto, 2006: 129).  Dalam penelitian ini sumber data yang

digunakan sebagai berikut:
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a. Data Primer

Data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data

dihasilkan (Bungin, 2001: 129). Data primer ini diperoleh dari

wawancara dengan kepala sekolah, wakil kepala kurikulum, guru,

siswa, wali murid dan pihak yayasan. Selain interview juga diperkuat

dengan observasi terhadap pelaksanaan salat malam dan bentuk

karakter religius siswa boarding SMP Islam Integral Luqman al-

Hakim Kudus.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data-data yang melengkapi data-

data primer. Sumber data sekunder ini meliputi sumber kepustakaan

meliputi buku-buku, media cetak/koran majalah, dokumen serta

catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian.

Data sekunder ini diperoleh dari arsip-arsip dan catatan-

catatan, di antaranya tentang: sejarah singkat berdirinya sekolah,

inventaris sekolah, struktur organisasi, daftar nama guru, serta

jumlah siswa SMP Islam Integral Luqman al-Hakim Kudus.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara atau metode untuk

mendapatkan data yang diinginkan oleh peneliti dengan menggunakan

berbagai mcam cara (Arikunto, 2014:197). Teknik pengumpulan data

dalam penelitian ini sebagai berikut:
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a. Observasi

Metode observasi ini merupakan suatu penyelidikan yang

dijalankan secara sistematik dan sengaja digunakan untuk

menggunakan alat indra terhadap kejadian-kejadian yang langsung

ditangkap pada suatu suatu kejadian itu terjadi. (Arikunto, 2014:199)

Dalam penelitian ini, peneliti terlibat langsung dalam kegiatan

melakukan pengamatan, yang demikian itu disebut dengan observasi

berperanserta. Selain itu, dalam observasi ini penulis melihat obyek

penelitian secara langsung dengan mengamati kegiatan proses

belajar mengajar, menggambarkan dan memberikan catatan terhadap

obyek penelitian. (Arikunto, 2014:199)

Metode observasi dalam penelitian ini digunakan untuk

memperoleh data tentang pelaksanaan salat malam, karakter religius

siswa, letak geografis, dan sarana dan prasarana pendukung.

b. Interview (wawancara)

Metode wawancara (interview) adalah teknik pengumpulan

data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-

keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka

dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti.

Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh

melalui observasi (Moeloeng, 2015:135). Dalam penelitian ini,

peneliti menggunakan wawancara terstruktur dengan mempersiapkan

instrumen wawancara.
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Untuk menentukan subyek penelitian, maka peneliti

menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling.

Yang dimaksud purposive sampling dalam penelitian ini adalah

teknik penentuan subyek penelitian dengan pertimbangan dan tujuan

tertentu yaitu disesuaikan dengan asumsi dasar dari penelitian.

Sedangkan yang dimaksud dengan snowball sampling dalam

penelitian ini adalah berangkat dari yang kecil kemudian membesar

ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama membesar.

(Moeloeng, 2015:135)

Interview yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi:

1) Wawancara dengan kepala sekolah tentang penyelenggaran

pendidikan karakter di SMP Islam Integral Luqman al-Hakim.

2) Wawancara dengan waka kurikulum tentang pengembangan

kurikulum pendidikan karakter.

3) Wawancara dengan yayasan tentang arah kebijakan pendidikan

di SMP Islam Integral Luqman al-Hakim.

4) Wawancara dengan waka sarana prasarana tentang fasilitas fdan

sarana pendidikan karakter.

5) Wawancara dengan guru tentang proses penanaman karakter

religius di SMP Islam Integral Luqman al-Hakim.

6) Wawancara kepada peserta didik karakter religius di SMP Islam

Integral Luqman al-Hakim.
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c. Dokumentasi

Metode ini merupakan metode yang mengumpulkan data

yang diambil dari catata-catatan yang erat hubungannya dengan

obyek yang diteliti. Metode dokumentasi adalah mencari data

mengenai hal-hal verbal yang berupa catatan transkrip, buku, surat

kabar, majalah, dan prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan lain-

lain. (Moeloeng, 2015:136)

Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data yang

tidak bisa diungkap oleh metode yang lainnya. Dalam

pelaksanaannya penulis melihat arsip-arsip dan catatan-catatan yang

diperlukan, di antaranya tentang: sejarah singkat berdirinya sekolah,

inventaris sekolah, struktur organisasi, daftar nama guru, serta

jumlah siswa SMP Islam Integral Luqman al-Hakim.

5. Uji Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data yang dikumpulkan, peneliti

melakukan; pertama, teknik triangulasi antar sumber data, antar teknik

pengumpulan data dan antar pengumpul data yang akan dibantu oleh team

pembantu. Kedua, pengecekan kebenaran informasi kepada para informan

yang telah ditulis oleh peneliti dalam laporan penelitian. Ketiga, akan

mendiskusikan dan menyeminarkan dengan teman sejawat di Jurusan

termasuk koreksi dari pembimbing. Keempat, analisis kasus negatif, yakni

kasus yang tidak sesuai dengan hasil penelitian hingga waktu tertentu.

Kelima, perpanjangan waktu penelitian, cara ini digunakan untuk
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memperoleh bukti yang lebih lengkap juga untuk memeriksa konsistensi

tindakan atau ekspresi keagamaan para informan (Sugiyono, 2016: 316).

6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka proses selanjutnya adalah analisis

data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan

dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori,

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan dipelajari untuk

membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun

orang lain.

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisa

berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi

hipotesis. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum

memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai dilapangan.

Namun dalam penelitian kualitatif, analisa data lebih difokuskan selama

proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data (Sugiyono,

2016:336).

Miles dan Huberman yang dikutip Sugiyono (2016:341-345)

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas

sehingga datanya sudah jenuh. Analisis datanya, yaitu:
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a. Reduksi data

Reduksi data yaitu berkenaan dengan proses penyeleksian,

pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan perubahan data kasar yang

terdapat dalam bentuk tulisan hasil dari catatan lapangan. Reduksi data

terjadi dan dilakukan secara terus menerus dalam pelaksanaan

penelitian yang mengarah pada rancangan penelitian. Reduksi data

dilakukan ketika awal penelitian, terutama ketika mengadakan dialog

dan wawancara.

b. Display data

Langkah kedua kegiatan analisis data adalah display data.

Display data adalah pengumpulan data yang terorganisir dari informasi

yang patut ditarik kesimpulan, dan penentuan langkah berikutnya.

Pencarian display data membantu kita dalam memahami apa yang

terjadi dan untuk mengerjakannya serta berikutnya menganalisis.

Display data dalam penelitian ini adalah usaha dalam pengumpulan data

yang berupa dokumentasi, dan hasil wawancara yang dihimpun, lalu

disusun secara sistematis.

c. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Langkah ke tiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan

akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, di dukung oleh bukti-
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bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan

kesimpulan yang kredibel. (Sugiyono, 2016:99)

Verifikasi/kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian

kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan

sejak awal tetapi mungkin juga tidak, tergantung dari kesimpulan yang

dikemukakan pada tahap awal dengan didukung bukti valid dan

konsisten yang menghasilkan kesimpulan yang kredibel atau

kesimpulan awal yang bersifat sementara atau mengalami perubahan

jika tidak ditemukan bukti yang kuat dan mendukung yang akan

berkembang setelah penelitian berada dilapangan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa

diskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-

remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa

hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

F. Sistematika Pembahasan Tesis

Untuk memberikan gambaran dan memudahkan dalam memahami isi

tesis ini, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:
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Bab satu berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang,

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode

penelitian, dan sistematika pembahasan tesis.

Bab dua berisi kajian pustaka, yang terdiri dari tiga sub bab, pertama:;

pertama, kajian riset terdahulu, kedua, kajian teori meliputi, (1) salat  malam

(Qiyam al-lail), meliputi; pengertian salat malam, macam-macam salat

malam, salat malam nabi Muhammad SAW, adab-adab dalam salat malam,

keutamaan salat malam, (2) pendidikan karakter meliputi; pengertian

pendidikan karakter, tujuan pendidikan karakter, prinsip pendidikan karakter,

nilai-nilai dalam pendidikan karakter, (3) karakter religius, meliputi;

pengertian nilai religius, nilai religius dalam pendidikan karakter. ketiga,

kerangka berfikir.

Bab tiga berisi implikasi pelaksanaan salat malam terhadap

pembentukan karakter religius siswa boarding SMP Islam Integral Luqman al-

Hakim Kudus, terdiri dari gambaran umum SMP Islam Integral Luqman al-

Hakim, kedua, pelaksanaan salat malam terhadap pembentukan karakter

religius siswa boarding SMP Islam Integral Luqman al-Hakim Kudus

meliputi; pelaksanaan salat malam siswa boarding SMP Islam Integral

Luqman al-Hakim Kudus, penanaman nilai religius siswa boarding SMP

Islam Integral Luqman al-Hakim Kudus, implikasi pelaksanaan salat malam

terhadap pembentukan karakter religius siswa boarding SMP Islam Integral

Luqman al-Hakim Kudus.
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Bab empat berisi analisis implikasi pelaksanaan salat malam terhadap

pembentukan karakter religius siswa boarding SMP Islam Integral Luqman al-

Hakim Kudus, terdiri dari analisis pelaksanaan salat malam siswa boarding

SMP Islam Integral Luqman al-Hakim Kudus, analisis penanaman nilai

religius siswa boarding SMP Islam Integral Luqman al-Hakim Kudus, analisis

implikasi pelaksanaan salat malam terhadap pembentukan karakter religius

siswa boarding SMP Islam Integral Luqman al-Hakim Kudus.

Bab lima berisi simpulan, saran dan kata penutup.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Riset Terdahulu

Berkaitan dengan upaya penulisan tesis ini, Penulis telah berusaha

menelusuri literatur-literatur yang terkait dengan pokok permasalahan yang

berhubungan dengan fokus penelitian. Sepanjang telaah yang penulis

lakukan, memang telah ada penelitian-penelitian terkait dengan salat malam.

Akan tetapi, dalam pembahasan tersebut memiliki sudut pandang yang

berbeda dengan yang diajukan. Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan

sebagai rujuan di antaranya sebagai berikut.

Ansulat Ismail (2018), “Implementasi Pendidikan Karakter Religius di

Sekolah Dasar Khadijah Surabaya” dalam Jurnal Edustream Volume II,

Nomor 1, Mei 2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis

implementasi pendidikan karakter religius di Sekolah Dasar Khadijah

Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang

bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling

untuk menentukan sample sejak awal. Sampel pada penelitian ini adalah

kepala sekolah, waka kurikulum, waka kesiswaan, guru dan siswa. Dalam

perjalanan mengumpulkan data, penulis menggunakan metode observasi,

wawancara, dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan adalah

pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian

data (display), verifikasi dan kesimpulan (conclusions drowing/verifiying).
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji keabsahan data dengan

menggunakan uji kredibilitas data, dependabilitas, uji corfirmabilitas dan

Prolonged Engagement. Hasil penelitian yang berjudul implementasi

pendidikan karakter religius di Sekolah Dasar Khadijah Surabaya melalui

metode pembiasaan yang terdiri dari kegiatan religius yaitu mengucapkan

salam dengan berjabat tangan (mencium tangan guru), berdoa sentral sebelum

dan sesudah pembelajaran, sholat dhuha bersama, tartil Al-Qur’an kemudian

melaksanakan sholat duhur berjama’ah.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah, pada

penelitian di atas dilakukan di Sekolah Dasar dimana usia siswa masih

tergolong anak sedangkan penelitian ini dilakukan di SMP yang usianya

memasuki usia pubertas. Perbedaan lainnya adalah penelitian di atas fokus

pada metode yang dipakai dalam penanaman karakter religius saja, sedangkan

pada penelitian ini menganalisis implikasi salat malam terhadap pembentukan

karakter religius.

Penelitian Enny Suniyah, “Qiyam al-lail sebagai Pendidikan Ruhani

dan Relevansinya bagi Pembinaan Akhlak Santri dalam Perspektif Sosiologi

Pengetahuan; Studi Kasus di Pondok Pesantren Nuruzzahroh Kota Depok”

dalam Jurnal Misykat, Volume 02, Nomor 02, Desember 2017. Berdasarkan

haisl observasi, menunjukkan bahwa tempaan hidup melalui program qiyam

al-lail, yang dilakukan para santri pada malam hari setelah tidur, dengan

pendampingan Kyai, dewan pengurus, guru dan kakak kelas yang membantu

dalam pelaksanaan program tersebut menghasilkan hasil yang baik. Sehingga
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memperkuat dasar-dasar normatif yang dianut oleh pondok pesantren

Nuruzzahroh, baik dalam al-Qur’an maupun as-Sunnah. Pondok pesantren

Nuruzzahroh sebagai lembaga pendidikan Islam sangat ketat menerapkan

program pendidikan dengan tujuan mengasah hati dan ditempa seperti salat

tahajjud (qiyam al-lail). Salat tahajjud merupakan salat sunat malam yang

sangat dianjurkan.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah pada fokus

penelitian, fokus penelitian ini adalah tentang implikasi pelaksanaan salat

malam terhadap pembentukan karakter religius siswa, sementara pada

penelitian di atas adalah relevansi qiyam al-lail sebagai pendidikan ruhani

bagi pembinaan akhlak santri dalam perspektif sosiologi pengetahuan.

Syamsuddin dan Khunainah Afroyin dalam Jurnal al-Ta’dib Volume 6

No. 2, Januari 2017, dengan judul “Rahasia Tahajjud untuk Meningkatkan

Kecerdasan Spiritual, Emosional, dan Intelektual (Telaah PemikiranYazid al-

Bustomi)”. Hasil penelitian menunjukkan salat tahajjud yang dikerjakan

secara khusyuk dan ikhlas, bisa mendatangkan ketenangan sekaligus sebagai

terapi kecerdasan pikiran. Tahajjud dalam proses meningkatkan kecerdasan

spiritual merupakan Zero Mind Proses (ZMP) yaitu proses penjernihan hati,

penjernihan hati dilakukan untuk melepaskan segala belenggu yang

menghalangi seseorang untuk mengikuti suara hatinya. Tahajjud merupakan

salat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi meskipun beliau dalam

perjalanan. Sholat tahajjud juga dapat meningkatkan kecerdasan otak. Hal ini

dipengaruhi oleh gelombang alpha yang membawa manusia masuk ke dalam
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pikiran bawah sadar pada saat tidur. Dengan itu pula pikiran dan jiwa menjadi

rileks, tenang dan tentram. Pada saat sujud oksigen dalam darah mengalir

secara maksimal ke dalam otak sehingga asupan oksigen otak terpenuhi hal

inilah yang membuat otak menjadi lebih segar dan lebih cerdas.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah pada fokus

penelitian, fokus penelitian ini adalah tentang implikasi pelaksanaan salat

malam terhadap pembentukan karakter religius siswa, sementara pada

penelitian di atas adalah telaah atas pemikiran seseorang tokoh tasawuf Yazid

al-Bustomi tentang rahasia tahajjud untuk meningkatkan kecerdasan spiritual,

emosional, dan intelektual. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan

(field research), sementara penelitian di atas, ada yang menggunakan

pendekatan library research.

Refi Swandar (2018), “Implementasi Pendidikan Karakter Religius di

SD Budi Mulia Dua Sedayu Bantul”, dalam Jurnal Edukasia Volume II,

Nomor 1, Mei 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi

pendidikan karakter religius serta faktor penghambat dan pendukungnya di

SD Budi Mulia Dua Sedayu Bantul. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik

kesimpulan bahwa strategi pendidikan karakter religius yang dilakukan guru

di sekolah yaitu melalui keteladanan dilakukan dengan guru memberikan

contoh, pengertian, nasihat kepada siswa, pembelajaran dilakukan dengan

guru mengaitkan materi dengan aspek religius, pemberdayaan dan

pembudayaan dilakukan dengan penerapan tata tertib sekolah dan kegiatan

ekstra kurikuler, penguatan dilakukan dengan guru memberikan pengertian,
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pujian dan motivasi siswa, dan penilaian dilakukan dengan mengamati sikap

siswa. Faktor pendukungnya yaitu dari diri siswa, kebiasaan, lingkungan

sekolah dan sarana prasarana sekolah. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu

diri siswa, peran orang tua dan sarana prasarana sekolah.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah locus

penelitiannya, perbedaan objek penelitian akan berpengaruh pada hasil

penelitian dikarenakan setiap objek penelitian memiliki karakteristik yang

berbeda. Pada penelitian di atas dilakukan di Sekolah Dasar dimana usia

siswa masih tergolong anak sedangkan penelitian ini dilakukan di SMP yang

usianya memasuki usia pubertas. Perbedaan lainnya adalah penelitian di atas

fokus pada metode yang dipakai dalam penanaman karakter religius saja,

sedangkan pada penelitian ini menganalisis implikasi salat malam terhadap

pembentukan karakter religius.

Penelitian Deden Suparman dalam Jurnal Universitas Islam Negeri

Sunan Gunung Djati Volume 2 Nomor 2 2017 berjudul “Pembelajaran Ibadah

Salat dalam Perspektif Psikis dan Medis” yang menyimpulan bahwa Apabila

salat itu dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan yang telah

digariskan, maka akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan secara

menyeluruh baik pisik maupun psikis.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah pada fokus

penelitian, fokus penelitian ini adalah tentang implikasi pelaksanaan salat

malam terhadap pembentukan karakter religius siswa, sementara pada

penelitian di atas adalah pembelajaran ibadah salat dalam perspektif psikis
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dan medis. Desain penelitian di atas sama yakni menggunakan pendekatan

library research.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya

adalah penelitian ini memfokuskan objek kajiannya pada siswa tingkat

menengah pertama dan berada di lingkungan boarding, dimana usia tersebut

adalah usia puber awal, sedangkan penelitian sebelumnya objek kajiannya

pada siswa dasar (usia kanak-kanak) yang tentunya pemilihan objek tersebut

nantinya diharapkan menemukan temuan yang berbeda. Perbedaan lainnya

teretak pada desain penelitiannya. Penelitian ini merupakan penelitian

lapangan (field research), sementara penelitian di atas, ada yang

menggunakan pendekatan library research. Fokus penelitian ini juga berbeda

dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

B. Kajian Teori

1. Salat Malam (Qiyamul Lail)

a. Pengertian Qiyamul Lail

Secara bahasa, qiyamullail berasal dari bahasa Arab yang berasal

dari dua kata yaitu: qiyam artinya berdiri, menegakkan dan al-lail

artinya malam hari. Jadi, qiyamullail berarti menegakkan malam.

(Sya’bi, 2007:224) Sedangkan menurut istilah qiyamullail adalah

menegakkan atau menghidupkan malam dengan amalan-amalan yang

utama seperti salat tahajjud, witir, membaca al-Qur'an serta berdzikir

dan bertafakur dengan penuh rasa khusyu', tawadhu', dan thuma'ninah
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dan lain-lain yang dilaksanakan setelah melakukan salat isya' sampai

terbitnya fajar, baik dikerjakan sebelum tidur maupun sesudahnya

(Hamdani, 2011:165).

Secara umum qiyamullail yang dikenal oleh masyarakat muslim

Indonesia adalah salat tahajjud. Tahajjud berasal dari kata tahajjada

yang berpadanan kata istaiqazha, yang berarti terjaga, sengaja bangun,

atau sengaja tidak tidur. Hal itu tentu saja dilakukan pada waktu malam,

sehingga dinamakan “salatul lail atau qiyamullail” yang

diterjemahkan dengan salat malam. Sedang menurut Moh. Sholeh,

tahajjud artinya bangun dari tidur. Salat tahajjud artinya salat sunah

yang dikerjakan pada waktu malam hari dan dilaksanakan setelah tidur

lebih dahulu walaupun tidurnya hanya sebentar. (Sholeh, 2006:130)

b. Macam-macam Qiyamul Lail (Salat Malam)

Berkaitan dengan salat malam ini, Teungku Muhammad Hasbi

Ash Shiddieqy, dalam Pedoman Salat, membagi macam-macam salat

malam dengan salat tahajud dan salat witir. Salat tahajud dan salat witir

keduanya adalah salat sunnah muakad dan salat witir sebagai salat

penutup bagi salat malam. (Ash Shiddieqy, 2010:508)

1) Salat tahajud

Salat tahajud sangat dianjurkan oleh Allah untuk

dilaksanakan sebagai ibadah nafilah (tambahan), yang akan

mengantarkan manusia kepada derajat terpuji.
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َعَثَك َربَُّك َك َعسى َأْن يـَّ نَاِفَلًة لَّ فـَتَـَهجَّْد ِبهاللَّْيلِ َوِمنَ  ُموًداحمَّْ َمَقاًمابـْ
)٧٩(اإلسراء:

“Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah
kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu: mudah-mudahan
Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. (QS. al
Isra’:79). (Kemenag, 2015:436)

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shddieqy mengutip

pendapat Asy Syafi’y bahwa “salat malam, baik sebelum tidur

maupun sesudahnya dan salat “witir”, dinamai “tahajjud” ((Ash

Shiddieqy, 2010:508). Hamdani Bakran Adz Dzakiey menambahkan

bahwa salat tahajjud adalah salat sunnah yang dilakukan pada malam

hari dengan sedikitnya dua rakaat dan sebanyak-banyaknya tidak

terbatas. (Adz Dzakiey, 2010:38)

Moenir Manaf menyatakan bahwa salat sunnah tahajjud ialah

salat malam. Waktunya ialah sesudah salat isya sampai terbit fajar,

dikerjakan sesudah tidur malam kendatipun sebentar. Jumlah

rakaatnya tidak terbatas, sedikitnya dua rakaat. Salat ini dikerjakan

dua-dua rakaat, kemudian diakhiri dengan salat witir satu atau tiga

rakaat. (Manaf, tt.:77)

Dari berbagai definisi salat tahajut di atas, dapat diambil

sebuah batasan bahwa salat tahajut adalah salat sunnah yang

dikerjakan pada malam hari, sebelum atau sesudah tidur dengan

jumlah rakaat minimal dua rakaat dan sebanyak-banyaknya tidak
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terbatas, dan diakhiri dengan salat witir, serta waktunya sesudah

salat isya’ sampai terbit fajar.

Nabi Muhammad Rasulullah SAW melakukan salat malam,

baik itu di bulan ramadhan maupun di bulan yang lainnya adalah

sebelas rakaat, kemudian beliau menutupnya dengan salat witir tiga

rakaat. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abi salamah Abdirrahman

dari ‘Aisyah.

كيف كانت :رضي اهللا عنهاأنه سَأَل عائشةَ بن عبد الرمحن سلَمةَ عن أيب
رمضاَن؟ فـََقاَلْت: ما كان رسول صالُة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف

غريِه على ِإحَدى َعْشَرَة رمضاَن وال يفاهللا صلى اهللا عليه وسلم يزيُد يف
أربًعا فال ينَّ وطُوهلِِنَّ، مث يصلِّ اربًعا، فال َتْسَئْل عن ُحْسِنهِ يركعًة: يصلِّ 

ثالثًا. فقالت عائشُة: فقلت: يا يَتْسَئْل عن حسنهنَّ وطوهلنَّ، مث يصلِّ 
وال يـََناُم رسوَل اِهللا، أَتـََناُم قبَل أن ُتوتِر؟ فقال: يا عائشُة ِإنَّ َعيـَْىنَّ تَناَمانِ 

)يالبخار (رواه قـَْلِيب 
“Dari Abi Salamah bin ‘Abdirrahman bahwasanya ia bertanya
kepada ‘Aisyah: bagaimanakah Rasulullah SAW melakukan
salat malam pada bulan ramadhan?, ‘Aisyah menjawab:
Rasulullah SAW tidak pernah salat di malam hari, lebih dari
sebelas rakaat, baik di bulan ramadhan maupun di bulan
lainnya. Pertama-tama beliau salat empat rakaat, jangan
engkau tanya bagaimana bagus dan panjangnya. Kemudian
beliau salat empat rakaat lagi, jangan tanya bagaimana bagus
dan panjangnya. Dan kemudian beliau salat tiga rakaat (salat
witir sebagai penutup). Pernah aku bertanya kepadanya, “Ya
Rasulullah apakah engkau tidur sebelum melakukan salat
witir?”, beliau menjawab, “Hai ‘Aisyah, kedua mataku tidur,
tetapi hatiku tidak” (HR. Bukhari). (Al-Bukhari, tt.:448)
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Berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar bahwa Nabi

Muhammad SAW melakukan salat malam, dengan setelah dua

rakaat salam, kemudian beliau melakukan salat witir satu rakaat.

صلى اهللا عليه و سلم أنه قال: صالُة الليِل َمثْـَىن عن ابن ُعَمَر عن النيب
َمثْـَىن فَِإَذ ِخْفَت الصبَح فَأْوتِْر بواحدٍة، واجعْل اِخَر صالِتَك ِوتْـرًا (روه 

)يالرتمذ
“Dari Ibnu Umar dari Nabi SAW bersabda: salat malam
dilakukan dua rakaat dua rakaat (dengan tiap-tiap dua rakaat
satu salam), kemudian apabila kamu takut waktu salat subuh
akan tiba, maka tutuplah salat malammu dengan satu rakaat
salat witir (HR. Tirmidzi). (At Tirmidzi, tt.:300)

2) Salat witir

Ash-Shiddieqy menuliskan bahwa “witir” adalah nama bagi

satu rakaat yang diasingkan dari yang sebelumnya, atau nama dari

bagi salat yang ganjil rakaatnya yakni: salat lima rakaat, tujuh rakaat,

atau sembilan rakat yang bersambung-sambung. Salat witir adalah

salat sunnah muakad, yang jumlah rakaatnya harus ganjil, sedikitnya

satu rakaat, paling banyak sebelas rakaat, dan paling sederhana

kesempurnaannya tiga rakaat. Salat sunnah witir, merupakan salat

sunnah penutup bagi salat malam, waktunya mulai dari hilangnya

syafaq merah sampai terbit fajar sadiq. (Ash-Shiddieqy, 2012:508)

Hal ini senada dengan Hamdan Bakran Adz Dzakiey, ia

mengemukakan bahwa salat witir adalah salah satu sunnah malam

yang senantiasa mengiringi salat tahajjud, jumlahnya rakaatnya

ganjil, dan sebagai penutup salat malam. (Adz Dzakiey, tt.:323)
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اِبـْرَاِهْيُم ْبُن ُمْوَسى َاْخبَـْرنَا ِعْيَسى َعْن زََكرِيَّا َعْن َاِيب ِاْسَحاَق َعْن َعاِصٍم َعْن 
رسول اهللا صل اهللا عليه وسلم يَا اَْهَل اْلُقْراَِن اَْوتُِرْوا فَِانَّ اهللاَ َعِليٍّ قَاَل: قَاَل 

ِوتْـٌر حيُِبُّ اْلوِتْـَر (رواه ايب داود)
“Ibrahim ibnu Musa mengabarkan kepada kami ‘Isa dari
Zakariya dari Abi Ishaq dari’Asim dari ‘Ali berkata: Bersabda
Rasulullah SAW: Wahai Ahlal-Quran (orang-orang yang
memahami al-Quran) salat witirlah kalian, karena
sesungguhnya Allah itu ganjil, menyukai yang ganjil. (HR.
Abu Dawud) (Abi Dawud, tt.:332)

Berkaitan dengan jumlah rakaat salat witir, dalam sebuah

riwayat telah dinyatakan oleh Rasulullah SAW bahwa salat witir itu

tiga belas rakaat, sebelas rakaat, sembilan rakaat, tujuh rakaat, tiga

rakaat, dan satu rakaat.

َوِاْحَدى َعْشرََة َعْشَرةَ اُهللا َعَلْيِه َوَسّلَم اْلوِتْـُر بَِثَال ِث ِيبِّ َصلىَّ َعِن النَّ يَ ُروِ 
) يَوِتْسٍع َوَسْبٍع َوَمخٍْس َوَثَالٍث َوَواِحَدٍة (رواه الرتمذ

“Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya salat witir adalah
tiga belas rakaat, sebelas rakaat, sembilan rakaat, tujuh rakaat,
tiga rakaat, dan satu rakaat (HR. Tirmidzi). (At Tirmidzi, tt.:
285)

Di samping salat tahajud dan salat witir di atas, masih terdapat

salat-salat sunnah lainnya, yang biasanya dilakukan pada malam hari

sebagaimana pada waktu salat malam. Salat-salat sunnah tersebut antara

lain adalah salat tarawih, salat hajat, salat tasbih, dan salat istikharah.

1) Salat Tarawih

Taraawiih (kata tunggalnya tarwiihhah) menurut bahasa

berarti istirahat. Di sini berarti istirahat setelah setiap empat rakaat

salat sunnah (tarawih) di bulan Ramadhan (disebabkan panjang ayat
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al-Quran yang di baca pada masa itu dalam setiap rakaatnya). Salat

tarawih ialah salat malam pada bulan ramadhan, hukumnya sunnah

mu’akad (penting bagi laki-laki dan perempuan), boleh dikerjakan

sendiri-sendiri dan boleh berjamaah. Waktunya yaitu sesudah salat

‘isaya sampai terbit fajar (waktu subuh). Adapun jumlah rakaat

dalam salat tarawih, ada dua pendapat, yaitu delapan rakaat, dan dua

puluh rakaat. (Al Habsyi, 2016:171)

Pendapat pertama, salat tarawih dilakukan delapan rakaat

berdasarkan hadits dari A’isyah r.a., yang telah diriwayatkan oleh

Bukhari dan Muslim.

: كيف كانت سلَمَة بن عبد الرمحن أنه سَأَل عائشَة رضي اهللا عنهاعن أيب
ضاَن؟ فـََقاَلْت: ما كان رسول رمصالُة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف

غريِه على ِإحَدى َعْشَرَة رمضاَن وال يفاهللا صلى اهللا عليه وسلم يزيُد يف
أربًعا فال يعن ُحْسِنِهنَّ وطُوهلِِنَّ، مث يصلِّ َتْسَئلْ اربًعا، فال يركعًة: يصلِّ 

ثالثًا. فقالت عائشُة: فقلت: يايَتْسَئْل عن حسنهنَّ وطوهلنَّ، مث يصلِّ 
َماِن وال يـََناُم رسوَل اِهللا، أَتـََناُم قبَل أن ُتوتِر؟ فقال: يا عائشُة ِإنَّ َعيـَْىنَّ تَنا

)ي(رواه البخار قـَْلِيب 
“Dari Abi salamah bin Abdirrahman bahwasanya ia bertanya
kepada ‘Aisyah: bagaimanakah Rasulullah SAW melakukan
salat malam pada bulan ramadhan?, ‘Aisyah menjawab:
Rasulullah SAW tidak pernah salat di malam hari, lebih dari
sebelas rakaat, baik di bulan ramadhan maupun di bulan
lainnya. Pertama-tama beliau salat empat rakaat, jangan
engkau tanya bagaimana bagus dan panjangnya. Kemudian
beliau salat empat rakaat lagi, jangan tanya bagaimana bagus
dan panjangnya. Dan kemudian beliau salat tiga rakaat (salat
witir sebagai penutup). Pernah aku bertanya kepadanya, “Ya
Rasulullah apakah engkau tidur sebelum melakukan salat
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witir?”, beliau menjawab, “Hai ‘Aisyah, kedua mataku tidur,
tetapi hatiku tidak” (HR. Bukhari). (Al-Bukhari, tt.:448)

Pendapat kedua, salat tarawih pada masa Umar r.a., Utsman

r.a., dan Ali k.w., kaum muslimin melaksanakan salat tarawih

sebanyak dua puluh rakaat. Dan jumlah itulah yang disetujui oleh

mayoritas para ahli fiqh, dari kalangan madzab Hanafi, Hanbali,

Syafi’i, Daud Ats Tsauri dan lain-lain. (Al Habsyi, 2016:177)

اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُرغُِّب ِيف ِقَياِم َعْن َاِيب ُهَريـَْرَة قَاَل: َكاَن َرُسوُل اِهللا َصلَّى
َرَمَضاَن ِمْن َغْريِ اَْن يَْأُمَرُهْم ِبَعزِْميٍَة ُمثَّ يـَُقْوُل: َمْن قَاَم َرَمَضاَن ِاْميَانًا َواْحِتَسابًا 

داود)ايب (روه ُغِفَر َلُه َما تـََقدََّم ِمْن َذْنِبهِ 

“Dari Abi Hurairah ra. Berkata: Rasulullah SAW.
Berkeinginan keras tanpa menyuruh mereka menekadkan,
beliau bersabda: barang siapa berdiri (salat tarawih) pada
bulan Ramadhan karena iman dan mengharapkan pahala,
maka diampuni dosa-dosa yang telah berlalu (HR. Abi
Dawud). (Abi Dawud, tt.:321)

Menanggapi hadits ini, Imam Taqiyuddin dalam Kifayatul

Akhyar Fi Halli Ghayatil Ikhtisar, menjelaskan bahwa:

ا يف املسجد وصدرا من خالفة الفروق  رضي اهللا عنه, مثّ رأى الناس يصلو
فجمعهم علي أيب رضي اهللا عنه ووضب ثة ثالثة فرادى وإثنني إثنني وثال

ألمنه عمر ذلك وفعل معه على ذلك وأمجع الصحابة عشرين ركعة هلم 
اض. اإلفرت 

“Dan pada masa awal khalifah Al Faruq (Umar Ibnul
Khathab) r.a., kemudian banyak orang melakukan salat
(tarawih) di masjid sendiri-sendiri, dua rakaat dua rakaat dan
tiga rakaat tiga rakaat, maka Ali Abi r.a. mengumpulkan
mereka dan menyuruh mereka salat (tarawih) dua puluh
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rakaat, dan para sahabat menyutuinya, dan sahabat Umarpun
melakukan yang demikian pula meskipun tidak diharuskan.
(Taqiyuddin, tt.: 88)

2) Salat Hajat

Salat hajat ialah salat sunnah yang dikerjakan karena

mempunyai hajat agar diperkenankan hajatnya oleh Allah. Salat

sunnah hajat dikerjakan dua rakaat, kemudian berdoa memohon

sesuatu yang menjadi hajatnya. Salat sunnah hajat dilaksanakan

semalam, tiga malam, atau tujuh malam, tergantung pada penting

dan urgensinya. (Rifa’i, tt.:103)

اَْويفِ َاِيب َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َبْكٍر َعْن قَا ِئِد ْبِن َعْبِد الرَّْمحَاِن ْبِن َعْبِد اِهللا ْبنِ 
َمْن َكاَنْت َلُه ِاَىل اِهللا حَاَجٌة اَْو ْيِه َوَسلَّماُهللا َعلَ َرُسوُل اِهللا َصلَّىقَاَل: قَالَ 

ْحِسْن الُوُضْوَء ُمثَّ لُِيَصلِّ رَْكَعَتِني... (رواه اََدَم فَـْلَيتَـَوَضْأ َوْليَ ِاَىل ِمْن َبينِ 
) يالرتمذ

“Dari Abdillah bin Bakrin dari Qaidi bin Abdirrahman bin
Abdillah bin Abi Aufi berkata: Bersabda Rasulullah SAW.
Barang siapa membutuhkan Allah atau anak Adam, maka
berwudhulah dan sempurnakanlah wudhunya kemudian salat
dua rakaat... (HR. Turmudzi). (At-Tirmidzi, tt.: 97)

Salat hajat banyak macam ragam cara mengerjakannya yakni

bukan syarat rukunnya, hanya pada bacaan dan tertibnya berlainan

cara mengerjakannya. Pada pokoknya salat hajat dilaksanakan dua

rakaat sampai dengan 12 rakaat, dengan tiap-tiap dua rakaat satu

salam (Rifa’i, tt.:103)
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3) Salat Tasbih

Disebut salat tasbih karena di dalamnya dibacakan tasbih

sehingga 4 rakaat berjumlah 300 tasbih. Salat tasbih dianjurkan

mengamalkannya, kalau bisa tiap-tiap malam, kalau tidak bisa tiap

malam, maka sekali seminggu, kalau juga tidak sanggup sekali

seminggu, dapat juga dilakukan sebulan sekali atau setahun sekali,

dan kalau tidak bisa setahun sekali, setidak-tidaknya sekali seumur

hidup. (Rifa’i, tt.:97)

Adapun tata cara salat tasbih, sesudah takbir dan bertasbih

iftitah, membaca lima belas tasbih. Sesudah itu membaca ta’awudz,

membaca bismilllah dan al Fatihah serta surat. Sesudah itu membaca

tasbih sepuluh kali, sesudah itu iktidal lalu membaca tasbih sepuluh

kali, sesudah itu sujud lalu membaca tasbih sepuluh kali, sesudah itu

duduk antara dua sujud lalu membaca tasbih sepuluh kali, dan

sesudah itu sujud yang kedua membaca tasbih sepuluh kali juga. (As

Shiddieqy, 2012:303)

Salat tasbih dikerjakan empat rakaat. Tiap-tiap rakaat tujuh

puluh lima tasbih (dalam berdiri dua puluh lima tasbih, lima belas

tasbih sebelum al Fatihah, dan sepuluh tasbih sesudah surat). Kalau

salat tasbih dikerjakan pada malam hari, baik dilakukan dengan dua-

dua rakaat satu salam. Tasbih di dalam rukuk dan di dalam sujud,

dibaca sesudah membaca tasbih rukuk dan tasbih sujud. Dan tasbih

ini tidak dibaca dalam sujud sahwi. (As Shiddieqy, 2012:303)
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يا عّم اال :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للعباس:عن أيب رافع قال
بلى يارسول اهللا قال: يا عّم صّلى أربع :أصلك اال أحبوك اال أنفعك قال

:فقلالقراءهركعات تقرأ يف كّل ركعة بفاحتة الكتاب وسورة فإذا أنقضت 
تركع, ّمث اركع نمرّة قبل أاهللا مخس عشرة وسبحاناهللا أكرب واحلمد هللا 

ارفع عشرا مثّ فقلها رأسك فقلها عشرا, ّمث اسجد عشرا, مث ارفع فقلها 
رأسك فقلها عشرا ّمث اسجد فقلها عشرا مث ارفع رأسك فقلها عشرا قبل 
أن تقوم, فذالك مخس وسبعون يف كّل ركعة وهي ثالث مائة يف أربع 

رسول اهللا قال يا. غفرها اهللا لكذنوبك مثل رمل عاجل ركعات ولو كانت 
فقلها ومن يستطيع أن يقوهلا يف يوم ؟ قال إن مل تستطع أن تقوهلا يف يوم 

فإن مل تستطع أن تقوهلا يف مجعة فقلها يف شهر, فلم يزل يقول يف مجعة, 
)ي(روه الرتمذله حيت قال فقلها يف سنة 

“Dari Abi Rafi’ berkata: bersabda Rasulullah SAW kepada
Abbas: hai Paman ingatkah salatmu, kecintaanmu, dan
kemanfaatanmu. Berkata (Abbas): tentu Ya Rasulullah.
Bersabda (Rasulullah SAW): hai Paman salatlah empat rakaat
dengan membaca surat al Fatihah dan sebuah surat dalam tiap
rakaat. Apabila engkau telah selesai membacanya, maka
ucapkanlah “Allahu akbar wal hamdu lillah wasubhaanallah”
lima belas kali sebelum ruku’, sepuluh kali ketika ruku’,
sepuluh kali ketika bangkit dari ruku’, sepuluh kali ketika
sujud, sepuluh kali ketika duduk, sepuluh kali ketika sujud ke
dua, sepuluh kali ketika duduk sebelum berdiri. Dengan
demikian, tujuh puluh lima kali dalam satu rakaat dan tiga
ratus kali dalam empat rakaat. Walaupun dosamu seperti pasir
yang terhampar, maka Allah mengampuni dosa-dosamu.
Bertanya (Abbas): Ya Rasulullah dan siapakah yang mampu
melakukannya setiap hari? Menjawab (Rasulullah): jika
engkau tidak mampu melakukannya setiap hari, lakukanlah
setiap hari jumat, maka jika engkau tidak mampu, lakukanlah
setiap bulan, dan jika engkau tidak mampu lagi, lakukanlah
setiap tahun (HR. Tirmidzi). (At-Tirmidzi, tt.:299-300)
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4) Salat Istikharah

Salat istikharah artinya salat meminta petunjuk yang baik.

Umpamanya seseorang akan mengerjakan suatu pekerjaan yang

penting, sedangkan ia masih ragu-ragu, apakah pekerjaan itu baik

untuk dia atau tidak. Ketika itu disunnahkan baginya salat istikharah

dua rakaat, sesudah itu berdoa, meminta petunjuk kepada Allah atas

pekerjaannya yang masih diragukan itu. (Rasjid, 2014:151)

يـَُعلُِّمَنا َوَسلَّمَ اُهللا َعَلْيِه َعْن َجا ِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا قَاَل: َكاَن َرُسوُل اِهللا َصلَّى
اْالُمْوِر َكَما يـَُعلُِّمَنا السُّْوَرَة ِمَن اْلُقْراَِن يقول اذا َهمَّ احدُُكْم اْالِ◌ْسِتَخاَرَة ِيف 

) يرواه الرتمذباالمِر فلريَكْع ركَعتَـْنيِ من غِري الفريضِة...(
“Dari Jabir bin Abdillah berkata: Rasulullah SAW.
Mengajarkan kepada kami tentang salat istikharah dalam
suatu urusan, sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami
tentang surat dari al-Quran, beliau bersabda: apabila salah
satu di antara kalian ragu melakukan suatu urusan, maka
salatlah dua rakaat selain salat fardhu...(HR. Tirmidzi). (At-
Tirmidzi, tt.:298)

c. Salat Malam Nabi Muhammad Rasulullah SAW

Berkaitan dengan penjelasan tentang salat malam ini, pada

waktu Nabi Muhammad Rasulullah SAW masih hidup, beliau sangat

mengkawatirkan kalau salat malam ini dikira wajib oleh ummatnya. Hal

ini wajar saja terjadi, karena secara hukum dan nilai salat beliau

berbeda dengan ummatnya.

الَّْيِل َوِنْصَفه َوثـُلَُثه َوطائَِفٌة مَِّن الَِّذْيَن يَ ثِ لُ ثُـ نْ ىن مِ دْ اَ مُ وُ قُ تَـ كَ نَّ اَ مُ لَ عْ يَـ كَ بَّ رَ نَّ إِ 
ا وْ ءُ رَ اقْـ فَ مْ كُ يْ لَ عَ ابَ تَ ُه فَـ وْ صُ حتُْ نْ لَّ نْ اَ مَ لِ عَ َو اُهللا يـَُقّدِرُ الَّْيَل َوالنـََّهارَ َمَعَك 

)٢٠.. (املزمل: .نِ اءَ رْ قُ الْ نَ مِ رَ سَّ يَ اتَـ مَ 



37

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu
berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau
sepertiga dua malam atau sepertiganya dan (demikian pula)
segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan allah
menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa
kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-
waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu
bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Quran … (QS. Al
Muzzammil: 20). (Kemenag, 2015:990)

Menurut M. Quraish Shihab, ayat di atas penjelasan

menyangkut salat Rasulullah SAW dipisahkan dari penjelasan

menyangkut salat kelompok yang bersama beliau. Redaksi taquumu,

(kamu bangkit untuk salat...) dipisah dengan wa thaaifatun min al

ladziina ma’aka (... dan kelompok orang-orang yang bersamamu).

Pemisahan tersebut memiliki maksud bahwa salat Rasulullah SAW dan

salat sahabatnya berbeda dari segi hukum dan nilai. Salat beliau

sifatnya wajib, sedangkan bagi mereka sunnah. (Shihab, 2007:205)

Namun demikian, karena mereka ”bersama” Nabi, maka ibadah

mereka semua diterima Allah, kesalahan dan kekurangan mereka

diampuni Allah, bahkan kesulitan yang dihadapi sebagian mereka

menjadi sebab turunnya keringanan dan alternatif pengganti salat

malam yang tidak mampu dilakukan secara sempurna oleh mereka.

Salah satu alternatif penggantinya adalah maka bacalah apa yang

mudah bagimu dari al-Quran. (Shihab, 2007:206)

Hal senada juga tergambar dalam hadist dari A’isyah bahwa

ketika Rasulullah SAW sedang salat malam di kamarnya, yang

bersebelahan dengan masjid, terlihat oleh orang banyak sehingga
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mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh beliau (salat malam).

Kejadian inilah kemudian membuat Rasulullah SAW kawatir bahwa

salat malam itu nanti dikira wajib.

..فـََقاَل (رسول اهللا صل اهللا عليه وسلم): ِاينِّ َخِشْيُت اَْن .َعْن َعاِءَشَة قَاَلْت:
َعَلْيُكْم َصالَ ُة الَّْيِل (رواه البخاري)بَ ْكتَ تُ 

Dari ’Aisah ia berkata:... Maka bersabda Rasulullah SAW,
sesunguhnya aku takut apabila diwajibkan atas kalian salat
malam. (al-Bukhari, tt.:170)

Nabi Muhammad Rasulullah SAW dalam melakukan salat

malam, beliau selalu mendahuluinya dengan melakukan salat dua rakaat

yang ringan, hal ini sebagaimana dalam hadits dari Abi Hurairah.

قَاَم َاَحدُُكْم ِمَن اهللا َعَلْيِه َوَسّلَم: ِاَذاُل اِهللا َصلىَّ َعْن َاِيب ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوْ 
َفتَـْنيِ (رواه ايب داود)اللَّْيِل فـَْلُيَصلِّ رَْكَعتَـْنيِ َخِفيـْ

“Dari Abi Hurairah berkata: bersabda Rasulullah SAW:
Apabila salah seorang di antara kalian berdiri di malam hari
(untuk mengerjakan salat malam), hendaklah memulai dengan
salat dua rakaat yang ringan (HR. Abu Dawud). (Abi dawud,
tt.:310)

Berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad

SAW menyuruh melakukan salat malam dua rakaat dua rakaat (dengan

tiap-tiap dua rakaat satu salam), kemudian melakukan salat witir satu

rakaat.

صلى اهللا عليه و سلم أنه قال: صالُة الليِل َمثْـَىن عن ابن ُعَمَر عن النيب
َمثْـَىن فَِإَذ ِخْفَت الصبَح فَأْوتِْر بواحدٍة، واجعْل اِخَر صالِتَك ِوتْـرًا (روه 

)يالرتمذ
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“Dari Ibnu Umar dari Nabi SAW bersabda: salat malam
dilakukan dua rakaat dua rakaat (dengan tiap-tiap dua rakaat
satu salam), kemudian apabila kamu takut waktu salat subuh
akan tiba, maka tutuplah salat malammu dengan satu rakaat
salat witir” (HR. Tirmidzi). (At-Tirmidzi, tt.:300)

Dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad Rasulullah SAW

melakukan salat malam, baik itu di bulan ramadhan maupun di bulan

yang lainnya adalah delapan rakaat, kemudian beliau salat witir tiga

rakaat. Hal ini berdasarkan riwayat dari Said bin Abi Said al Maqburi

dari Abu salamah dari ‘Aisyah.

سلَمَة أنه سَأَل عائشَة: كيف كانت عن أيبيِّ سعيٍد املْقربُِ عن سعيد بن أيب
رمضاَن؟ فـََقاَلْت: ما كان رسول صالُة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف

غريِه على ِإحَدى َعْشَرَة رمضاَن وال يفاهللا صلى اهللا عليه وسلم يزيُد يف
أربًعا فال يْسِنِهنَّ وطُوهلِِنَّ، مث يصلِّ اربًعا، فال َتْسَئْل عن حُ يركعًة: يصلِّ 

ثالثًا. فقالت عائشُة: فقلت: يا يَتْسَئْل عن حسنهنَّ وطوهلنَّ، مث يصلِّ 
رسوَل اِهللا، أَتـََناُم قبَل أن ُتوتِر؟ فقال: يا عائشُة ِإنَّ َعيـَْىنَّ تَناَماِن وال يـََناُم قـَْلِيب 

)ي(رواه الرتمذ
“Dari Said bin Abi Said al Maqburi dari Abi salamah
bahwasanya ia bertanya kepada ‘Aisyah: bagaimanakah
Rasulullah SAW melakukan salat malam pada bulan
ramadhan?, ‘Aisyah menjawab: Rasulullah SAW tidak pernah
salat di malam hari, lebih dari sebelas rakaat, baik di bulan
ramadhan maupun di bulan lainnya. Pertama-tama beliau salat
empat rakaat, jangan engkau tanya bagaimana bagus dan
panjangnya. Kemudian beliau salat empat rakaat lagi, jangan
tanya bagaimana bagus dan panjangnya. Dan kemudian beliau
salat tiga rakaat (salat witir sebagai penutup). Pernah aku
bertanya kepadanya, “Ya Rasulullah apakah engkau tidur
sebelum melakukan salat witir?”, beliau menjawab, “Hai
‘Aisyah, kedua mataku tidur, tetapi hatiku tidak” (HR.
Tirmidzi).
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d. Adab-adab dalam salat malam

Adab dalam salat malam, yaitu:

1) Berniat ketika akan tidur, bahwa ia akan bangun mengerjakan salat

malam.

2) Menyapu muka di kala bangun dari tidur, lalu bersugi dan

memandang ke langit, kemudian berdoa.

3) Membuka salat malam dengan 2 (dua) rakaat iftitah yang ringan,

sesudah itu barulah dia salat seberapa yang dia kehendaki.

4) Membangunkan keluarga dari tidur di malam hari.

5) Menghentikan salat untuk tidur kembali, apabila terasa mata

mengantuk, hingga hilang kantuk.

6) Janganlah dia memberatkan diri, salatlah sesuai dengan

kesanggupannya, lalu dia kekalkannya, jangan dia tinggalkannya,

kecuali karena darurat.

7) Melakukan salat malam di rumah.

8) Mengakhiri salat malam dengan salat witir. (Ash Shiddieqy, 2012:

521-524)

e. Keutamaan salat malam

1) Tawadhu’ kepada Allah dan Rasul-Nya

Melakukan salat malam merupakan manifestasi dari

tawadhu’ kepada Allah dan Rasul-Nya. Salat malam adalah

kebiasaan orang-orang saleh yang menjauhkan lambung mereka
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dari pembaringan untuk melaksanakan perintah Allah dan

mengikuti sunnah Rasul-Nya.

َمَضا ِجِع َيْدُعْوَن َربـَُّهْم َخْوفًا وََّطَمًعا وَِّممَّا َرَزقـَْناُهْم تـََتَجاَىف ُجنـُْوبـُُهْم َعِن الْ 
)١۶يـُْنِفُقْوَن (السجدة:

“Lambung mereka jauh dari pembaringan, sedang mereka
berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap,
dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang Kami
berikan kepada mereka”. (Q.S. As Sajdah: 16). (Kemenag,
2015:662)

2) Mendapatkan tempat yang terpuji.

َعَثَك رَبَُّك َك َعسى َأْن يـَّ فـَتَـَهجَّْد ِبه نَاِفَلًة لَّ اللَّْيلِ َوِمنَ  ُموًداحمَّْ َمَقاًمابـْ
)٧٩(اإلسراء:

“Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah
kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu: mudah-mudahan
Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. (QS. al
Isra’:79). (Kemenag, 2015:436)

3) Doa yang makbul

Salat malam dapat menjadi jalan dikabulkannya doa oleh

Allah, karena salat malam dapat dilakukan pada waktu sepertiga

malam awal sampai waktu fajar. Sebagaimana tertuang dalam hadis

dari Abi Hurairah bahwa Allah akan mengabulkan doa orang yang

berdoa pada waktu sepertiga malam awal sampai waktu fajar.

هريرَة َأنَّ رسوَل اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: يـَْنزُِل اُهللا إىل عن أيب
نـَْيا ُكلَّ ليلٍة ِحَني َميْضِ  ثـُُلُث اليل اَألوَُّل فيقوُل: أَنَا املَِلُك، يالسََّماء الدُّ

ن َفَأْعِطيه، مَ َيْسَأُل ِين يَفَأْسَتِجيب َلُه: َمن ذا الَّذِ َيْدُعو ِين يَمْن َذا الَّذِ 



42

َفَأْغِفر له، فال يزاُل كذلك حىتَّ ُيِضىَء الفجُر (رواه َيْستَـْغِفُرينيذا الَّذِ 
)يالرتمذ

“Dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:
Allah turun ke langit bumi setiap sepertiga malam awal seraya
berfirman: Aku adalah Penguasa, apabila ada orang yang
berdoa pada-Ku maka Aku kabulkan doanya, apabila ada
orang meminta pada-Ku maka Aku beri permintaanya, apabila
ada orang yang memomohon ampun pada-Ku maka Aku
mengampuninya, maka yang demikian itu berlangsung sampai
tiba waktu fajar (HR. Tirmidzi). (At-Tirmidzi, tt.: 307)

4) Keluarga yang dirahmati Allah

Masih dalam hadits dari Abi Hurairah bahwa Allah

merahmati sepasang suami istri yang saling membangunkan untuk

menegakkan salat malam.

َعْن َاِيب ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيه َوَسلََّم: َرِحَم اُهللا َرُجالً 
َرِحَم َوْجِهَها اْلَماَء.قَاَم ِمَن اللَّْيِل َفَصلَّى َواَيـَْقَظ اْمرَاََتُه فَِاْن اََبْت َنَضَح ِيف 

َواَيـَْقَظْت َزْوَجَها فَِاْن َاَىب َنَضَحْت ِيف اُهللا اْمرَاًَة قَاَمْت ِمَن اللَّْيِل َفَصلَّتْ 
داود)َوْجِهِه اْلَما َء (رواه ايب

“Dari Abi Hurairah berkata: Bersabda Rasulullah SAW: Allah
merahmati seorang laki-laki yang berdiri di malam hari untuk
melakukan salat malam dan membangunkan istrinya, jika
istrinya enggan bangun ia memercikkan air kemukanya. Allah
merahmati seorang perempuan yang berdiri di malam hari
untuk melakukan salat malam dan membangunkan suaminya,
jika suaminya enggan bangun ia memercikkan air kemukanya
(HR. Abu Dawud). (Abu Dawud, tt.: 307)

5) Terhindar dari penyakit

َعْن ُحَذيـَْفَة قَاَل: اَنَّ َرُسْوُل اهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِاَذاقَاَم ِمَن 
داود)اللَّْيِل َيُشْوُص فاَُه بِالسَِّواِك (رواه ايب
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“Dari Hudaifah berkata: Bahwasanya Rasulullah SAW
bersabda: apabila berdiri di malam hari (untuk melakukan salat
malam) hendaklah membersihkan mulutnya dengan siwak
(bersugi) (HR. Abi Dawud). (Abu Dawud, tt.: 27)

2. Nilai Religius dalam Pendidikan Karakter

a. Pengertian Pendidikan Karakter

Karakter dalam kamus pendidikan berarti watak, sifat-sifat

kejiwaan. Ilmu yang mempelajari tentang watak seseorang seseorang

berdasarkan tingkah laku disebut dengan karakterologi (Saliman dan

Sudarsono, 2014:116). Karakter atau watak dapat dikembangkan oleh

faktor-faktor pembawaan dan faktor-faktor eksogen seperti alam

sekitar, pendidikan dan pengaruh dari luar pada umumnya

(Poerbakawatja dan Harahap, 2016:161).

Secara spesifik, pendidikan karakter yang berbasis nilai religius

mengacu pada nilai-nilai dasar yang terdapat dalam agama (Islam).

Nilai-nilai karakter yang menjadi prinsip dasar pendidikan karakter

banyak ditemukan dari beberapa sumber, di antaranya nilai-nilai yang

bersumber  dari  keteladanan  Rasulullah  yang  terjewantahkan dalam

sikap  dan  perilaku  sehari-hari  beliau,  yakni shiddîq (jujur), amânah

(dipercaya), tablîgh (menyampaikan  dengan  transparan), fathânah

(cerdas) (Nur Ahmad, dkk., 2016:23).

Karakter berasal dari bahasa Yunani, yaitu charassein, yang

artinya adalah mengukir hingga terbentuk sebuah pola. Jadi, untuk

mendidik anak agar memiliki karakter diperlukan proses “mengukir”,
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yakni pengasuhan dan pendidikan yang tepat. Karakter adalah sikap

yang dapat dilihat atau ditandai dari perilaku, tutur kata, dan tindakan

lainnya. Dalam padanannya dengan istilah bahasa Arab, karakter mirip

artinya dengan akhlak mulia yaitu tabiat atau kebiasaan melakukan hal-

hal yang baik (Megawangi, 2014:25).

Karakter merupakan suatu keadaan jiwa. Keadaan ini

menyebabkan jiwa bertindak tanpa pikir atau dipertimbangkan secara

mendalam. Keadaan ini ada dua jenis. Pertama, alamiah dan bertolak

dari watak. Misalnya pada orang yang gampang sekali marah karena

hal-hal yang paling kecil. Kedua, tercipta melalui kebiasaan dan latihan.

Pada mulanya keadaan ini terjadi karena dipertimbangkan dan

difikirkan. Namun, kemudian melalui pratek terus menerus menjadi

karakter. Pengertian ini sama dengan beberapa pengertian akhlak dalam

beberapa literatur, ini karena dari beberapa versi hampir sama

dinyatakan bahwa akhlak dan karakter adalah sama-sama yang melekat

dalam jiwa dan dilakukan tanpa pertimbangan (Miskawaih, 1994:56).

Pendidikan karakter ini sebagaimana dicontohkan dalam al-

Qur’an sebagai berikut:

ُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكبَـَر َأَحُدمهَُ  ا أَْو  َوَقَضى َربَُّك َأالَّ تـَْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا ِإمَّا يـَبـْ
َهْرُمهَا َوُقْل َهلَُما قـَْوًال َكرِميًا لِّ ِمَن َواْخِفْض َهلَُما َجَناَح الذُّ .ِكَالُمهَا َفَال تـَُقْل َهلَُما ُأفٍّ َوَال تـَنـْ

.الرَّْمحَِة َوُقْل َربِّ اْرَمحُْهَما َكَما َربـََّياِين َصِغريًا

Artinya: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan
menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik
pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang
di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut



45

dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu
mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah
kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka
perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap
mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah:
“Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana
mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil”.(Surat al-
Isra’ 23-24) (Kemenag RI, 2015:669).

Beberapa pengertian karakter di atas ada dua versi yang agak

berbeda. Satu pandangan menyatakan bahwa karakter adalah watak atau

perangai (sifat), dan yang lain mengungkapkan bahwa karakter adalah

sama dengan akhlak, yaitu sesuatu yang melekat pada jiwa yang

diwujudkan dengan perilaku yang dilakukan tanpa pertimbangan. Tapi

sebenarnya bila dikerucutkan dari kedua pendapat tersebut adalah

bermakna pada sesuatu yang ada pada diri manusia yang dapat

menjadikan ciri kekhasan pada diri seseorang.

Karakter sama dengan kepribadian, tetapi dipandang dari sudut

yang berlainan. Istilah karakter dipandang dari sudut ”penilaian”, baik-

buruk, senang-benci, menerima-menolak, suatu tingkah laku

berdasarkan norma-norma yang dianut. Sedangkan istilah kepriabadian

dipandang dari sudut ”penggambaran”, manusia apa adanya tanpa

disertai penilaian (Hartati, 2014:119).

Kepribadian dalam bahasa Inggris disebut personality, yang

berasal dar bahasa Yunani per dan sonare yang berarti topeng, tetapi

juga berasal dari kata personae yang berarti pemain sandiwara, yaitu

pemain yang memakai topeng tersebut. Kepribadian diartikan dalam
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dua macam. Pertama, sebagai topeng (mask personalty), yaitu

kepribadian yang berpura-pura, yang dibuat-buat, yang semua

mengandung kepalsuan. Kedua, kepribadan sejati (real personalty)

yaitu kepribadian yang sesungguhnya, yang asli (Sukmadinata,

2003:136)

Pendidikan karakter adalah untuk mengukir akhlak melalui proses

knowing the good, loving the good and acting the good yaitu proses

pendidikan yang melibatkan aspek kognitif, emosi dan fisik, sehingga

akhlak mulia bisa terukir menjadi habit of the mind, heart and hands.

Maksudnya adalah pertama, anak mengerti baik-buruk, mengerti

tindakan apa yang harus diambil, mampu memberikan prioritas hal-hal

yang baik. Kedua, mempunyai kecintaan terhadap kebajikan dan

membenci perbuatan buruk kecintaan ini merupakan semangat untuk

berbuat kebajikan. Ketiga, anak mampu melakukan kebajikan dan

terbiasa melakukannya (Hartati, 2014:119).

Pendidikan karakter adalah pendidikan yang tidak hanya

berorientasi pada aspek kognitif saja, akan tetapi lebih berorientasi pada

proses pembinaan potensi yang ada dalam diri anak, dikembangkan

melalui pembiasaan sifat-sifat baik yaitu berupa pengajaran nilai-nilai

karakter yang baik. Dalam pendidikan karakter bahwa setiap individu

dilatih agar tetap dapat memelihara sifat baik dalam diri (fitrah)

sehingga karakter tersebut akan melekat kuat dengan latihan melalui

pendidikan sehingga akan terbentuk akhlaqul karimah.
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Pendidikan karakter di sini yang dimaksud adalah pendidikan

dengan proses membiasakan anak melatih sifat-sifat baik yang ada

dalam dirinya sehingga proses tersebut dapat menjadi kebiasaan dalam

diri anak. Dalam pendidikan karakter tidak hanya bertujuan untuk

mencerdaskan anak dalam aspek kognitif saja, akan tetapi juga

melibatkan emosi dan spiritual, tidak sekedar memenuhi otak anak

dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga dengan mendidik akhlak anak

Anak dipersiapkan untuk menjadi anggota masyarakat yang

bertanggung jawab dan respek terhadap lingkungan sekitarnya.

b. Pengertian Nilai Religius

Nilai karakter yang terkait erat dengan Tuhan Yang Maha Kuasa

adalah nilai religius. Kata dasar dari religius adalah religi yang berasal

dari Bahasa Inggris, religion sebagai bentuk dari kata benda yang

berarti agama atau kepercayaan akan adanya sesuatu kekuatan yang

lebih besar di atas manusia. Religius berasal dari kata religious yang

berarti sifat religi yang melekat pada diri seseorang. Nilai religius

merupakan suatu bentuk hubungan manusia dengan penciptanya

melalui ajaran agama yang sudah terinternalisasi dalam diri seseorang

dan tercermin dalam sikap dan perilakunya sehari-hari (Kemendiknas,

2010: 27).

Religius sebagai salah satu nilai dalam pendidikan karakter

dideskripsikan oleh Kemendiknas (2010: 27) sebagai sikap dan

perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut,
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toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun

dengan pemeluk agama lain. Selanjutnya, Ngainum Naim (2011: 124)

mengungkapkan bahwa nilai religius. adalah peghayatan dan

implementasi dari ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli dapat disimpulkan

bahwa nilai religius merupakan nilai yang bersumber dari ajaran

agama yang dianut sesorang yang dilaksanakan dalam kehidupannya

sehari-hari.

Agama dalam kehidupan pemeluknya merupakan ajaran yang

mendasar yang menjadi pandangan atau pedoman hidup. Pandangan

hidup ialah “konsep nilai yang dimiliki seseorang atau sekelompok

orang mengenai kehidupan”. Apa yang dimaksut nilai-nilai adalah

sesuatu yang dipandang berharga dalam kehidupan manusia, yang

mempengaruhi sikap hidupnya. Pandangan hidup (way of life,

worldview) merupakan hal yang penting dan hakiki bagi manusia,

karena dengan pandangan hidupnya memiliki kompas atau pedoman

hidup yang jelas di dunia ini. Manusia antara satu dengan yang lain

sering memiliki pandangan hidup yang berbeda-beda seperti

pandangan hidup yang berdasarkan agama misalnya, sehingga agama

yang dianut satu orang berbeda dengan yang dianut yang lain.

Pandangan hidup yang mengandung nilai-nilai yang bersumber

dan terkait dengan:
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1) Agama, sebagai system kayakinan yang mendasar, sakral, dan

menyeluruh mengenai hakikat kehidupan yang pusatnya ialah

keyakinan Tuhan.

2) Ideologi, sebagai sistem paham yang ingin menjelaskan dan

melakukan perubahan dalam kehidupan ini, terutama dalam

kehidupan social-politik.

3) Filsafat, sistem berpikir yang radikal, spekulatif, dan induk dari

pengetahuan.

Pandangan hidup manusia dapat diwujudkan atau tercermin

dalam cita-cita, sikap hidup, keyakinan hidup dan lebih konkrit lagi

perilaku dan tindakan. Pandangan hidup manusia akan mengarah

orientasi hidup yang bersangkutab dalam menjalani hidup di dunia

ini. Bagi seorang muslim misalnya, hidup itu berasal dari Allah Yang

Maha Segala-galanya, hidup tidak sekedar di dunia tetapi juga di

akhirat kelah. Pandangan hidup muslim berlandaskan tauhid, ajarannya

bersumber pada al-Qur’an dan Sunnah Nabi, teladannya ialah Nabi,

tugas dan fungsi hidupnya adalah menjalankan ibadah dan kekhalifaan

muka bumi, karya hidupnya ialah amalan shaleh, dan tujuan

hidupnya ialah meraih karunia dan ridha Allah.

Agama memiliki posisi dan peranan yang sangat penting dalam

menjalani kehidupan di dunia ini. Agama dapat berfungsi sebagai

fakyor motivasi (pendorong untuk bertindak yang benar, baik, etis, dan

maslahat), profetik (menjadi risalah yang menunjukan arah



50

kehidupan), kritik (menyuruh pada yang ma‟ruf dan mencegah dari

yang mungkar), kreatif (mengarahkan amal atau tindakan yang

menghasilkan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain), intergratif

(menyatukan elemen-elemen yang rusak dalam diri manusia dan

masyarakat untuk menjadi lebih baik), sublimatif (memberikan proses

penyucian diri dalam kehidupan), dan liberatif (membebaskan manusia

dari berbagai belenggu kehidupan).nmanusia yang tidak memiliki

pandangan hidup, lebih-lebih yang bersumber agama, iabarat orang

buta yang berjalan di tengah kegelapan dan keramaian: tidak tahu dari

mana dia datang, mau apa di dunia, dan kemana tujuan hidup yang

hakiki.

Demikian mendasarnya kehidupan dan fungsi agama dalam

kehidupan manusia maka agama dapat dijadikan nilai dasar bagi

pendidikan, termasuk pendidikan karakter, sehingga melahirkan model

pendekatan pendidikan berbasis agama. Pendidikan karakter yang

berbasis pada agama merupakan pendidikan yang mengembangkan

nilai-nilai berdasarkan agama yang membentuk pribadi, sikap, dan

tingkah laku yang utama atau luhur dalam kehidupan (Nashir, 2013:22-

24).

c. Landasan Nilai Religius

Landasan religius dalam pendidikan merupakan dasar yang

bersumber dari agama. Tujuan dari landasan religius dalam pendidikan

adalah seluruh proses dan hasil dari pendidikan dapat mempunyai
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manfaat dan makna hakiki. Agama memberikan dan mengarahkan

fitrah manusia memenuhi kebutuhan batin, menuntun kepada

kebahagiaan dan menunjukkan kebenaran. Seperti yang ditetapkan

pada Al-Qur’an surat Al-‘Alaq ayat 1-5:

أۡ ٱ َ ۡ ِ ِ ۡ َ ِ ّ َ  ِيٱَر َ َ َ َ َ ٱَ ٰ َ ِ ۡ  ٍ َ َ  ۡ أۡ ٱِ َ ۡ َ َوَر
َمُ ٱ ۡ َ ِ ِيٱۡ  َ َ ِ َ َ ۡ َ َ ٱَ ٰ َ ِ ۡ  ۡ َ ۡ َ  ۡ َ َ

Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang
Menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari
segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha
Pemurah, Yang Mengajar (manusia) dengan perantara
kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak
diketahuinya.” (QS.al-Alaq:1-5)

Lima ayat di atas memerintahkan kepada manusia untuk

melakukan pembacaan atas semua ciptaan Tuhan dengan berdasarkan

ketauhitadan.

Pendidikan agama dan pendidikan karakter adalah dua hal yang

saling berhubungan. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan

karakter di Indonesia diidentifikasikan berasal dari empat sumber

yaitu, agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional.

Agama menjadi sumber kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa

yang selalu didasari pada ajaran agama dan kepercayaannya.

Secara politis, kehidupan kenegaraan didasari pada nilai agama.

Demikian mendasarnya kehidupan dan fungsi agama dalam kehidupan

manusia maka agama dapat dijadikan nilai dasar bagi pendidikan,
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termasuk pendidikan karakter Sehingga nilai pendidikan karakter harus

didasarkan pada nilai dan kaidah dari agama.

Pancasila sebagai prinsip kehidupan bangsa dan negara, nilai-

nilai yang terkandung dalam Pancasila mengatur kehidupan politik,

hokum, ekonomi, kemasyarakatan dan seni. Sedangkan budaya

menjadi dasar dalam pemberian makna dalam komunikasi antar

anggota masyarakat. Budaya menjadi penting karena sebagai sumber

nilai dalam pendidikan budaya dan pendidikan karakter bangsa.

Sedangkan tujuan dari pendidikan nasional menurut UU. No. 20 tahun

2003 tentang sistem pendidikan nasional berfungsi mengembangkan

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, betujuan untuk

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman

dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang

demokratis dan bertanggungjawab (Zayadi, 2001:73).

Sumber nilai yang berlaku dalam kehidupan manusia

digolongkan menjadi dua macam yaitu:

1) Nilai ilahiyah

Nilai ilahiyah adalah nilai yang berhubungan dengan

ketuhanan atau hablun min Allah, dimana inti dari ketuhanan adalah

keagamaan. Kegiatan menanamkan nilai keagamaan menjadi inti

kegiatan pendidikan. Nilai-nilai yang paling mendasar adalah:
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a) Iman, yaitu sikap batin yang penuh kepercayaan kepada Allah.

b) Islam, yaitu sebagai kelanjutan dari iman, maka sikap pasrah

kepada- Nya dengan menyakini bahwa apapun yang datang dari

Allah mengandung hikmah kebaikan dan pasrah kepada Allah.

c) Ihsan, yaitu kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa Allah

senantiasa hadir atau berada bersama kita di manapun kita

berada.

d) Taqwa, yaitu sikap menjalankan perintah dan menjauhi larangan

Allah.

e) Ikhlas, yaitu sikap murni dalam tingkah laku dan perbuatan tanpa

pamrih, semata-mata mengharapkan ridho dari Allah.

f) Tawakal, yaitu sikap yang senantiasa bersandar kepada Allah,

dengan penuh harapan kepada Allah.

g) Syukur, yaitu sikap dengan penuh rasa terimakasih dan

penghargaan atas ni’mat dan karunia yang telah diberikan oleh

Allah.

h) Sabar, yaitu sikap batin yang tumbuh karena kesadaran akan

asal dan tujuan hidup yaitu Allah.

2) Nilai insaniyah

Nilai insaniyah adalah nilai yang berhubungan dengan sesama

manusia atau Hablun min an-nas yang berisi budi pekerti. Berikut

adalah nilai yang tercantum dalam nilai insaniyah:
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a) Silaturahim, yaitu petalian rasa cinta kasih anata sesama

manusia.

b) Al-Ukhuwah, yaitu semangat persaudaraan.

c) Al-Musawah, yaitu pandangan bahwa harkat dan martabat semua

manusia adalah sama.

d) Al-Adalah, yaitu wawasan yang seimbang.

e) Husnu Dzan, yaitu berbaik sangka kepada sesama manusia.

f) Tawadlu, yaitu sikap rendah ahti.

g) Al-Wafa, yaitu tepat janji.

h) Insyirah, yaitu lapang dada.

i) Amanah, yaitu bisa dipercaya.

j) Iffah atau ta’afuf, yaitu sikap penuh harga diri, tetapi tidak

sombong tetap rendah hati.

k) Qawamiyah, yaitu sikap tidak boros.

l) Al-Munfikun, yaitu sikap kaum beriman yang memiliki kesediaan

yang besar menolong sesama manusia.

m) Qawamiyah, yaitu sikap tidak boros.

n) Al-Munfikun, yaitu sikap kaum beriman yang memiliki kesediaan

yang besar menolong sesama manusia (Zayadi, 2001:95).

d. Aspek-Aspek Nilai Religius

Glok dan Stark dalam Lies Arifah (2009: 12) membagi aspek

religius dalam lima dimensi sebagai berikut:
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1) Religious belief (aspek keyakinan), yaitu adanya keyakinan

terhadap Tuhan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan

dunia gaib serta menerima hal-hal dogmatik dalam ajaran

agamanya. Keimanan ini adalah dimensi yang paling mendasar

bagi pemeluk agama.

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

tingkat keterikatan yang meliputi frekuensi dan intensitas

sejumlah perilaku, dimana perilaku tersebut sudah ditetapakan

oleh agama seperti tata cara menjalankan ibadah dan aturan

agama.

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

perasaan yang dirasakan dalam beragama atau seberapa jauh

seseorang dapat menghayati pengalaman dalam ritual agama yang

dilakukannya misalnya kekhusyukan ketika melakukan sholat.

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

berkaitan dengan pemahaman dan pengetahuan seseorang

terhadap ajaran-ajaran agamanya untuk menambahkan

pengetahuan tentang agama yang dianutnya.

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

yang telah diketahuinya dari ajaran-ajaran agama yang dianutnya

kemudian diaplikasikan melalui sikap dan perilaku dalam

kehidupan sehari-hari.
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Dimensi dan aspek dalam nilai religius di atas menjadi acuan

untuk menanamkan nilai religius kepada siswa melalui pendidikan

karakter. Adanya deskripsi dan indikator nilai religius akan

mempermudah menyusun kegiatan yang akan disusun dalam

pelaksanaan nilai religius di lingkungan sekolah. Deskripsi nilai

religius dalam pendidikan karakter menurut kemendiknas yaitu sikap

dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang

dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan rukun

dengan pemeluk agama lain telah dijabarkan lagi menjadi indikator

sekolah dan indikator kelas sebagai berikut ini:

Tabel 2.1. Deskripsi dan indikator nilai religius dalam pendidikan
karakter

Deskripsi Indikator Sekolah Indikator Kelas
Sikap dan perilaku
patuh dalam
melaksanakan
ajaran agama yang
dianutnya,toleran
terhadap
pelaksanaan ibadah
agama lain, serta
hidup rukun
denganpemeluk
agama lain.

1. Merayakan hari-
hari besar
keagamaan

2. Memiliki fasilitas
yang dapat
digunakan
untuk beribadah

3. Memberikan
Kesempatan
semua siswa
melaksanakan
ibadah.

1. Berdoa sebelum dan
sesudah pelajaran.

2. Memberikan
kesempatan kepada
semua siswa untuk
melaksanakan ibadah.

Sumber: Kemendiknas (2010: 27)

Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran

agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama

lain, serta hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Deskrispsi tersebut

kemudian dijabarkan kembali menjadi indikator. Aspek sikap dan
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perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya

dapat dijabarkan kembali menjadi indikator-indikator seperti

melakukan sholat jamaah bersama sesuai jadwal yang ditentukan,

melakukan program kegiatan yasinan sesuai jadwal, melakukan

program kegiatan BTA sesuai jadwal, melakukan program kegiatan

yasianan sesuai jadwal doa bersama, dan sebagainya. Aspek toleran

terhadap pelaksanaan ibadah agama lain dapat dijabarkan menjadi

beberapa indikator seperti melakukan doa bersama sesudah dan

sebelum pelajaran sesuai dengan agama masing-masing, Memberi

kesempatan siswa untuk melakukan ibadah, saling menghargai ketika

teman yang lain sedang melakukan ibadah, dan sebagainya. Aspek

hidup rukun dengan pemeluk agama lain dapat dijabarkan menjadi

indikator seperti tidak membeda-bedak teman yang beragama lain,

hidup rukun dengan semua teman, memberi salam kepada semua orang

ketika sedang bertemu, dan sebagainya.

e. Tahap Perkembangan Religius

Tahap perkembangan religius yang di kembangkan Moran seperti

dikutip Soelaeman sebagaimana dijelaskan berikut:

1) Anak-anak

Dunia religius anak masih sangat sederhana sehingga disebut

juga dengan the simply religious.pada saat itu anak memang

belum dapat melaksanakan tugas hidupnya secara mandiri, bahkan

sampai kepada yang paling sederhanapun. Dalam banyak hal anak
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harus mempercayakan dirinya kepada pendidiknya. Sifat anak

adalah mudah percaya dan masih bersifat reseptif. Dalam dunia

yang menurutnya belum jelas strukturnya, kesempatan untuk

bertualang dalam dunia fantasi masih terbuka, karena dia belum

dapat mengenal secara jelas realita yang dihadapinya. Oleh

karenanya pendidikan agama kepada anak seringnya dengan metode

cerita.

2) Remaja

Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak menuju

dewasa. Di samping perubahan biologis anak mengalami perubahan

kehidupan psikologi dan kehidupan sosio-budayanya, dan yang

lebih penting lagi dunia lainnya, dunia penuh penemuan dan

pengalaman yang bahkan ditingkatkannya menjadi eksperimentasi.

Tidak jarang dia mengahdapi ketidak jelasan, keraguan bahkan

kadang-kadang seperti menemukan dirinya dalam dunia yang

sama sekali baru dan asing. Dalam situasi seperti ini, tidak

jarang dia harus terus menempuh langkahnya, yang kadang bersifat

sejalan dan kadang-kadang berlawanan dengan apa yang telah

terbiasa dilakukan sehari-hari, atau bahkan berlawanan dengan

kebiasaan atau tradisi yang berlaku, sihingga dia tampak

mementang dan menantang arus. Pada saat ini dia memulai aktifitas

penemuan sistem nilai, adakalanya dia suka mencoba-coba,

bereksperimen seberapa jauh keberlakuan nilai tersebut. Karena
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perkembangan penalaran, pengalaman dan pendidikannya yang

sudah memungkinkan untuk berpikir dan menimbang, bersikap

kritis terhadap persoalan yang dihadapinya, maka tidak jarang dia

menunjukkan sikap sinis terhadap pola tingkah laku atau nilai yang

tidak setuju. Pada saat ini orang tua dan pendidik pada umumnya

perlu mengundangnya memasuki dunia religius dan menciptakan

situasi agar dia betah mendiaminya. Dengan bimbingan orang tua

atau pendidikanya, dengan tingkat kemampuan penalarannya,

dengan tingkat kemampuan penyadaran akan nilai-nilai agama, kini

dia mampu menganut suatu agama yang diakuinya.

3) Dewasa

Pada saat ini seseorang mencapai tahap kedewasaan

beragama, yakni mampu merealisasikan agama yang dianutnya

dalam kehidupan sehari-hari atas dasar kerelaan dan kesungguhan

dan bukan halnya peluasan diluar. Pribadi yang rela dan sungguh-

sungguh dalam keberagamaannya sehingga akan menerima dan

menjalankan kewajiban-kewajiban agama, maupun tugas hidupnya

bukan sebagai sesuatu yang dibebankan dari luar, melainkan

sebagai suatu sikap yang muncul dari dalam dirinya (Latif,

2007:76).
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3. Nilai Karakter Religius dalam Salat

Salat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Salat

merupakan salah satu pondasi pokok dalam menegakkan akhlak Islami di

muka bumi ini.

َرُسْوُل اِهللا َواِقَاِم ُحمَمًَّداُبِينَ ْاِالْسَالُم َعلى َمخٍْس: َشَهاَدِة اَْن َال اِلَه ِاالَّ اُهللا َواَنَّ 
.الصََّالِة َواِيـَْتاءِ الزََّكاِة َواحلَْجِّ َوَصْوِم َرَمَضاَن (رواه البخاري)

“Islam didirikan atas lima sendi: mengaku bahwa tidak ada Tuhan
yang wajib disembah selain Allah, mengaku bahwa Muhammad
adalah utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat,
mengerjakan haji, dan berpuasa di bulan Ramadhan (HR.
Bukhari).(al-Bukhari, 2004: 14)

Nilai pendidikan karakter religius dalam salat, yaitu:

a. Ibadah

Kata ”ibadah” setidaknya untuk menerjemahkan empat aktivitas

spiritualitas Islam: (1) salat; (2) doa, yaitu permintaan atau permohonan

pribadi kepada Allah; (3) zikir, yaitu mengulang terus-menerus ayat-

ayat penting al-Quran atau nama-nama Ilahi (al Asma’ al Husna’) yang

diucapkan dengan keras ataupun dalam hati; dan (4) munajat, yaitu

percakapan penghambaan antara sang pecinta dan Allah sebagai

Kekasih. (Al-Fatri, 2004:33)

Dengan demikian, salat merupakan salah satu bentuk ibadah

dalam Islam. Hal ini sebagaimana Allah menegaskan bahwa tujuan

diciptakannya jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya.

)٥٦(الذاريات: لِيَـْعُبُدونِ ِإلْنَس ِإالَّ اجلِْنَّ َواْ َخَلْقتُ َوَما
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“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya
mereka menyembah-Ku. (QS. adz Dzariyat: 56). (Kemenag,
2015:862)

b. Zikir

Melaksanakan salat merupakan bagian dari melakukan zikir

kepada Allah. zikir dapat berupa mengingat, menyebut, dan berbuat

thaat kepada-Nya. Zikir dapat dilakukan dengan ucapan (qauli), hati

(qalbi), dan perbuatan (fi’li). Di antara cara-cara yang dilakukan

tersebut pada dasarnya tidak ada perbedaan, yaitu sama-sama

mengingat Allah. Begitu pula dengan salat, disamping dilakukan

dengan ucapan harus juga menghadirkan hati secara khusuk dan

diwujudkan dalam perbuatan. (Ash-Shiddieqy, 2014:36)

) ١۴ِإنَِّينْ اَنَا اهللاُ الَ اِلَه ِاالَّ اَنَا فَاْعُبْدِينْ َواَِقِم الصَّلوَة ِلذِْكرِْي (طه:
“Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain
Aku, maka sembahlah Aku dan dirikinlah salat untuk
mengingat Aku (Q.S. Thaha: 14). (Kemenag, 2015:477)

c. Tawakkal

Salat adalah termasuk cara untuk bertawakkal (memasrahkan)

segala urusan yang meyelimuti hidup manusia kepada Allah. T.M.

Hasbi ash Shidieqy menuliskan bahwa tawakkal ialah menyerahkan diri

kepada Allah dan berpegang teguh kepada-Nya. (Ash-Shiddieqy,

2014:37)

Syariat membagi tawakkal atas dua jenis, yaitu menyerahkan diri

kepada Allah pada pekerjaan-pekerjaan yang mempunyai sebab dan

‘illat dan menyerahkan diri kepada Allah pada pekerjaan-pekerjaan
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yang tidak mempunyai sebab dan ‘illat. Menyerahkan diri kepada Allah

pada pekerjaan-pekerjaan yang mempunyai sebab adalah

mengusahakan berhasil sebab-sebab itu dan mewujudkan ‘illat-‘illat-

nya. Sesudah itu barulah, meyerahkan diri kepada Allah pada sebab

yang tidak nyata atau kemungkinan datangnya halangan-halangan.

(Ash-Shiddieqy, 2014:37)

Bertawakkal kepada Allah, artinya seseorang mewakilkan kepada

Allah sebagai dirinya dalam menyelesaikan suatu urusan. Dengan

tawakkal berarti menjadikan Allah sebagai wakil, sehingga seseorang

harus menyakini bahwa Allah yang mewujudkan segala sesuatu yang

terjadi di alam ini, sedangkan dia harus menjadikan kehendak dan

segala tindakannya dengan kehendak dan ketentuan Alllah.

ْذُه وَِكْيالُهوَ ِإلَه ِإالَّ َربُّ اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب الَ  (املزمل:فَاختَِّ ً٩(
“(Dia-lah) Tuhan masyriq dan maghrib, tiada Tuhan (yang berhak
disembah) melainkan Dia, maka ambillah Dia sebagai pelindung.
(QS. al Muzzammil: 9)”. (Kemenag, 2015:989)

d. Ikhlas

Ikhlas sangat menentukan kualitas seorang hamba dalam

menjalankan ibadah salat. Dengan keikhlasan itulah menunjukkan

bahwa seorang hamba hanya mengharapkan keridhaan Allah semata

dalam beribadah. Dengan cara seperti itulah seorang hamba telah

melaksanakan ibadah dengan benar.

ْيَن ُحنَـَفاَء َويُِقيْ  ُموا الصَّلوَة َويـُْؤ ُتوا الزَّكوَة َوَما اُِمُروِاالَّ لِيَـْعبُدوا اَهللا خمُْلِصْنيَ َلُه الدِّ
) ٥ُن اْلَقيَِّمِة (البينة: َوذِلَك ِديْ 
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“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah
Allah dengan memurnikan keta’atan kepada-Nya dalam
(menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka
mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian
itulah agama yang lurus (Q.S. Al Bayyinah: 5). (Kemenag,
2015:1084)

e. Khusyu’ (Fokus)

Di samping salat itu dilaksanakan oleh kaum muslimin, suatu hal

lain yang penting adalah khusyu’ dalam melaksanakan salat. Menurut

Ahmad Syafi’i, khusyu’ ialah menyengaja, ikhlas dan tunduk lahir dan

bathin; dengan menyempurnakan keindahan bentuk/sikap lahirnya,

serta memenuhinya dengan kehadiran hati, kesadaran dan pengertian

(penta’rifan) segala ucapan dan bentuk/sikap lahir itu. (Syafi’i, 2014:2)

Termasuk ke dalam salat khusu’ itu segala sesuatu yang

menggambarkan tunduk dalam berbagai ragam segi sebagai berikut:

a) Sikap hormat, sungguh dan tertib (yang sudah barang tentu
menolak sikap memain-mainkan anggota badan, berpalin-paling,
terburu-buru, dan sikap seenaknya).

b) Merendahkan suara, menyempurnakan tartil (yang sudah barang
tentu menolak suara yang berlebih-lebihan dalam lagu dan
megeraskannya, ucapan/lafadz yang tergesa-gesa dan
sembrono).

c) Menenangkan sikap, memusatkan perhatian dan pikiran (yang
sudah barang tentu menolak sikap/berdiri yang tidak stabil, mata
yang melihat-lihat ke kiri dan ke kanan, pikiran yang gelisah
atau masih terpaut kepada hal-hal yang lain). (Ash-Shiddieqy,
2014:74)

Khusyu’ dalam salat, menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash

Shiddieqy adalah amalan badan, seperti tenang; amalan hati, sama

dengan takut. Takut dalam salat ialah merasa benar-benar akan
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kekuasaan Allah dan akan kekuatan-Nya dan ketembusan iradah-Nya.

(Ash-Shiddieqy, 2014:76)

Cara agar salat dapat mencapai khusyu’, Ash-Shiddieqy

menunjukkan langkah-langkah sebagai berikut;

a) Menganggap berdiri di hadapan Allah yang Maha Kuasa.
b) Memahami bacaan surat dan memperhatikan maknanya.
c) Memahami bacaan zikir dan memperhatikan maksudnya.
d) Memanjangkan ruku’ dan sujud.
e) Jangan banyak menggerakkan anggota tubuh.
f) Memandang ke tempat sujud.
g) Menjauhkan diri dari segala hal yang membimbangkan hati.

(Ash-Shiddieqy, 2014:84)

Allah menegaskan dalam al-Quran bahwa sabar dan salat itu

berat, tetapi hal itu akan menjadi ringan bagi orang-orang yang

khusyu’, yaitu orang-orang yang menyakini bahwa dirinya akan

bertemu dan kembali kepada-Nya.

) اَلَِّذْيَن َيظُنـُّْوَن ٤٥ِاالَّ َعَلى اخلَْاِشِعْنيَ (َواِنـََّها َلَكِبَريةٌ ةِ اْسَتِعيُنوا بِالصَّْربِ َوالصَّالَ وَ 
ْم َواَنـَُّهْم اِلَْيِه رَاِجُعْوَن ( )٤٦- ٤٥) (البقرة: ٤٦اَنـَُّهْم ُمالَقـُْوا َرِِّ

“Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Dan
sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi
orang-orang yang khusu’ (45), (yaitu) orang-orang yang
meyakini, bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa
mereka akan kembali kepada-Nya (46) (Q.S. Al Baqarah: 45-
46).

f. Sabar

Sabar ialah tahan menderita atas yang tidak disenangi dengan

rela dan menyerahkan diri kepada Allah. Sabar adalah produk dari

mengingat janji-janji Allah, yang akan diberikan kepada orang-orang
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yang rela memikul kesusahan melaksanakan amal-amal bakti yang

sukar dilakukan. (Ash-Shiddieqy, 2014:88)

Ada tiga macam sabar yaitu;

a. Menahan diri dari berbuat jahat dan menuruti hawa nafsu yang
angkara murka, dan dari melakukan segala rupa pekerjaan yang
dapat menghinakan diri atau mencemarkan nama baik.

b. Menahan kesusahan, kepedihan, dan kesengsaraan dalam
menjalankan sesuatu kewajiban.

c. Menahan diri dari surut kebelakang di tempat-tempat yang
tidak patut dan tidak layak mengundurkan diri, seperti di kala
menegakkan kebenaran, menyebarkan kemaslahatan, menjaga
dan memelihara kemuliaan diri, bangsa dan agama. (Ash-
Shiddieqy, 2014:90)

Sabar dan salat, dengan demikian memiliki keterkaitan yang

sangat dekat. Sabar dan salat masih sangat berhubungan, karena wujud

dari kesabaran adalah melakukan salat, begitu pula melakukan salat

merupakan wujud kesabaran.

)١۵٣(البقرة:نَ الصَّاِبرِيْ ِة ِإنَّ الّلَه َمَع ا بِالصَّْربِ َوالصَّالَ اْسَتِعينـُوْ َءاَمُنواياأَيـَُّها الَِّذْيَن 
“Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada
Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) salat, sesungguhnya
Allah beserta orang-orang yang sabar. (QS. al-Baqarah: 153).
(Kemenag, 2015:38)

g. Tidak berbuat keji dan mungkar

Dalam salat, membaca al-Quran memiliki keterkaitan yang

sangat dekat, karena al-Quran harus dibaca ketika melakukan salat.

Dengan demikian, orang yang salat adalah orang yang membaca al-

Quran, yang selanjutnya lambat laun akan membentuk kepribadiannya

dengan nilai-nilai al-Quran, sehingga mampu mencegah diri dari

perbuatan yang keji dan mungkar.
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َهى َعِن  اْلَفْحَشاءِ أُتْـُلْو َما اُْوِحَي اِلَْيَك ِمَن اْلِكَتاِب َواَِقِم الصَّلوَة ِانَّ الصَّلوَة تـَنـْ
)۴۵َواْملُْنَكِر َوَلذِْكُر اِهللا اَْكَربِ َواهللاُ يـَْعَلُم َما َتْصنَـُعْوَن (العنكبوت:

“Bacalah kitab (al-Quran) yang telah diwahyukan kepadamu
(Muhammad) dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu
mencegah manusia dari (perbuatan) keji dan mugkar. Dan
(ketahuilah) mengingat Allah (salat) itu lebih besar
(keutamaannya dari ibadah yang lain). Allah mengetahui apa
yang kamu kerjakan” (QS. Al Ankabut: 45). (Kemenag, 2015:635)

h. Disiplin

Melaksanakan salat yang benar, seseorang hendaklah sedemikian

rupa harus memenuhi rukun-rukun salat maupun adab-adab dalam salat.

Hal ini menunjukkan bahwa salat tidak terlepas dari aturan. Kebiasaan

melakukan salat berarti kebiasaan mentaati aturan. Kebiasaan

melakukan salat inilah akan menkondisikan seseorang menjadi disiplin

(mentaati aturan).

Salat mengkondisikan pelakunya untuk disiplin. Ketaatan

melaksanakan salat pada waktunya, menumbuhkan kebiasaan untuk

secara teratur dan terus menerus melaksanakannya pada waktu yang

ditentukan. Begitu waktu salat telah tiba, orang yang taat beribadah,

akan segera tergugah hatinya untuk melakukan kewajiban salat,

biasanya ia melaksanakannya pada awal waktu, karena takut akan

terlalaikan atau terjadi halangan yang tidak disangka. (Daradjat,

2009:37)

Andaikata ia tidak dapat segera melaksanakannya, maka ia akan

berusaha menjaga dan mencari peluang untuk bergegas

melaksanakannya. Pada orang yang seperti itu, akan mudah tumbuh
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kebiasaan disiplin diri, dan disiplin yang dibiasakan dalam salat akan

mudah menular keseluruh sikap hidup kesehariannya. Disiplin yang

telah terbina itu akan sulit diubah, kerana telah menyatu dengan

pribadinya. (Daradjat, 2009:37)

)١٠٣(النساء:ِانَّ الصَّلوَة َكاَنْت َعلى اْلُمْؤِمِنْنيَ ِكَتًبا َمْوقـُْوتًا
“Sesunggunya salat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya
atas orang- orang yang beriman (QS. an Nisa: 103). (Kemenag,
2015:138)

C. Kerangka Berfikir

Nilai-nilai agama seolah-olah telah lenyap dalam penampilan dan

perilaku sebagian komponen bangsa ini. Siaran televisi juga semakin marak

menanyangkan informasi-informasi yang tidak pernah sepi dari pelbagai

macam perilaku kejahatan dan pelanggaran. Hampir semua stasiun televisi

menampilkan hiburan-hiburan yang mengandung pesan-pesan setan, klenik,

kekerasan, tipu daya, dan sebagainya. Majalah-majalah dan surat kabar serta

VCD-VCD yang terlepas dari nilai-nilai akhlak agama, semakin mudah

diperoleh di mana saja dan kapan saja.

Krisis akhlak dapat saja terjadi karena belum tercapainya keseimbangan

antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani manusia. Sebab pada

dasarnya kedamaian, kebahagiaan, dan sejahteraan jiwa, baik itu orang yang

beriman kepada Allah maupun orang yang tidak beriman kepada-Nya

sekalipun, tidak terletak pada memenuhi kebutuhan jasmani saja, melainkan

lebih terletak pada sejauh mana ia memenuhi kebutuhan rohaninya.
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Salat malam adalah suatu aktifitas dalam rangka mendekatkan diri

kepada Allah yang merupakan implementasi dari rasa kepatuhan terhadap

Allah dan sunnah Rasulullah SAW dengan mengerahkan segenap eksistensi

diri secara jasmani dan rohani. Dengan demikian, salat malam merupakan

manifestasi pendidikan akhlak yang sangat alternatif. Allah telah

menganjurkan kepada Nabi Muhammad SAW agar bangun di malam hari

untuk melaksanakan salat malam. Salat malam merupakan manifestasi dari

seorang hamba yang tawadhu’ kepada Allah dengan berupaya bangun di

malam hari untuk mengisi sebagian dari malam itu dengan menegakkan salat

malam.

Religius merupakan salah satu nilai karakter yang ada dalam

pendidikan karakter. Nilai religius merupakan nilai yang berhubungan dengan

Tuhan Yang Maha Esa. Nilai religius yang dalam pendidikan karakter sangat

penting karena keyakinan seseorang terhadap kebenaran nilai yang berasal

dari agama yang dipeluknya bisa menjadi motivasi kuat dalam membangun

karakter.

Pengembangan nilai-nilai karakter pada setiap madrasah berbeda-beda

sesuai dengan kebijakan masing-masing. SMP Islam Integral Luqman al-

Hakim mengadakan program pembiasaan salat malam (tahajud, witir, hajat)

bagi siswa pesantren (boarding), yang dapat menjadi tolok ukur dan indikasi

bagaimana implikasi pembiasaan salat malam terhadap pembentukan nilai-

nilai karakter, khususnya karakter religius.
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Penanaman karakter religius di SMP Islam Integral Luqman al-Hakim

dilakukan melalui tiga cara yakni integrasi program pengembangan diri,

integrasi dalam mata pelajaran, integrasi dalam budaya sekolah. Pembisaan

salat malam merupakan bagian dari strategi SMP Islam Integral Luqman al-

Hakim dalam pembentukan karakter religius. Melalui program pembiasaan

shalat malam tersebut diharapkan akan tercipta karakter kesadaran spiritual,

terbiasa melaksanakan ibadah, sikap menghormati guru, keakraban dengan

teman, memiliki kepedulian, bersikap toleran dan sikap taat peraturan.

Berdasarkan landasan teori di atas maka dibuat kerangka berpikir dalam

penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

Permasalahan:
 Krisis akhlak
 Kebutuhan

jasmani dan
rohani

 Krisis sosial
 Krisis identitas

Salat Malam
(Qiyamul Lail)

Salat tahajjud
Salat witir
Salat hajat

Implikasi salat malam terhadap karakter religius
 Kesadaran spiritual
 Terbiasa melaksanakan ibadah
 Sikap menghormati guru
 Keakraban dengan teman
 Memiliki kepedulian
 Bersikap toleran
 Tatat peraturan

Penanaman Karakter Religius
 Integrasi Program Pengembangan Diri
 Integrasi dalam Mata Pelajaran
 Integrasi dalam Budaya Sekolah
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BAB III

PELAKSANAAN SALAT MALAM DAN PEMBENTUKAN KARAKTER

RELIGIUS SISWA BOARDING SMP ISLAM INTEGRAL

LUQMAN AL-HAKIM KUDUS

A. Gambaran Umum SMP Islam Integral Luqman al-Hakim

1. Tinjauan Historis

Yayasan al-Aqsho Kudus merupakan cabang dari Hidayatullah

Balikpapan Kalimantan Timur, yang dirintis oleh Ust. KH. Abdullah Said.

Sebagai cabang, Yayasan al-Aqsho Kudus secara resmi didirikan pada

tanggal 01 Maret 1990. Diawali oleh diskusi-diskusi yang dilakukan oleh

beberapa mahasiswa muslim yang sedang menyelesaikan kuliah di

berbagai Perguruan Tinggi.

Selama 24 tahun perjalanan Yayasan al-Aqsho Kudus, telah

beberapa kali terjadi pergantian kepengurusan, yaitu: Ust Abdullah

Azzam, Ust. sholeh, dan sampai saat ini pemegang amanah kepemimpinan

Yayasan Al Aqsho Kudus adalah Ust. Imam Syahid.

SMP Islam Integral Luqman al-Hakim adalah sekolah menengah

tingkat pertama sebagai perluasan dari SMP Islam Integral Luqman al-

Hakim yang awalnya didirikan khusus untuk remaja putra (SMP Putra).

SMP Islam Integral Luqman al-Hakim menerapkan sistem sekolah sehari

penuh (full-day school) dan berbeda dari SMP Putra yang menerapkan

sistem sekolah berasrama (boarding school). Secara organisasi, SMP
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Islam Integral Luqman al-Hakim menginduk kepada SMP Luqman Al-

Hakim dan menganut garis kebijakan umum yang sama. Dalam

operasionalnya, SMP Islam Integral Luqman al-Hakim tahun 2005-2009

ditangani oleh tim khusus yang dipimpin oleh seorang wakil kepala

sekolah (wakasek) yang dibantu oleh para koordinator (tata usaha,

akademik, kesiswaan, serta sarana dan prasarana) dan guru-guru yang

bertugas khusus di SMP Islam Integral Luqman al-Hakim.

Dengan karakter khas yang berbeda dari SMP lainnya, SMP Islam

Integral Luqman al-Hakim memiliki independensi dalam mengatur

kebijakan rumah tangganya. Sejak Juli 2010 dilakukan restrukturisasi

organisasi internal SMP, sehingga manajemen pengelolaan SMP Islam

Integral Luqman al-Hakim merupakan “merger” antara Boarding School

(Putra) dan (Putri) untuk efisiensi dan peningkatan kinerja, sedangkan

kelas dan kegiatan siswa tetap terpisah antara putra dengan putri.

(dokumen Tata Usaha, SMP Islam Integral Luqman al-Hakim Kudus,

2020)

2. Letak Geografis

SMP Islam Integral Luqman al-Hakim memiliki dua kampus.

Kampus I terletak di Jl. Grogol Loji, Bakalan Krapyak, Kudus Telp.

(0291) 435681. Kampus II terletak di Jl. Kudus Jepara KM.5 Kaliwungu,

Kudus Telp. (0291) 4248260. (observasi dan dokumen Tata Usaha, SMP

Islam Integral Luqman al-Hakim Kudus, 2020)
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3. Visi Misi dan Tujuan

a. Visi Sekolah

Mewujudkan SMP Islam Integral Luqman al Hakim Kudus “Islamic

Boarding School” sebagai lembaga pendidikan model yang berkualitas

dan kompetitif berlandaskan iman dan taqwa.

b. Misi Sekolah

1) Melaksanakan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan

yang berwawasan global.

2) Melaksanakan pengembangan kurikulum pendidikan diniyah.

3) Melaksanakan inovasi pembelajaran.

4) Melaksanakan proses pembelajaran aktif inovatif kreatif efektif dan

menyenangkan (PAIKEM).

5) Melaksanakan pembimbingan secara intensif dan

berkesinambungan.

6) Melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler.

7) Melaksanakan kegiatan kepesantrenan dan pembinaan mental-

spiritual.

8) Melaksanakan peningkatan kualitas SDM pendidik dan tenaga

kependidikan.

9) Meningkatkan pendayagunaan media pembelajaran.

10) Melaksanakan pengembangan organisasi sekolah.
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c. Tujuan Sekolah

Terbentuknya pribadi yang mengedepankan visi pendidikan yang

berorientasikan kepada perpaduan antara dua kebutuhan esensial

manusia, yaitu duniawiyah dan ukhrowiyah.

4. Data Guru

Data Guru SMP Islam Integral Luqman al-Hakim Kudus Tahun

Pelajaran 2015/2020.

Daftar Guru
SMP Islam Integral Luqman al-Hakim Kudus

Tahun Pelajaran 2015/2020

No. Nama guru Status pegawai Tugas struktural

1 Robby Muhtadi, S.Pd.I GTY Kepala Sekolah

Sholih Hasyim, S.Sos.I GTY Guru

2 Dussalam, S.Sos.I GTY Kesiswaan, Walas

3 Ahmad Mujib, S.Ag GTT Kepala Asrama

4 Rokhmat Widodo, S.Pd GTT

5 Darmanto, S.Pd.I GTY Kurikulum & Walas

6 Mastur, S.Pd. GTY Walas

7
An-Najmus Tsaqib, SE,
ME.Sy

GTT

8 Habib Maulana AK, S.Pd. GTT

9 Yulianto GTT

10 Muhammad Nur Siyam GTT

11 Tri Wahyu Prihatin, S.Pd GTY Pengawas, BK

12 Dra. Inni Hikmatin GTY
Koordinator Putri,
Bendahara, Walas
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13 Heni Ekamayanti, S.Pd GTY Walas

14 Dian Mardiyanti, M.M GTT Parttime -

15 Amanah, S.Pd.I GTY
Koordinator Asrama

Putri

16 Endah Wulandari, S.Pd GTT Fulltime Walas

17 Yuni Novita Sari GTT TU

18 Fahrudin Zuhri, S.Pd. GTT TU

19 Inas Izzatunnisa, S.Pd. GTT Walas

20 Lailatun Ni'mah GTT

21 Rukmana Agustina GTT

22 Ainuna Shofiya, S.Kom GTT

23 Lailatul Nur Jannah GTT

24 Radhiyah Makarim N GTT

25 Sofia Shofura Ulul Azmi GTT

26 Nabila Rahmawati GTT

27 Nur Amalia Mega Wahyu GTT

Sumber : dokumen Tata Usaha, SMP Islam Integral Luqman al-Hakim Kudus

5. Ruang Belajar, Ruang Kantor, dan Ruang Penunjang

Kondisi ruang belajar, ruang kantor, dan ruang penunjang di SMP

Islam Integral Luqman al-Hakim Kudus sebagai berikut:

a. Ruang Belajar

No Kondisi % Kerusakan Jumlah Lokal

1 Baik <15% 7 lokal

2 Rusak ringan 15% - < 30 % 15 %

3 Rusak sedang 30% - <45% -
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4 Rusak berat 45% - 65% -

5 Rusak total >65%

Jumlah 15 %

Sumber : dokumen Tata Usaha, SMP Islam Integral Luqman al-Hakim
Kudus

b. Ruang Belajar Lain

No Ruang

Kondisi

Jumlah
Baik

Rusak
Ringan

Rusak
Sedang

Rusak
Berat

Rusak
Total

1 Perpustakaan √

2 Lab IPA √

3 Keterampilan

4 Multimedia

5 Kesenian

Jumlah

Sumber : dokumen Tata Usaha, SMP Islam Integral Luqman al-Hakim
Kudus

c. Ruang Kantor

No Ruang

Kondisi

Jumlah
Baik

Rusak
Ringan

Rusak
Sedang

Rusak
Berat

Rusak
Total

1 Kasek √

2 Wakasek √

3 Guru √

4 Tata Usaha √

5 Tamu √
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Jumlah

Sumber : dokumen Tata Usaha, SMP Islam Integral Luqman al-Hakim
Kudus

6. Prestasi Akademik

Prestasi akademik yang dicapai oleh siswa siswi SMP Islam Integral

Luqman al-Hakim Kudus sebagai berikut:

a. Rerata Nilai UN Tiga Tahun Terakhir

No Tahun Pelajaran

Rerata Nilai UN

Bhs.
Indonesia

Matemati
ka

Bhs.
Inggris

IPA Jumlah Rata-rata

1 2016/2017 77.26 47.00 53.49 56.57 234.32 58.58

2 2017/2018 71.44 50.25 49.69 57.19 228.56 57.14

3 2018/2019 70.31 43.88 53.16 51.50 218.84 54.71

Sumber : dokumen Tata Usaha, SMP Islam Integral Luqman al-Hakim
Kudus

b. Peringkat Rerata Nilai UN Tiga Tahun Terakhir

No
Tahun

Pelajaran

Peringkat

Tingkat

Kecamatan

Tingkat

Kab/kota

Tingkat

Propinsi

1 2016/2017

2 2017/2018

3 2018/2019

Sumber : dokumen Tata Usaha, SMP Islam Integral Luqman al-Hakim
Kudus
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B. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Salat Malam Siswa Boarding SMP Islam Integral

Luqman al-Hakim Kudus

Pada bagian ini akan dipaparkan temuan hasil penelitian selama

penelitian ini berlangsung. Khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan

salat malam siswa boarding SMP Islam Integral Luqman al-Hakim Kudus.

Hasil penelitian tersebut diperoleh melalui wawancara dan observasi yang

sangat terbatas di tengah-tengah pandemi wabah covid 19, dimana

pesantren sangat membatasi aktivitas belajar dan silaturrahim tamu dari

luar, sehingga Peneliti banyak menggunakan metode interview baik secara

langsung maupun melalui sambungan telepon atau online via Whassapp.

a. Tahap Persiapan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan ustadz

Pesantren maka dapat diketahui bahwa ada beberapa persiapan yang

dilakukan oleh asatidz dan santri sebelum dimulainya penerapan

shalat malam di SMP Islam Integral Luqman al-Hakim yaitu:

Pertama, para asatidz terlebih dahulu mempersiapkan rencana

melaksanakan shalat malam di SMP Islam Integral Luqman al-Hakim.

Kedua, selanjutnya menyuruh para staf osis untuk melaksanakan

shalat malam di SMP Islam Integral Luqman al-Hakim dan

memperhitungkan waktu yang digunakan dalam pelaksanaan shalat

malam di SMP Islam Integral Luqman al-Hakim.
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Ketiga, merencanakan sekaligus memformat langkah-langkah

yang ingin dilaksanakan dalam pelaksanaan shalat malam di SMP

Islam Integral Luqman al-Hakim. Keempat, guru juga senantiasa

memperhitungkan waktu yang tersedia agar ketuntasan pelaksanaan

shalat malam dapat berhasil sesuai dengan yang dikehendaki.

Hal tersebut sesuai dengan keterangan dari ustadz sebagai

berikut:

“Ada beberapa persiapan Kami lakukan sebelum dimulainya
kegiatan shalat malam atau qiyamullail di Pesantren SMP Islam
Integral Luqman al-Hakim yaitu para asatidz terlebih dahulu
mempersiapkan rencana pelaksanaan shalat malam yakni
tentang siapa imamnya, pengawasannya, dan juga petugas-
petugasnya. Dalam hal ini pengurus OSIS juga membantu
pelaksanaan dan mengatur waktunya. Selanjutnya juga
memformat langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam
pelaksanaan shalat malam. Dan yang terakhir adalah, ustadz
juga senantiasa memperhitungkan waktu yang tersedia agar
ketuntasan pelaksanaan shalat malam dapat berhasil sesuai
dengan yang dikehendaki. (wawancara, Sholih Hasyim, ustadz
pesantren, 2 Januari 2021)

Pelaksanaan program shalat malam di SMP Islam Integral

Luqman al-Hakim Kudus sudah diterapkan semenjak santri memasuki

pondok pesantren hingga santri selesai keluar dari pondok pesantren.

Pelaksanaan program shalat malam pada santri di SMP Islam Integral

Luqman al-Hakim sudah menjadi peraturan atau ketentuan dalam

melaksanakan shalat tahajjud. Guru senantiasa bersabar dan tawakkal

terhadap setiap perilaku anak didik yang nakal agat tidak melanggar

peraturan terus-menerus serta mendo’akan siswa agar mendapat

kemudahan dalam beribadah.
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b. Pelaksanaan Shalat Malam

Pelaksanaan program shalat malam di SMP Islam Integral

Luqman al-Hakim dikerjakan secara pribadi hampir setiap malam oleh

para santri dan asatidz karena shalat malam di pondok pesantren sudah

menjadi rutinitas para santri di pondok pesantren. Adapun

pelaksanaan shalat malam berjamaah dilakukan di masjid seminggu

dua kali yakni pada malam Jum’at dan malam Senin.

Upaya yang diusahakan oleh para ustadz agar pendisiplinan ini

berjalan dengan lancar yaitu dengan cara membuat jadwal bergiliran

membangunkan santri-santri yang masih tidur, dengan berjalan

mengontrol ke asrama-asrama, ada juga yang menggunakan alat

pengeras suara untuk membangunkan para santri agar bisa disiplin

dalam melaksanakan ibadah shalat malam (qiyamul lail), hal itu

biasanya dilakukan satu jam sebelum ibadah itu dilaksanakan, disertai

juga dengan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya seperti shalat sunah

taubat, shalat sunah hajat dan tadarus al-Qur’an.

Pendisiplinan shalat malam ini dilaksanakan oleh semua santri

kelas 1 sampai kelas 3, sedangkan dalam pelaksanaannya dimulai

pada pada pukul 03. 00 WIB santri dibangukan, kemudian disuruh

untuk mengambil air wudhu dan berkumpul di masjid setelah itu

Imam shalat atau Ustadz memimpin untuk melaksanakan dzikir

bersama sebelum pelaksanaan shalat dimulai. Pelaksanaan qiyamul
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lail dimulai dengan shalat taubat dua rakaat, shalat hajat dua rakaat,

shalat tahajud dua rakaat setelah selesai doa, membaca surah yasin.

Para staf OSIS yang bertugas membagikan Al-Qur’an satu orang

satu dapat satu juz Al-Qur’an dan para santri membaca Al-Qur’an

berjamaah sampai waktu shalat subuh tiba. Adapun surat-surat yang

dibaca pada saat shalat yaitu surat al-kafirun, al-A’la, Al-Ghasiyah, al-

Dhuha, surat al-Falaq, surat al-Bayyinah dan beberapa surat pilihan

lainnya (observasi pada tanggal 3 Januari 2021)

Hal tersebut sesuai dengan keterangan dari ustadz sebagai

berikut:

“Shalat malam ini dikerjakan secara pribadi hampir setiap
malam oleh para santri dan asatidz dan sudah menjadi rutinitas.
Adapun pelaksanaan shalat malam berjamaah dilakukan di
masjid seminggu dua kali yakni pada malam Jum’at dan malam
Senin. Upaya yang diusahakan oleh para ustadz agar
pendisiplinan ini berjalan dengan lancar yaitu dengan cara
membuat jadwal bergiliran membangunkan santri-santri yang
masih tidur, dengan berjalan mengontrol ke asrama-asrama,
pakai alat pengeras suara juga untuk membangunkan para santri,
biasanya kami lakukan satu jam sebelumnya, disertai juga
dengan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya seperti shalat sunah
taubat, shalat sunah hajat dan tadarus al-Qur’an. (wawancara
Darmanto, ustadz pesantren, 2 Januari 2021)

Ustadz Sholih Hasyim menambahkan sebagai berikut:

“Shalat malam ini dilaksanakan oleh semua santri kelas 1
sampai kelas 3, pada pada pukul 03. 00 WIB santri dibangukan,
disuruh untuk mengambil air wudhu dan berkumpul di masjid
setelah itu dilaksanakan dzikir bersama sebelum pelaksanaan
shalat dimulai. Pelaksanaan qiyamul lail dimulai dengan shalat
taubat dua rakaat, shalat hajat dua rakaat, shalat tahajud dua
rakaat setelah selesai doa, membaca surah yasin. (wawancara
Sholih Hasyim, ustadz pesantren, 2 Januari 2021)
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Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa

penerapan shalat malam di pondok pesantren ini dapat membawa nilai

positif terhadap para santri diantaranya, seperti rajin dalam menghafal

Al-Quran, dan bisa melaksanakan shalat dengan benar. Shalat malam

yang dilaksanakan para santri juga mengatasi stres atau masalah yang

ada pada diri santri, sehingga santri menjadi lebih baik dalam

melakukan kegiatan di pondok pesantren.

2. Penanaman Nilai Religius Siswa Boarding SMP Islam Integral

Luqman al-Hakim Kudus

Penanaman nilai karakter religius siswa boarding SMP Islam

Integral Luqman al-Hakim terdiri dari kegiatan rutin, kegiatan spontan,

keteladanan dan pengkondisian, melalui pengintegrasian dalam mata

pelajaran, dan pengintegrasian progam luar sekolah yang terdiri dari kelas,

sekolah, dan luar sekolah.

Berikut ini akan dijabarkan lebih lanjut mengenai hasil penelitian

yang telah dilakukan.

a. Pengintegrasian dalam Program Pengembangan Diri

1) Kegiatan yang sifatnya rutin

Kegiatan rutin yang dilakukan di SMP Islam Integral Luqman

al-Hakim berkenaan dengan pelaksanaan nilai religius cukup

banyak. Kegaiatan rutin tersebut adalah kegiatan rutin yang

dilaksanakan setiap hari yaitu pembacaan asmaul husna, sholat
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dhuhur berjamaah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dan

sholat dhuha.

Kegiatan rutin yang dilakukan seminggu sekali yaitu tadarrus

al-Qur’an setiap hari jumat dan kegiatan infaq, dan kegiatan

ekstrakurikuker rebana yang diikuti oleh siswa yang berminat.

Kegiatan rutin yang dilakukan setiap bulan-bulan tertentu yaitu

maulid nabi, Isro Mi’roj, santunan anak yatim, pesantren kilat, dan

buka bersama.

Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh guru ketika

peneliti melakukan wawancara tentang kegiatan rutin apa saja yang

dilakukan di sekolah berkenaan dengan pelaksanaan nilai karakter

religius, Ibu Amanah mengungkapkan kegiatan-kegiatan rutin yang

dilakukan di sekolah.

“Kegiatan rutin setiap hari ya itu pak ada sholat dhuhur
berjamaah, udah ada jadwalya juga di mushola. Melatih
siswa untuk melakukan sholat dhuha setiap hari. Saat
pelajaran agama pasti diawali dulu dengan hafalan asmaul
husna. Oh iya pak, ada tadarrus al-Qur’an setiap hari jumat
pagi di mushola. Infaq juga rutin dilakukan siswa pak,
biasanya sebelum istirahat.” (Wawancara, Amanah, kepala
asrama putri, 17 Januari 2021)

Senada  dengan  pendapat  yang  diungkapkan  oleh Ibu

Amanah mengenai kegiatan rutin yang dilakukan sekolah, Bapak

Ahmad Mujib melengkapi jawaban yang telah diungkapkan oleh

Ibu Amanah. Beliau mengungakapkan bahwa:

“Kegiatan rutin keagamaan di sekolah ini yang sudah setiap
hari dilakukan itu, kalau di kelas saya pasti sebelum mulai
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pelajaran baca asmaul husna terlebih dahulu pak.
Alhamdulillah murid-murid saya juga sudah hafal pak,
soalnya sudah dimulai dari usia SD, saya tinggal
meneruskannya saja, selain itu saya juga lama-kelamaan ikut
hafal juga. Selain hafalan asmaul husna kegiatan rutin lainnya
infaq hari jumat pak. Pasti si ketua kelas tidak pernah lupa
mengingatkan teman-temannya untuk infaq. Kalau yang di
sekolah setahu saya sholat dhuhur berjamaah yang diimami
guru. Kadang pas saya sholat dhuha siswa-siswa juga sholat
pak. Ketika ada hari-hari besar keagaman sekolah kita juga
pasti mengadakan kegitan di sekolah seperti isro’mi’roj,
maulid nabi, kegiatan ramadhan. Kayaknya udah pak segitu
aja yang saya tahu.” (Wawancara, Ahmad Mujib, guru
Fikih,17 Januari 2021)

Kegiatan sholat dhuhur dan sholat dhuha ditujukan untuk

menumbuhkan rasa displin dan tanggung jawab dalam melakukan

perintah agama. Nilai disiplin muncul ketika waktu kegiatan sholat

dhuha atau sholat dhuhur para siswa langsung menuju ke masjid,

sedangkan nilai tanggung jawab muncul ketika mereka melakukan

sholat dhuhur maupun sholat dhuha yang memang menjadi

kewajiban sebagai umat Islam.

Kegiatan ramadhan yang ada di sekolah yaitu melakukan buka

bersama dan sholat tarawih bersama. Selain nilai religius kegiatan

ini juga memumbukan nilai kebersamaan dan peduli sosial. Nilai

kebersamaan dan peduli sosial muncul ketika mereka bersama-

sama melakukan buka bersama dengan menu yang sama dan ketik

melakukan sholat berjamaah (Wawancara, Dussalam, waka

kesiswaan, 17 Januari 2021).

Ustadz Dussalam menambahkan :
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Kegiatan tadarrus al-Qur’an bertujuan untuk menumbuhkan
nilai rasa ingin tahu siswa tentang sifat-sifat yang dimiliki
oleh Allah SWT. Kegiatan maulid nabi dan isro’ mi’roj
bertujuan untuk mengetahui sejarah kelahiran nabi
Muhammad SAW serta perjalanan spiritual nabi untuk
mendaptkan perintah melakukan sholat lima waktu. Kegiatan
tersebut selain menunjukan nilai religius juga menumbuhkan
nilai kebersamaan dan bersahabat di antara siswa karena
mereka berkumpul bersama di mushola atau masjid sehingga
nilai kebersamaannya muncul dan nilai bersahabat muncul
yaitu mereka semua satu sekolah berbaur menjadi satu dan
mendapat kesempatan untuk berkomunikasi dengan siswa
lain (Wawancara, Dussalam, waka kesiswaan, 17 Januari
2021).

Selain kegiatan di atas, ada juga kegiatan infaq sebagai

pembentukan nilai peduli sosial yang ada di sekolah. Kegiatan

santunan anak yatim dilakukan pada bulan tanggal 10 Muharram

juga diadakan dengan menerapkan ajaran agama untuk saling

berbagi. Kegiatan ini mnumbuhkan nilai peduli sosial pada siswa

dengan berbagi dengan orang lain (Wawancara, Dussalam, waka

kesiswaan, 17 Januari 2021).

Kegitan rutin merupakan salah satu cara yang digunakan untuk

menanamkan karakter religius bagi siswa dengan kegiatan sholat

berjamah, infaq, dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan tersebut

dilakukan bertujuan untuk membentuk kebiasaan siswa untuk

melakukan ibadah sejak dini.

Ustadz Dussalam memberikan keterangan sebagai berikut:

“Melakukan sesuatu perbuatan baik memang awalnya terasa
berat apabila hanya dilakukan satu atau dua kali namun jika
dilakukan setiap hari hal itu akan menjadi sesuatu yang tidak
memberatkan lagi sehingga menjadi kebutuhan sehari-hari
dan apabila tidak dilakukan seperti ada yang kurang. Apabila
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siswa sudah terbiasa melakukan maka akan menjadi sebuah
karakter yang melekat sehingga tidak akan mudah hilang dan
akan membekas untuk waktu yang lama. Manfaat dari adanya
kegiatan rutin salah satunya adalah membentuk suatu
kebiasaan baik kepada siswa sehingga secara tidak sadar
sudah tertanam dalam diri mereka” (Wawancara, Dussalam,
waka kesiswaan, 17 Januari 2021).

2) Kegiatan yang sifatnya spontan

Guru melakukan kegiatan spontan ketika siswa melakukan hal

yang kurang baik dengan cara memperingati atau meluruskan hal

tersebut dan memberikan penghargaan kepada siswa yang

melakukan hal yang baik untuk memotivasi siswa agar

mempertahankan perbuatan tersebut dan termotivasi untuk

melakukan hal yang lebih baik lagi.

Kegiatan tersebut secara spontan dilakukan dalam kegiatan

pembelajaran dan di luar kegiatan pembelajaran. Kegiatan spontan

yang berkenaan dengan nilai religius yaitu mengajak siswa untuk

melakukan ibadah, mengingatkan siswa untuk tidak lupa membawa

peralatan sholat ketika kegiatan sholat atau tadarrus al-Qur’an,

mendoakan teman yang sedang sakit, menghargai pendapat orang

lain tanpa memandang siaapun dia, serta membiasakan

memberikan pujian kepada siswa.

Bapak Ahmad Mujib, selaku kepala asrama putra menyatakan

bahwa:

“Kegiatan spontan ditujukan untuk mendukung pelaksanaan
nilai religius agar siswa lebih memahami apa yang
seharusnya mereka lakukan. Yaitu dengan memberikan
pengetahuan kepada siswa misalnya ketika ada yang sakit,
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guru memberikan pengetahuan kepada siswa untuk
mendoakan dan mengirimkan Al-fatihah bersama. Kegiatan
spontan dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran bagi siswa
baik ketika mereka melakukan kesalahan atau saat berbuat
kebaikan dan ketika ada kejadian-kejadian tidak terduga yang
tengah terjadi pada dirinya maupun orang lain (Wawancara,
Ahmad Mujib, kepala asrama putra, 17 Januari 2021).

Saat siswa melakukan kesalahan atau kebaikan guru

mengoreksi kesalahan tersebut atau memberikan pujian sehingga

siswa menyadari perbuatannya tersebut baik atau tidak untuk

dilakukan. Apabila sudah timbul rasa kesadaran maka ketika

melakukan sesuatu tidak akan lagi menganggap sebagai perintah

atau beban namun sebuah kebutuhan. Kegiiatan spontan yang

dilakukan guru tanpa perencanaan terlebih dahulu.

3) Keteladanan

Guru di SMP Islam Integral Luqman al-Hakim sudah

memberikan keteladan yang baik bagi siswa yang patut untuk

dicontoh. Semua guru saling mendukung dan bekerjasama dalam

segala hal untuk kebaikan siswa. Bentuk ketedanan yang dilakukan

guru mengenai pelaksanaan nilai religius yaitu ikut serta dalam

berbagai kegiatan yang dilakukan siswa. Guru selalu mendukung

serta membimbing siswa agar senantiasa melakukan hal-hal yang

baik.

Hal tersebut sesuai dengan penjelasan guru sebagai berikut:

Guru bertanggung jawab menjadi teladan yang baik bagi
siswa. Guru tidak hanya meminta siswa untuk melakukan hal
ini itu namun juga ikut melaksnakannya. Bentuk ketedanan
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lain yaitu dengan mengkuti praktek kegiatan keagamaan yang
diadakan di sekolah yaitu mengkuti sholat dhuhur dan sholat
dhuha. Keteladanan guru yang lainnya yaitu ikut serta dalam
kegiatan berinfaq bersama-sama siswa, mendampingi
kegiatan tadarrus al-Qur’an, selalu membiasakan
mengucapkan salam ketika masuk ke dalam kelas, dan ikut
serta dalam kegiatan asmaul husna (Wawancara, Ahmad
Mujib, kepala asrama putra, 17 Januari 2021).

4) Pengkondisian

Pengkondisian yang ada di SMP Islam Integral Luqman al-

Hakim ini sangat mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan

keagamaan di sekolah. Bentuk pengkondisian yang ada di sekolah

yaitu menyediakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk

mendukung pelaksanaan kegiatan keagamaan seperti penyedian

mushola, tempat wudhu yang lumayan banyak, alat-alat sholat

untuk siswa putra-putri, buku tadarrus al-Qur’an dan juz ama, serta

lembaran asmaul husna yang digandakan untuk setiap siswa.

Bentuk pengkondisian lainnya yaitu adanya pajangan-pajangan

dinding yang berada di kelas ataupun sekolah yang dimaksudkan

agar secara tidak langsung dapat tertanam dalam diri siswa untuk

selalu berbuat baik, selain pajangan dinding juga terdapat peraturan

sekolah yang harus dipatuhi guru dan siswa.

Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Kepala Sekolah sebagai

berikut:

“Pengkondisian yang ada di SMP Islam Integral Luqman al-
Hakim sudah cukup baik dan lengkap bagi pelaksanaan nilai
religius. Pengkondisian lingkungan sekolah yang mendukung
akan mempermudah untuk menginternalisasikan nilai religius
pada siswa. Terciptanya suasana sekolah tersebut
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memberiksan kemudahan bagi siswa untuk melakukan
kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Kondisi lingkungan
sekolah yang mendukung dan menyediakan sarana dan
prasarana yang lengkap akan menjadikan proses penanaman
nilai-nilai pendidikan karakter pada siswa menjadi lebih
mudah” (Wawancara, Robby Muhtadi, kepala sekolah,
wawancara pribadi, 20 Januari 2021).

b. Integrasi dalam Mata Pelajaran

Pengintegrasian dalam mata pelajaran bertujuan untuk

memperkenalkan nilai-nilai pendidikan karakter pada siswa sehingga

mereka menyadari akan pentingnya nilai-nilai tersebut dan

menginternalisasikan nilai-nilai ke dalam tingkah laku siswa sehari-

hari melalui proses pembelajaran.

Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Kepala Sekolah sebagai

berikut:

“Pengintegrasian nilai-nilai karakter dalam mata pelajaran dapat
dilihat dari silabus dan RPP yang digunakan guru sebagai
pedoman dalam mengajar. Hasil temuan yang diperoleh bahwa
pencantuman nilai-nilai pendidikan karakter sudah muncul di
silabus dan RPP atau sering disebut Silabus dan RPP berkarakter
yang didalamnya muncul nilai-nilai karakter yang diharapkan
(Wawancara, Robby Muhtadi, kepala sekolah, wawancara
pribadi, 20 Januari 2021).

Kepala Sekolah menambahkan bahwa:

“Karakter yang diharapkan muncul tidak hanya satu karakter
saja yang muncul namun beberapa nilai karakter diharapkan
dapat muncul dalam satu kali pertemuan. Semua guru di SMP
Islam Integral Luqman al-Hakim tidak membuat sendiri silabus
dan RPP sendiri, RPP diperoleh guru dari hasil KKG sesama
guru kelas kelas sehingga RPP yang digunakan setiap sekolah
dalam satu gugus sama (Wawancara, Robby Muhtadi, kepala
sekolah, wawancara pribadi, 20 Januari 2021).
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Pengintegrasian nilai religius bisa disisipkan ketika guru

menyampaikan materi, selain nilai religius juga muncul nilai-nilai

karakter yang lainnya. Nilai religius dalam rumpun mata pelajaran

pelajaran Pendidikan Agama Islam seperti Akidah Akhlak, al-Qur’an

Hadits, Bahasa Arab, dan Fikih misalnya sudah tentu mengajarkan

nilai-nilai yang berhubungan dengan ajaran agama, misalnya ketika

mengajarkan materi budi pekerti baik yaitu berbuat baik dengan semua

orang tanpa membeda-bedakan suku bangsa, kegiatan tersebut

menumbuhkan rasa toleransi dan cinta sesama (Wawancara, Robby

Muhtadi, kepala sekolah, wawancara pribadi, 20 Januari 2021).

Pada mata pelajaran matematika materi pengurangan juga dapat

diintegrasikan dengan nilai kejujuran bagi siswa. Ketika mata pelajaran

ilmu pengetahuan alam, nilai religius muncul ketika guru mengajarkan

materi lingkungan yaitu semua yang ada dilingkungan adalah Ciptaan-

Nya dan wajib untuk dijaga yang berarti terintegrasi dengan nilai cinta

lingkungan. Mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial pada materi tugas-

tugas keluarga, nilai religius muncul ketika guru mengatakan bahwa

siswa harus menghormati kedua orang tua karena doa orang tua adalah

doa yang diijabah oleh Allah SWT, selain itu nilai religius juga

terintegrasi dengan nilai toling menolong dan saling menyanyangi

sesama saudara dengan membantu tugas keluarga (Wawancara, Robby

Muhtadi, kepala sekolah, wawancara pribadi, 20 Januari 2021).
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Dari hasil wawancara pengintegrasian nilai karakter religius

dalam mata pelajaran dapat diterapkan pada beberapa mata pelajaran

tidak hanya pada pelajaran pendidikan agama saja tetapi masih perlu

disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan apakah dapat

dihubungkan dengan karakter religus atau tidak. Selain itu guru juga

tidak lupa menyisipkan pesan-pesan moral ketika pmbelajaran.

Materi pada pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga yaitu

permainan kasti, dalam permainan tersebut terintegrasi pada nilai

kerjasama dan kompetetif, kerjasama muncul diantara kelompok dan

nilai kompetitif muncul ketika berlawanan dengan kelompok lain

(Wawancara, Fahrudin, guru PJOK, 20 Januari 2021).

Pada mata pelajaran PKn materi kebebasan organisani dan

kegiatan infaq muncul nilai religius yang terintegrasi dengan nilai

demokrasi. Ketika dalam mata pelajaran seni budaya dan kesenian

materi yang diajarkan juga mengenai lingkungan, guru

mengintegrasikan nilai reigius dengan cinta lingkungan yaitu

mencintai ciptaan-Nya dan menjaganya (Wawancara, Inni Hikmatin,

guru PKn, 20 Januari 2021).

Proses pengintegrasian nilai karakter religius dilakukan dari awal

pelajaran hingga pelajaran usai. Pelaksanaan nilai karakter religius di

awal pembelajaran seperti mengucapkan salam terlebih dahulu yang

dilakukan oleh guru, melakukan doa bersama sebelum melakukan

pelajaran, dilanjutkan hafalan asmaul husna.
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Ketika memasuki materi pelajaran guru menyisipkan nilai

karakter religius ketika ada materi yang berhubungan dengan karakter

tersebut, di sela-sela pelajaran guru juga menyisipkan karakter religius

misalnya ketika mengerjakan soal siswa diminta untuk jujur dan

jangan mencontek karena merasa diawasi oleh Allah. Akhir pelajaran

ditutup dengan berdoa bersama dan mengucapkan hamdalah setelah itu

berpamitan dengan guru dan mengucapkan salam (wawancara,

Dussalam, waka kesiswaan, 20 Januari 2021).

c. Integrasi dalam Budaya Sekolah

Budaya sekolah yang mencerminkan pelaksanaan nilai karakter

religius yang ada di SMP Islam Integral Luqman al-Hakim dilakukan

di semua lingkungan baik di kelas, sekolah, maupun luar sekolah, baik

menggunakan fasilitas sekolah maupun tidak menggunakan fasilitas

tersebut.

1) Kelas

Budaya kelas yang ada di SMP Islam Integral Luqman al-

Hakim berdasarkan hasil pengamatan dapat dilihat dari kegiatan-

kegiatan khas yang dilakukan di dalam kelas dan sudah menjadi

kebiasaan siswa melakukan hal tersebut dalam kesehari-hariannya

di sekolah. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dari Bapak

Dussalam sebagai berikut:

“Budaya kelas yang mencerminkan pelaksanaan nilai
karakter religius yaitu setiap kelas berbaris terlebih sebelum
masuk kelas dan mengucapkan salam kepada guru, berdoa
sebelum dan sesudah pelajaran, melakukan hafalan asmaul
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husna setelah berdoa, melakukan infaq, dan mengucapkan
kalimat-kalimat tahmid (Wawancara, Dussalam, waka
kesiswaan, 17 Januari 2021).

Tumbuhnya karakter siswa dimulai dari lingkungan kelas

karena mereka melakukan sebagian besar aktivitas di dalam kelas

sehingga apa yang dilakukan di kelas juga berpengaruh terhadap

perilaku mereka di sekolah. Iklim kelas yang ada di SMP Islam

Integral Luqman al-Hakim sangat mendukung pelaksanaan nilai

religius dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang ada di kelas.

Sebagian kelas memiliki budaya khas yang hanya dimiki kelas

tersebut sesuai dengan kehendak guru kelas yang akan

mencipatakan budaya di kelasnya.

2) Sekolah

Budaya sekolah yang ada SMP Islam Integral Luqman al-

Hakim tertuang dalam kegiatan-kegiatan rutin yang ada di

sekolah. Bentuk kegiatan yang mencerminkan budaya sekolah

mengenai pelaksanaan nilai karakter religius adalah budaya

mengucapkan salam dan kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan di

sekolah seperti sholat berjamaah dhuhur dan dhuha, kegiatan

tadarrus al-Qur’an setiap hari jumat, dan memperingati hari-hari

besar keagamaan. Kegiatan-kegiatan tersebut sudah direncanakan

dalam program sekolah.

Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Kepala

Sekolah sebagai berikut:
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“Budaya mengucapkan salam tidak hanya menjadi budaya
kelas namun juga menjadi sebuah budaya yang ada di
sekolah tersebut. Budaya mengucapkan salam dan berjabat
tangan atau mencium tangan guru merupakan salah satu
bentuk penghormatan pada seseorang, sedangankan
kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan di sekolah seperti
sholat berjamaah dhuhur dan dhuha, kegiatan tadarrus al-
Qur’an setiap hari jumat, dan memperingati hari-hari besar
keagamaan selain masuk dalam kegiatan rutin, kegiatan
tersebut juga masuk dalam budaya-budaya yang ada di
sekolah” (Wawancara, Robby Muhtadi, kepala sekolah,
wawancara pribadi, 20 Januari 2021).

3) Luar Sekolah

Budaya yang ada di luar sekolah juga mendukung

pelaksanaan nilai religius dalam pendidikan karakter di sekolah.

Adanya budaya-budaya di luar sekolah memberikan pengalaman

yang baru untuk siswa mengenal hal-hal yang tidak ada di sekolah

seperti mengikuti lomba-lomba bernuansa keagamaan, hal tersebut

akan menambah wawasan siswa sehingga dapat menguatkan

karakter religius mereka.

Berdasarkan hasil wawancara, selain budaya yang ada di

kelas dan sekolah, SMP Islam Integral Luqman al-Hakim juga

memiliki budaya di luar sekolah yang mencerminkan pelaksanaan

nilai karakter yaitu dengan selalu mengikuti perlombaan-

perlombaan keagaman yang diselenggrakan di tingkat kecamatan,

melakukan ziarah ke cagar budaya arung binang yang di dalamnya

terdapat peninggalan-peninggalan sejarah dan pemakaman para

wali dan tokoh, dan melakukan kegiatan keagamaan di masjid

yang berada di sekitar sekolah, misalnya ke Masjid al-Aqsha
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Menara Kudus. Selain itu di SMP Islam Integral Luqman al-

Hakim juga mempunyai ekstrakurikuler yang berhubungan dengan

pelaksanaan nilai karakter religius yaitu ektrakurkuler rebana yang

dilaksanakan setiap hari kamis di perpustakaan sekolah.

Hal tersebut sesuai penjelasan dari Kepala Sekolah:

“Ada pula kegiatan mengikuti perlombaan-perlombaan
keagamaan seperti rebana, khot, tilawatil qur’an, pidato
bahasa Arab, dan sebagainya. Dengan mengikuti
perlombaan-perlombaan tersebut wawasan siswa tentang
agama akan bertambah, selain itu juga menumbuhkan nilai
sportifitas, kompetitif, dan keberanian karena dengan
mengikuti suatu perlombaan siswa diajarkan untuk sportif
ketika melakukan lomba tidak boleh curang, menumbuhkan
rasa bersaing yang sehat, serta keberanian untuk
menunjukan bakatnya di depan umum. (Wawancara, Robby
Muhtadi, kepala sekolah, wawancara, 20 Januari 2021).

Terdapat pula kegiatan mengunjungi cagar budaya seperti

ziarah makam dan masjid Menara Kudus, khususnya menjelang

ujian. Dalam kegiatan tersebut siswa diberi tahu tentang sejarah-

sejarah yang ada di daerah Kudus dan juga melakukan ritual doa

bersama di makam tersebut . Kegiatan tersebut juga menumbukan

rasa ingin tahu siswa untuk mengetahui sejarah daerahnya.

3. Implikasi Pelaksanaan Salat Malam terhadap Pembentukan Karakter

Religius Siswa Boarding SMP Islam Integral Luqman al-Hakim

Kudus

Sebuah proses pembelajaran pasti akan berdampak, baik itu dampak

positif atau dampak negatif. Dampak dari adanya internalisasi nilai religius

tentunya cenderung pada keberadaan   dampak   positif   yang
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ditimbulkan   karena   nilai-nilai  tersebut merupakan  nilai-nilai  yang

baik,  penting  dan  diperlukan  dalam   kehidupan sehari-hari,  secara

asumtif  dampak  positif  merupakan  hasil  dari  adanya tahapan-

tahapan dalam internalisasi nilai religius tersebut.

Mengenai dampak internalisasi nilai religius dalam pendidikan

karakter terhadap proses pembelajaran di SMP Islam Integral Luqman al-

Hakim dapat dipaparkan di bawah ini berdasarkan data-data yang

diperoleh dari wawancara dengan narasumber, sebagai berikut:

a. Siswa terbiasa melaksanakan ibadah

Penanaman nilai religius kepada siswa berdampak pada terbiasa

melaksanakan ibadah, hal ini sesuai dengan penjelasan dari Waka

Kesiswaan, sebagai berikut:

“Dari proses pembelajaran dikelas hingga penerapan peraturan
yang ada di sekolah kepada siswa membuat kepatuhan dan
kedisiplinan siswa dalam melaksanakan ibadah semakin
bertambah, hal ini terlihat dari kesadaran dalam melaksanakan
shalat dhuhur, semakin hari mushalla selalu ramai, meskipun
harus bergantian terlebih dahulu” (Wawancara, Dussalam, waka
kesiswaan, 17 Januari 2021).

Selain nilai patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang

semakin bertambah, siswa juga semakin toleran dengan teman sejawat,

dengan tidak mengolok-ngolok atau mengucilkan ketika proses

pembelajaran di kelas.

b. Siswa semakin menghormati guru

Nilai religius yang diinternalisasikan kepada siswa dengan cara

keteladanan, pembiasaan dan kebijakan sekolah akan berdampak pada
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diri siswa, perilaku yang ditunjukan salah satunya seperti bagaimana

siswa tersebut menghormati guru, berkata-berucap dan  menunjukkan

sikapnya kepada guru. Hal ini sebagaimana yang dipaparkan oleh guru

sebagai berikut:

“Sikap yang ditunjukkan siswa adalah hasil dari pembentukan
lingkungan atau proses pembelajaran, misalnya di sekolah ini
diadakan pondok intensif selama tiga hari, meskipun ini tidak
berdampak banyak terhadap perubahan sikap siswa tapi pasti ada
pengaruh pada sikap siswa, yang biasanya jarang bersalaman
dengan guru, sekarang bersalaman kalau bertemu hal ini juga
dampak dari adanya morning motivation.” (Wawancara,
Darmanto, waka kurikulum, 15 Januari 2021).

Dampak internalisasi nilai religius juga dipaparkan oleh guru

sebagai berikut :

“Sejauh ini kompetensi anak-anak secara social nampak dengan
jelas, mereka terlihat sopan santun pada bapak/ibu guru, rukun
antar sesama siswa, antusias dalam mengumpulkan bantuan suka
rela, dan kegiatan bakti sosial serta antusias dan aktif dalam
berbagai kegiatan pembelajaran dari sini mereka bisa dikatakan
menghargai keberadaan guru dan ramah pada saat pembelajaran
dan sebagainya”. (Wawancara, Darmanto, waka kurikulum, 15
Januari 2021).

c. Keakraban dengan teman yang lain

Penanaman nilai religius yang diupayakan untuk membentuk

sikap siswa salah satunya berdampak pada keakraban dengan teman

sejawat, atau teman kelas. Hal ini sesuai dengan yang dipaparkan oleh

siswa yang bernama Alifah sebagai berikut :

“Saya senang dengan teman-teman di sini, semua baik dan peduli
antar sesama. Keakraban ini yang terbangun sejak awal kita
dalam satu kelas karena setiap dalam proses pembelajaran guru
selalu mengingatkan untuk saling membantu terhadap sesama
teman. Jadi kita bisa akrab dengan semua teman, dengan kelas
yang lain juga kita akrab dan hampir tahu semua teman. Makanya



97

ketika ada teman yang sakit pasti teman yang lain akan membantu
dengan dibawa ke UKS atau dibelikan obat.” (Wawancara,
Alifah, siswa kelas IX 15 Januari 2021).

Dari paparan tersebut, ada dampak yang ditimbulkan dari

penanaman nilai religius, seperti pembentukan nilai peduli siswa

dengan kegiatan madrasah dan siswa semakin akrab karena setiap hari

bertemu. Kuantitas mereka bertemu semakin lama dan intens sehingga

mereka menjadi akrab.

Hal ini diperkuat oleh guru bimbingan konseling bahwa:

“Anak-anak terbiasa berkomunikasi dengan baik antar teman,
guru, orang tua dan masyarakat, bergaul dan berkelompok dengan
benar, lebih bertanggung jawab, tidak mengganggu temannya,
bersedia memaafkan orang yang bersalah, membantu temanya,
atau siapa saja yang sedang dalam kesulitan, menghormati
bapak/ibu guru, menjaga sarana dan prasarana dan tentunya patuh
pada tata tertib kalau sedang di sekolah. Untuk diluar sekolah kita
juga bekerja sama dengan orang tua anak-anak untuk mengawasi
dan membina perilaku mereka”. (Wawancara, Tri Wahyu
Prihatin, guru BK 15 Januari 2021).

d. Memiliki kepedulian terhadap orang lain yang terkena musibah

Siswa SMP Islam Integral Luqman al-Hakim memiliki nilai

kepedulian yang tinggi, ketika ada teman yang terkena musibah atau

guru yang meninggal. Maka secara otomatis siswa tersebut

mengumpulkan sumbangan untuk membantu siswa yang terkena

musibah. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari waka kesiswaan,

sebagai berikut:

“Sikap sosial siswa disini baik, terlihat dari ketika kita
mengumumkan ada teman yang terkena musibah maka setiap
kelas akan menyetorkan sumbangan untuk membantu teman yang
terkena musibah, kemudian ada lagi ketika ada orang tua siswa
yang meninggal teman-teman kelas dan yang akrab segera
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tanggap untuk bertakziah ke rumah temannya tersebut tanpa
perintah. Selain itu ada sumbangan dari siswa-siswa yang biasa
kita alokasikan untuk orang yang kurang mampu atau anak yatim
piatu, biasanya ini kita lakukan pada bulan ramadhan dalam
bentuk pemberian parcel. Hal ini memang karena kebiasaan yang
sudah kita tanamkan.” (Wawancara, Dussalam, waka kesiswaan,
17 Januari 2021).

Penjelasan tersebut diperkuat lagi oleh guru BK sebagai berikut:

“Kesadaran dan kemandirian serta kepekaan sosial siswa semakin
meningkat dengan memegang teguh ajaran yang ada dalam qur’an
dan hadis, ditunjukan dengan sikapnya yang mematuhi tata tertib
sekolah, menghormati bapak/ibu guru atau orang tua, menjaga
hubungan antar teman, menjaga fasilitas sekolah, disiplin dalam
kegiatan sekolah, sumbangan suka rela, dan antusias dalam
kegiatan bakti sosial” (Wawancara, Tri Wahyu Prihatin, guru BK
15 Januari 2021).

Hasil paparan tersebut menunjukkan bahwa dampak yang

ditimbulkan dari internalisasi nilai religius juga berpengaruh terhadap

sikap sosial siswa yaitu meningkatnya kepedulain terhadap orang lain

yang terkena musibah.

e. Bersikap toleran

Gambaran sikap toleransi siswa SMP Islam Integral Luqman al-

Hakim sesuai dengan penjelasan dari Ibu Tri Wahyu Prihatin selaku

guru BK:

“Toleran atau menghargai sesama orang ini juga termasuk dari
sikap sosial. Siswa SMP Islam Integral Luqman al-Hakim ini
siswanya diajari untuk bersikap toleran terhadap non muslim.
Sehingga mau tidak mau mereka akan berkomunikasi atau
berteman dengan teman yang non muslim juga. Saya pribadi
melihat mereka ini sangat menghargai dan toleran terhadap
teman-temannya, misalnya di lingkungan mereka ada yang non
muslim mereka mengaku bersikap toleran. (Wawancara, Tri
Wahyu Prihatin, guru BK 15 Januari 2021).



99

f. Tatat peraturan

Dengan adanya internalisasi nilai religius yang telah dilakukan

oleh bapak/ibu guru dan semua pihak yang terkait, maka dampak dari

internalisasi tersebut salah satunya adalah siswa-siswa yang taat pada

peraturan. Dampak yang ditimbulkan dari penanaman nilai religius ini

bersifat positif. Hal ini terlihat dari beberapa paparan berikut:

“Dampaknya, anak-anak paling tidak memiliki kepekaan sosial,
mampu membawa diri dalam pergaulan yang tepat, berusaha
untuk mentaati aturan khususnya di sekolah ini karena mereka
mengetahui poin-poin peraturan jika melakukan pelanggaran dan
memenuhi batas maksimal konsekuensinya ya mereka bisa
dikembalikan ke orang tua. (Wawancara, Tri Wahyu Prihatin,
guru BK 15 Januari 2021).
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BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN SALAT MALAM DAN PEMBENTUKAN

KARAKTER RELIGIUS SISWA BOARDING SMP ISLAM INTEGRAL

LUQMAN AL-HAKIM KUDUS

A. Analisis Pelaksanaan Salat Malam Siswa Boarding SMP Islam Integral

Luqman al-Hakim Kudus

Islam diturunkan oleh Allah Swt untuk dijadikan sebagai pedoman

dalam kehidupan. Semua ajarannya dimaksudkan untuk mewujudkan

kemaslahatan, baik kemaslahatan yang bersifat primer (dharuriyyah), skunder

(hajiyat) dan tertier (tahsiniyat). Kemaslahatan itu akan terwujud apabila

agama, akal, harta, kehormatan/keturunan dan jiwa/kehidupan dapat

terpelihara dengan baik. Untuk itu, maka pendidikan menurut Islam haruslah

bermula dan bermuara ke arah hal tersebut (Zayadi, 2001:95).

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam telah melakukan

hal ini. Semua program pendidikannya mencerminkan hal tersebut. Para

santri bukan saja dicerdaskan otaknya dan diperkaya dengan bermacam-

macam ilmu melalui program kitab kuning yang meliputi berbagai disiplin

ilmu, tetapi hatinya juga terus diasah dan ditempa dengan berbagai amalan

ibadah, seperti salat berjamah, wiridan, mujahadah, salat sunah, puasa sunah

dan lain-lain. Salah satu program pesantren yang banyak pengaruhnya dalam

mengantarkan santri menjadi baik dan berhasil adalah qiyam al-lail (salat

malam).
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Qiyam al-lail merupakan salat sunah malam yang sangat dianjurkan.

Ia merupakan salat sunah malam yang selalu dikerjakan oleh hamba-hamba

Allah Swt yang shalih. Khusus bagi Rasulullah Saw, qiyam al-lail hukumnya

wajib dan bagi kaum muslimin hukumnya sunah. Al-Qur’an menegaskan

dalam QS. al-Isra‟ (9), QS. al-Muzzammil (1-4), dan hadis nabi Imam

Ahmad, at-Turmudzi, dan sebagainya). (Al-Fatri, 2004:33)

Pelaksanaan salat malam siswa boarding SMP Islam Integral Luqman

al-Hakim Kudus dilakukan dengan dua tahapan, yakni tahap persiapan dan

tahap pelaksanaan.

1. Tahap Persiapan

Beberapa persiapan yang dilakukan oleh asatidz dan santri sebelum

dimulainya penerapan salat malam di SMP Islam Integral Luqman al-

Hakim. Pertama, para asatidz terlebih dahulu mempersiapkan rencana

melaksanakan salat malam di SMP Islam Integral Luqman al-Hakim.

Kedua, selanjutnya menyuruh para staf osis untuk melaksanakan salat

malam di SMP Islam Integral Luqman al-Hakim dan memperhitungkan

waktu yang digunakan dalam pelaksanaan salat malam di SMP Islam

Integral Luqman al-Hakim. Ketiga, merencanakan sekaligus memformat

langkah-langkah yang ingin dilaksanakan dalam pelaksanaan salat malam

di SMP Islam Integral Luqman al-Hakim. Keempat, guru juga senantiasa

memperhitungkan waktu yang tersedia agar ketuntasan pelaksanaan salat

malam dapat berhasil sesuai dengan yang dikehendaki. Guru

menambahkan satu hal yaitu agar guru juga senantiasa bersabar dan
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tawakkal terhadap setiap perilaku anak didik yang nakal agat tidak

melanggar peraturan terus-menerus serta mendo’akan siswa agar mendapat

kemudahan dalam beribadah.

Para ustadz merupakan salah satu faktor penunjang yang ada di

sebagai syarat yang urgen dalam proses pendidikan, baik pendidikan

formal atau non formal untuk dapat memberikan arahan dan pemahaman

yang baik yang seharusnya dilakukan oleh santri. Tanpa adanya tenaga

pengajar proses belajar mengajar tidak dapat direalisasikan, yang menjadi

pokok utama berjalannya kegiatan qiyam al-lail di pesantren adalah para

ustadz yang menjadi pembimbing pondok pesantren

Pelaksanaan program salat malam di SMP Islam Integral Luqman

al-Hakim Kudus sudah diterapkan semenjak santri memasuki pondok

pesantren hingga santri selesai keluar dari pondok pesantren. Pelaksanaan

program salat malam pada santri di SMP IT Luqman al-Hakim sudah

menjadi peraturan atau ketentuan dalam melaksanakan salat tahajjud.

2. Tahap Pelaksanaan

Program salat malam di SMP IT Luqman al-Hakim juga dikerjakan

setiap malam karena salat malam di pondok pesantren sudah menjadi

rutinitas para santri di pondok pesantren. Salat malam dilakukan di masjid

secara berjamaah oleh para santri.

Di beberapa pondok pesantren di Jawa, qiyam al-lail dijadikan

program wajib oleh pengasuhnya yang wajib diikuti oleh semua santri.

Kenapa qiyam al-lail yang hukumnya sunnah dan tidak sunnah dikerjakan
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dengan berjama’ah (al-masnunah allati la tusyra’u fiha al-jama‟ah) itu

diwajibkan oleh para Kyai pengasuh pesantren dan dikerjakan dengan

berjama’ah yang dipimpin oleh Kyai pengasuh pesantren?

Ada beberapa pertimbangan yang dijadikan alasan para Kyai

pesantren melakukan hal tersebut. Pertama, melatih dan membiasakan

para santri agar terlatih dan terbiasa melakukan qiyam al-lail mengingat

begitu banyak fadillah dan keutamaannya. Kedua, melatih secara

berjama’ah akan terasa ringan. Ketiga, sebagai latihan dan pendidikan

ruhani dengan istiqamah. Keempat, dengan istiqamah mengerjakan qiyam

al-lail, para santri akan bertambah dekat dengan al-Khaliq. Kelima,

sebagai terapi penyakit jasmani dan ruhani. (Syafi’i, 2014:2)

Upaya yang diusahakan oleh para ustadz agar pendisiplinan ini

berjalan dengan lancar yaitu dengan cara membuat jadwal bergiliran

membangunkan santri-santri yang masih tidur, dengan berjalan mengontrol

ke asrama-asrama, ada juga yang menggunakan alat pengeras suara untuk

membangunkan para santri agar bisa disiplin dalam melaksanakan ibadah

salat malam (qiyamul lail), hal itu biasanya dilakukan satu jam sebelum

ibadah itu dilaksanakan, disertai juga dengan ibadah-ibadah sunnah yang

lainnya seperti salat sunah taubat, salat sunah hajat dan tadarus al-Qur’an.

Pendisiplinan salat tahajud ini dilaksanakan oleh semua santri kelas

1 sampai kelas 3, sedangkan dalam pelaksanaannya dimulai pada pada

pukul 03. 00 WIB santri dibangukan, kemudian disuruh untuk mengambil

air wudhu dan berkumpul di masjid setelah itu Imam atau Ustadz
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memimpin untuk melaksanakan dzikir bersama sebelum pelaksanaan salat

dimulai. Pelaksanaan qiyamul lail dimulai dengan salat taubat dua rakaat,

salat hajat dua rakaat, salat tahajud dua rakaat setelah selesai doa,

membaca surah yasin. Para staf OSIS yang bertugas membagikan Al-

Qur’an satu orang satu dapat satu juz Al-Qur’an dan para santri membaca

Al-Qur’an berjamaah sampai waktu salat subuh tiba.

Sarana dan prasarana juga salah satu faktor penunjang dan syarat

yang harus dipenuhi pada setiap lembaga pendidikan/ pesantren sebagai

tempat untuk ibadah. Sarana dan prasarana di pondok pesantren Luqman

al-Hakim boleh dibilang cukup sederhana, tetapi secara tidak langsung hal

ini merupakan metode pendidikan yang di terapkan pesantren kepada para

santri untuk hidup sederhana dan bersahaja. Maka dalam hal ini yang perlu

diperhatikan dan diutamakan yaitu dari segi kebersihan dan

kenyamanannya agar para santri dapat beribadah dan belajar dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa

penerapan salat malam di pondok pesantren ini dapat membawa nilai

positif terhadap para santri diantaranya, seperti rajin dalam menghafal Al-

Quran, salat fardhu, salat duha dan bisa melaksanakan salat dengan benar.

Salat malam yang dilaksanakan para santri juga mengatasi stres atau

masalah yang ada pada diri santri, sehingga santri menjadi lebih baik

dalam melakukan kegiatan di pondok pesantren.

Qiyam al-lail bagi santri dan pesantren memberikan dampak yang

positif, oleh karena itu qiyam al-lail bisa menjadi model pendidikan ruhani
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bagi muslim terutama santri dalam menumbuhkan sifat, perilaku dan akhlak

yang baik, di mana problem akhlak ini kini sedang menjadi isu yang sangat

serius yang dihadapi oleh bangsa ini, diantaranya maraknya keterlibatan

anak-anak remaja yang awam dalam sejumlah aksi kekerasan atas nama

agama. Gejala yang memprihatinkan tersebut berakibat pada dekadensi

moral, maka sangat dituntut adanya pembinaan akhlak bagi remaja. Di sinilah

peran pondok pesantren, melalui program qiyam al-lail bisa menjadi obat dan

terapi penyakit jasmani maupun ruhani. Santri yang istiqamah qiyam al-lail-

nya, lebih baik akhlaknya dari pada mereka yang kurang istiqamah

melakukannya. Santri yang mengikuti program qiyam al-lail biasanya lebih

baik akhlak dan kesadaran ibadahnya dari pada siswa yang tidak

mengikutinya.

B. Analisis Penanaman Nilai Religius Siswa Boarding SMP Islam Integral

Luqman al-Hakim Kudus

1. Pengintegrasian dalam Program Pengembangan Diri

a. Kegiatan yang sifatnya rutin

Kemendiknas (2010: 15) menyebutkan bahwa kegiatan rutin

merupakan kegiatan yang dilakukan siswa secara terus menerus dan

konsisten setiap saat. Kegiatan rutin yang dilakukan di SMP Islam

Integral Luqman al-Hakim Kudus yang berkenaan dengan penanaman

nilai religius cukup banyak. Kegaiatan rutin tersebut adalah kegiatan

rutin yang dilaksanakan setiap hari yaitu hafalan asmaul husna, sholat
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dhuhur berjamaah dan sholat dhuha sesuai dengan jadwal yang telah

ditentukan, dan sholat dhuha. Kegiatan rutin yang dilakukan seminggu

sekali yaitu tahtimul Qur’an setiap hari Jumat dan kegiatan infaq, dan

kegiatan ekstrakurikuker rebana. Kegiatan rutin yang dilakukan setiap

bulan-bulan tertentu yaitu maulid nabi, Isra Mi’raj, santunan anak

yatim, Qurban, dan Nuzulul Qur’an, dan kegiatan bulan Ramadhan.

Kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan di SMP Islam Integral

Luqman al-Hakim Kudus baru mencapai dimensi kedua yaitu religous

practice (aspek peribadatan), dimensi keempat yaitu religious

knowldege (aspek pengetahuan), dimensi kelima yaitu religious effect

(aspek pengamalan). Hal tersebut sesuai dengan teori Glok dan Strak

dalam Lies Arifah (2009: 12) yang membagi dimensi religius dalam

lima aspek yang terdiri dari religious belief (aspek keyakinan),

religious practice (aspek peribadatan), religious felling (aspek

penghayatan), religous knowledge (aspek pengetahuan), dan religiuos

effect (aspek pengamalan).

Kegiatan sholat dhuhur berjamaah dan sholat dhuha masuk

dalam dimensi kedua yaitu religious practice atau aspek peribadatan

dengan contoh kegiatan menjalankan ibadah. Selain itu, kegiatan sholat

dhuhur dan sholat dhuha juga menumbuhkan rasa displin dan tanggung

jawab dalam melakukan perintah agama. Nilai disiplin muncul ketika

waktu kegiatan sholat dhuha atau sholat dhuhur para siswa langsung

menuju ke masjid, sedangkan nilai tanggung jawab muncul ketika
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mereka melakukan sholat dhuhur maupun sholat dhuha yang memang

menjadi kewajiban sebagai umat Islam. Kegiatan di bulan Ramadhan

yaitu melakukan buka bersama dan sholat tarawih bersama, kegiatan

ini juga masuk dalam dimensi kedua yaitu religous practice atau aspek

peribatan dengan menjalankan ibadah puasa dan melakukan sholat

berjamaah. Selain nilai religius kegiatan ini juga menumbuhkan nilai

kebersamaan dan peduli sosial.

Nilai kebersamaan dan peduli sosial muncul ketika mereka

bersama-sama melakukan buka bersama dengan menu yang sama dan

ketikmelakukan sholat berjamaah. Kegiatan asmaul husna masuk

dalam dimensi keempat yaitu religious knowledge atau aspek

pengetahuan dengan mengetahui asma-asma Allah SWT. Kegiatan

dzikir ma’tsurah selain menumbuhkan nilai religius juga

menumbuhkan nilai rasa ingin tahu siswa tentang sifatsifat yang

dimiliki oleh Allah SWT. Merayakan maulid nabi dan isra’ mi’raj juga

masuk dalam dimensi keempat yaitu religious knowledge atau aspek

pengetahuan dengan mengetahui sejarah kelahiran nabi Muhammad

SAW serta perjalanan spiritual nabi untuk mendaptkan perintah

melakukan sholat lima waktu. Kegiatan tersebut selain menunjukan

nilai religius juga menumbuhkan nilai kebersamaan dan bersahabat

diantara siswa karena mereka berkumpul bersama di mushola atau

masjid sehingga nilai kebersamaannya muncul dan nilai bersahabat
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muncul yaitu mereka semua satu madrasah berbaur menjadi satu dan

mendapat kesempatan untuk berkomunikasi dengan siswa lain.

Kegiatan infaq, santunan anak yatim, kegiatan ramadhan masuk

dalam dimensi kelima yaitu religious effect atau aspek pengamalan

dengan menerapkan ajaran agama ke dalam kehidupan sehari-hari,

kegiatan ini selain menumbuhkan nilai religius yaitu menumbuhkan

nilai kebersamaan yang terlihat ketika bersamasama membaca yasin.

Kegiatan infaq juga masuk dalam dimensi religious effect yaitu

mengaplikasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Selain

nilai religius, dalam kegiatan infaq ini muncul juga nilai peduli sosial

yaitu kegiatan infaq itu digunakan untuk kegiatan sosial yang ada di

madrasah. Kegiatan santunan anak yatim dilakukan pada bulan tanggal

10 Muharram juga masuk dalam religious effect yaitu dengan

menerapkan ajaran agama untuk saling berbagi. Kegiatan ini juga

mnumbuhkan nilai peduli sosial pada siswa dengan berbagi dengan

orang lain.

Kegitan rutin merupakan salah satu cara yang digunakan untuk

menanamkan karakter religius bagi siswa dengan kegiatan sholat

berjamah, infaq, dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan tersebut

dilakukan bertujuan untuk membentuk kebiasaan siswa untuk

melakukan ibadah sejak dini seperti yang dianjurakan Rasulullah Saw

untuk melatih anak beribadah sejak umur Tujuh tahun. Melakukan

sesuatu perbuatan baik memang awalnya terasa berat apabila hanya
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dilakukan satu atau dua kali namun jika dilakukan setiap hari hal itu

akan menjadi sesuatu yang tidak memberatkan lagi sehingga menjadi

kebutuhan sehari-hari dan apabila tidak dilakukan seperti ada yang

kurang. Apabila siswa sudah terbiasa melakukan maka akan menjadi

sebuah karakter yang melekat sehingga tidak akan mudah hilang dan

akan membekas untuk waktu yang lama. Manfaat dari adanya kegiatan

rutin salah satunya adalah membentuk suatu kebiasaan baik kepada

siswa sehingga secara tidak sadar sudah tertanam dalam diri mereka.

b. Kegiatan Spontan

Agus Wibowo (2012: 87) mengungkapkan bahwa kegiatan

spontan yaitu kegiatan yang dilakukan secara spontan pada saat itu

juga. Guru melakukan kegiatan spontan ketika siswa melakukan hal

yang kurang baik dengan cara memperingati atau meluruskan hal

tersebut dan memberikan penghargaan kepada siswa yang melakukan

hal yang baik untuk memotivasi siswa agar mempertahankan perbuatan

tersebut dan termotivasi untuk melakukan hal yang lebih baik lagi.

Kegiatan tersebut spontan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran dan

di luar kegiatan pembelajaran. Kegiatan spontan yang berkenaan

dengan nilai religius yaitu mengajak siswa untuk melakukan ibadah,

mengingatkan siswa untuk tidak lupa membawa peralatan sholat ketika

kegiatan sholat atau mendoakan teman yang sedang sakit, menghargai

pendapat orang lain tanpa memandang siapapun dia, serta

membiasakan memberikan pujian kepada siswa.
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Kegiatan spontan yang dilakukan di SMP Islam Integral

Luqman al-Hakim Kudus baru mencapai dimensi keempat yaitu

religious knowldege atau aspek pengetahuan. Hal tersebut sesuai

dengan teori Glok dan Strak dalam Lies Arifah (2009: 12) yang

membagi dimensi religius dalam lima aspek yang terdiri dari religious

belief (aspek keyakinan), religious practice (aspek peribadatan),

religious felling (aspek penghayatan), religous knowledge (aspek

pengetahuan), dan religiuos effect (aspek pengamalan).

Kegiatan spontan tersebut ditujukan untuk mendukung

penanaman nilai religius agar siswa lebih memahami apa yang

seharusnya mereka lakukan, kebanyakan kegiatan spontan yang

dilakukan guru masuk dalam dimensi keempat atau religious

knowledge atau aspek pengetahuan dengan memberikan pengetahuan

kepada siswa misalnya ketika ada yang sakit, guru memberikan

pengetahuan kepada siswa untuk mendoakan dan mengirimkan

Alfatihah bersama. Kegiatan spontan perlu dilakukan untuk

menumbuhkan kesadaran bagi siswa baik ketika mereka melakukan

kesalahan atau saat berbuat kebaikan dan ketika ada kejadian-kejadian

tidak terduga yang tengah terjadi pada dirinya maupun orang lain.

Saat siswa melakukan kesalahan atau kebaikan guru bisa

mengoreksi kesalahan tersebut atau memberikan pujian sehingga siswa

menyadari perbuatannya tersebut baik atau tidak untuk dilakukan.

Apabila sudah timbul rasa kesadaran maka ketika melakukan sesuatu



111

tidak akan lagi menganggap sebagai perintah atau beban namun sebuah

kebutuhan. Kegiatan spontan yang dilakukan guru tanpa perencanaan

terlebih dahulu. Kegiatan ini bermanfaat untuk memberikan penguatan

kepada siswa bahwa sikap atau perilaku tersebut sudah baik dan perlu

dipertahankan (Nurul Zuriah, 2007: 87).

c. Keteladanan

Wiyani (2013: 105) menyatakan bahwa keteladanan adalah

perilaku dan sikap guru dan tenaga kependidikan yang lain dalam

memberikan contoh terhadap tindakan-tindakan yang baik sehingga

diharapkan menjadi panutan bagi siswa untuk dapat menirunya.

Berdasarkan hasil penelitian, guru di SMP Islam Integral Luqman al-

Hakim Kudus sudah memberikan keteladan yang baik bagi siswa yang

patut untuk dicontoh. Semua guru saling mendukung dan bekerjasama

dalam segala hal untuk kebaikan siswa. Bentuk ketedanan yang

dilakukan guru mengenai penanaman nilai religius yaitu ikut serta

dalam berbagai kegiatan yang dilakukan siswa. Guru selalu

mendukung serta membimbing siswa agar senantiasa melakukan hal-

hal yang baik.

Bentuk keteladanan yang dilakukan guru baru mencapai dimensi

kedua yaitu religous practice (aspek peribadatan) dan dimensi kelima

religious effect (aspek pengamalan). Hal tersebut sesuai dengan teori

Glok dan Strak dalam Lies Arifah (2009: 12) yang membagi dimensi

religius dalam lima aspek yang terdiri dari religious belief (aspek



112

keyakinan), religious practice (aspek peribadatan), religious felling

(aspek penghayatan), religious knowledge (aspek pengetahuan), dan

religiuos effect (aspek pengamalan).

Bentuk ketedanan yang masuk dalam dimensi kedua yaitu

religious practice atau aspek peribadatan yaitu dengan mengkuti

praktek kegiatan keagamaan yang diadakan di madrasah yaitu

mengkuti sholat dhuhur dan sholat dhuha. Selain nilai religus,

keteladanan yang dilakukan guru juga menumbuhkan nilai tanggung

jawab yaitu selain tugas guru untuk mengajarkan materi guru juga

bertanggung jawab menjadi teladan yang baik bagi siswa. Guru tidak

hanya meminta siswa untuk melakukan hal ini itu namun juga ikut

melaksnakannya. Bentuk keteladan guru yang masuk dalam dimensi

kelima yaitu religious effect atau aspek pengamalan seperti ikut serta

dalam kegiatan berinfaq bersama-sama siswa, mendampingi kegiatan

selalu membiasakan mengucapkan salam ketika masuk ke dalam kelas,

dan ikut serta dalam kegiatan asmaul husna.

Selain berperan untuk mengajarkan materi kepada siswa guru

juga berperan untuk mendidik siswa agar mempunyai kepribadian yang

lebih baik dengan selalu menyisipkan nilai-nilai karakter dalam setiap

pertemuan. Hidayatullah (2010: 16) mengemukakan bahwa pendidik

yang berkarakter kuat tidak hanya memiliki kemampuan mengajar

dalam arti sempit yaitu hanya mentransfer pengetahuan atau ilmu

kepada siswa, melainkan ia juga memiliki kemampuan mendidik
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dalam arti luas. Selain mengajar dan mendidik guru juga memberikan

teladan-teladan baik yang dapat dicontoh oleh siswa sebagai panutan

dalam bertindak. Keteladan yang dicontohkan guru mengenai

pelaksanaan nilai karakter religius yaitu dengan mengikuti kegiatan-

kegiatan yang diadakan di madrasah misalnya berinfaq, melakukan

sholat jamaah dengan siswa, dan wirid al-ma’tsurah.

d. Pengkondisian

Kemendiknas (2010: 17) berpendapat bahwa madrasah harus

mendukung keterlaksanaan pendidikan budaya dan karakter bangsa

maka madrasah harus dikondisikan sebagai pendukung kegiatan itu

dan mencerminkan kehidupan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa

yang diinginkan. Madrasah mengkondisikan suasana madrasah

sedemikian rupa sehingga pelaksanaan nilai karakter religius berjalan

sesaui harapan sehingga mampu tertanam dalam diri siswa.

Pengkondisian yang ada di SMP Islam Integral Luqman al-Hakim

Kudus ini sangat mendukung untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan

keagamaan di madrasah.

Bentuk pengkondisian yang ada di madrasah yaitu menyediakan

fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan

kegiatan keagamaan seperti penyedian masjid yang berada di belakang

madrasah, tempat wudhu yang lumayan banyak, alat-alat sholat untuk

siswa putra-putri, buku dzikir ma’tsurah dan juz ama, serta lembaran

asmaul husna yang digandakan untuk setiap siswa. Bentuk
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pengkondisian lainnya yaitu adanya pajangan-pajangan dinding yang

berada di kelas ataupun madrasah yang dimaksudkan agar secara tidak

langsung dapat tertanam dalam diri siswa untuk selalu berbuat baik,

selain pajangan dinding juga terdapat peraturan madrasah yang harus

dipatuhi guru dan siswa. Pengkondisian yang ada di SMP Islam

Integral Luqman al-Hakim Kudus sudah cukup baik dan lengkap bagi

penanaman nilai religius. Pengkondisian lingukungan madrasah yang

mendukung akan mempermudah untuk menginternalisasikan nilai

religius pada siswa.

Terciptanya suasana madrasah tersebut memberiksan

kemudahan bagi siswa untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di

madrasah. Kondisi lingkungan madrasah yang mendukung dan

menyediakan saran dan prasarana yang lengkap akan menjadikan

proses penanaman nilai-nilai pendidikan karakter pada siswa menjadi

lebih mudah.

2. Pengintegrasian dalam Mata Pelajaran

Pengintegrasian dalam mata pelajaran bertujuan untuk

memperkenalkan nilai-nilai pendidikan karakter pada siswa sehingga

mereka menyadari akan pentingnya nilai-nilai tersebut dan

menginternalisasikan nilai-nilai ke dalam tingkah laku siswa sehari-hari

melalui proses pembelajaran. Pengintegrasian nilai-nilai karakter dalam

mata pelajaran dapat dilihat dari silabus dan RPP yang digunakan guru

sebagai pedoman dalam mengajar. Hasil temuan yang diperoleh bahwa
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pencantuman nilai-nilai pendidikan karakter sudah muncul di silabus dan

RPP atau sering disebut Silabus dan RPP berkarakter yang didalamnya

muncul nilai-nilai karakter yang diharapkan. Karakter yang diharapkan

muncul tidak hanya satu karakter saja yang muncul namun beberapa nilai

karakter diharapkan dapat muncul dalam satu kali pertemuan. Semua guru

di SMP Islam Integral Luqman al-Hakim Kudus tidak membuat sendiri

silabus dan RPP sendiri, RPP diperoleh guru dari hasil KKG sesama guru

kelas kelas sehingga RPP yang digunakan setiap madrasah dalam satu

gugus sama.

Pengintegrasian nilai religius dalam mata pelajaran baru mencapai

dimensi keempat yaitu religious knowldege atau aspek pengetahuan. Hal

tersebut sesuai dengan teori Glok dan Strak dalam Lies Arifah (2009: 12)

yang membagi dimensi religius dalam lima aspek yang terdiri dari

religious belief (aspek keyakinan), religious practice (aspek peribadatan),

religious felling (aspek penghayatan), religous knowledge (aspek

pengetahuan), dan religiuos effect (aspek pengamalan).

Pengintegrasian nilai religius bisa disisipkan ketika guru

menyampaikan materi, selain nilai religius juga muncul nilai-nilai karakter

yang lainnya. Nilai religius dalam pelajaran pendidikan agama Islam sudah

tentu mengajarkan nilai-nilai yang berhubungan dengan ajaran agama

namun nilai-nilai lainnya juga muncul dalam pendidikan agama Islam

yaitu ketika mengajarkan materi budi pekerti baik yaitu berbuat baik
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dengan semua orang tanpa membeda-bedakan suku bangsa, kegiatan

tersebut menumbuhkan rasa toleransi dan cinta sesama.

Proses pengintegrasian nilai karakter religius dapat dilakukan dari

awal pelajaran hingga pelajaran usai. Pelaksanaan nilai karakter religius di

awal pembelajaran seperti mengucapkan salam terlebih dahulu yang

dilakukan oleh guru, melakukan doa bersama sebelum melakukan

pelajaram, dilanjutkan hafalan asamul husna untuk kelas rendah. Ketika

memasuki materi pelajaran guru menyisipkan nilai karakter religius ketika

ada materi yang berhubungan dengan karakter tersebut, disela-sela

pelajaran guru juga menyisipkan karakter religius misalnya ketika

mengerjakan soal siswa diminta untuk jujur dan jangan mencontek karena

merasa diawasi oleh Allah. Akhir pelajaran ditutup dengan berdoa bersama

dan mengucapkan hamdalah setelah itu berpamitan dengan guru dan

mengucapkan salam.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Marzuki (2013: 13)

menyatakan bahwa pengintegrasian dalam kegiatan pembelajaran dapat

dilakukan dari tahapan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Setelah itu

guru dapat menginternalisasikan nilai-nilai karakter yang ditargetkan

dalam proses pembelajaran.

3. Pengintegrasian dalam Budaya Madrasah

Kemendiknas (2010: 19) menyatakan bahwa elaksanaan nilai-nilai

dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa dalam budaya madrasah

mencakup kegiatan-kegiatan yang dilakukan kepala madrasah, guru,
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konselor, tenaga administrasi ketika berkomunikasi dengan siswa dan

menggunakan fasilitas madrasah. Budaya madrasah yang mencerminkan

pelaksanaan nilai karakter religius yang ada di SMP Islam Integral

Luqman al-Hakim Kudus dilakukan di semua lingkungan baik di kelas,

madrasah, maupun luar madrasah, baik menggunakan fasilitas madrasah

maupun tidak menggunakan fasilitas tersebut.

a. Kelas

Kemendiknas (2010: 20) menyebutkan bahwa pelaksanaan nilai-

nilai karakter melalui pengintegrasian budaya madrasah di kelas

meliputi proses belajar setiap mata pelajaran atau kegiatan yang

dirancang sedemikian rupa. Budaya kelas yang ada di SMP Islam

Integral Luqman al-Hakim Kudus berdasarkan hasil penelitian terlihat

dari kegiatan-kegiatan khas yang dilakukan di dalam kelas dan sudah

menjadi kebiasaan siswa melakukan hal tersebut dalam kesehari-

hariannya di madrasah. Budaya kelas yang mencerminkan pelaksanaan

nilai karakter religius yaitu setiap kelas berbaris terlebih sebelum

masuk kelas dan mengucapkan salam kepada guru, berdoa sebelum

dan sesudah pelajaran, melakukan hafalan asmaul husna setelah

berdoa, melakukan infaq, dan mengucapkan kalimat-kalimat tahmid.

Budaya madrasah yang dilakukan di SMP Islam Integral

Luqman al-Hakim Kudus baru mencapai dimensi keempat yaitu

religious effect atau aspek pengamalan. Hal tersebut sesuai dengan

teori Glok dan Strak dalam Lies Arifah (2009: 12) yang membagi
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dimensi religius dalam lima aspek yang terdiri dari religious belief

(aspek keyakinan), religious practice (aspek peribadatan), religious

felling (aspek penghayatan), religous knowledge (aspek pengetahuan),

dan religiuos effect (aspek pengamalan).

Mengucapkan salam kepada guru merupakan budaya kelas yang

masuk dalam dimensi kelima yaitu religious effect atau aspek

pengamalan dengan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan

sehari-hari, dalam kegiatan ini juga muncul rasa saling menghormati

dengan orang yang lebih tua. Membiasakan mengucapkan kalimat

tahmid juga masuk dalam religious effect atau aspek pengamalan

misalnya ketika selesai pembelajaran mengucapkan Hamdallah.

Budaya menghafal asmaul husna dan infaq masuk dalam budaya

kelas karena memang kegiatan tersebut telah membudaya di setiap

kelas, jadi kegiatan tersebut bisa masuk dalam kegiatan rutin dan

budaya kelas. Budaya kelas juga berpengaruh terhadap keberhasilan

penanaman nilai religius yang juga merupakan salah satu misi dan

tujuan madrasah. Tumbuhnya karakter siswa dimulai dari lingkungan

kelas karena mereka melakukan sebagian besar aktivitas di dalam kelas

sehingga apa yang dilakukan di kelas juga berpengaruh terhadap

perilaku mereka di madrasah. Iklim kelas yang ada di SMP Islam

Integral Luqman al-Hakim Kudus sangat mendukung penanaman nilai

religius dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang ada di kelas. Sebagian

kelas memiliki budaya khas yang hanya dimiki kelas tersebut sesuai
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dengan kehendak guru kelas yang akan mencipatakan budaya di

kelasnya.

b. Madrasah

Agus Wibowo (2012: 94) menyatakan bahwa pelaksanaan nilai-

nilai karakter melalui pengintegrasian budaya madrasah meliputi

kegiatan madrasah yang diikuti seluruh siswa, guru, kepala madrasah,

dan tenaga administrasi di madrasah itu, direncanakan sejak awal

tahun pelajaran, dimasukkan ke Kalender Akademik dan yang

dilakukan sehari-hari sebagai bagian dari budaya madrasah. Budaya

madrasah yang ada SMP Islam Integral Luqman al-Hakim Kudus

tertuang dalam kegiatan-kegiatan rutin yang ada di madrasah. Bentuk

kegiatan yang mencerminkan budaya madrasah mengenai pelaksanaan

nilai karakter religius adalah budaya mengucapkan salam dan

kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan di madrasah seperti sholat

berjamaah dhuhur dan dhuha, kegiatan dzikir ma’tsurah setiap hari

jumat, dan memperingati hari-hari besar keagamaan. Kegiatan-

kegiatan tersebut sudah direncanakan dalam program madrasah.

Budaya madrasah yang ada di SMP Islam Integral Luqman al-

Hakim Kudus baru mencapai dimensi kedua yaitu religious practice

(aspek peribadatan), dimensi keempat yaitu religious knowledge

(aspek pengetahuan), dan dimensi kelima yaitu religiuos effect (aspek

pengamalan).
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Budaya mengucapkan salam tidak hanya menjadi budaya kelas

namun juga menjadi sebuah budaya yang ada di madrasah tersebut.

Budaya mengucapkan salam dan berjabat tangan atau mencium tangan

guru merupakan salah satu bentuk penghormatan pada seseorang,

sedangkan kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan di madrasah seperti

sholat berjamaah dhuhur dan dhuha, kegiatan dzikir ma’tsurah setiap

hari jumat, dan memperingati hari-hari besar keagamaan selain masuk

dalam kegiatan rutin, kegiatan tersebut juga masuk dalam budaya-

budaya yang ada di madrasah.

Pelaksanaan karakter religius di SMP Islam Integral Luqman al-

Hakim Kudus berjalan dengan baik berkat adanya budaya madrasah

yang mendukung pelaksanaan karakter religius. Budaya madrasah

paling memberikan pengaruh banyak dalam pelaksanaan karakter

religius karena budaya madrasah disesuaikan dengan tujuan madrasah.

Misi dan tujuan madrasah untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan

keagamaan membuat budaya yang dominan ada di madrasah

berhubungan dengan karakter religius.

c. Luar Madrasah

Kemendiknas (2010: 21) menyatakan bahwa pelaksanaan nilai-

nilai karakter melalui pengintegrasian budaya madrasah di kelas

meliputi kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan lain yang diikuti oleh

seluruh atau sebagian siswa yang dirancang madrasah sejak awal tahun

pelajaran dan dimasukkan ke dalam Kalender Akademik. Berdasarkan
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hasil penelitian, selain budaya yang ada di kelas dan madrasah, SMP

Islam Integral Luqman al-Hakim Kudus juga memiliki budaya di luar

madrasah yang mencerminkan pelaksanaan nilai karakter yaitu dengan

selalu mengikuti perlombaan-perlombaan keagaman yang

diselenggrakan di tingkat kecamatan, melakukan ziarah ke makam para

Auliya yang di dalamnya terdapat peninggalan-peninggalan sejarah

Islam, dan melakukan kegiatan di masjid yang berada di sekitar

madrasah. Selain itu di SMP Islam Integral Luqman al-Hakim Kudus

juga mempunyai ekstrakurikuler yang berhubungan dengan

pelaksanaan nilai karakter religius yaitu ektrakurkuler rebana yang

dilaksanakan setiap hari kamis di perpustakaan madrasah.

Budaya luar madrasah yang ada di SMP Islam Integral Luqman

al-Hakim Kudus baru mencapai dimensi keempat yaitu religous

knowledge (aspek pengetahuan), karena dengan mengikuti

perlombaan-perlombaan tersebut wawasan siswa tentang agama akan

bertambah, selain itu juga menumbuhkan nilai sportifitas, kompetitif,

dan keberanian karena dengan mengikuti suatu perlombaan siswa

diajarkan untuk sportif ketika melakukan lomba tidak boleh curang,

menumbuhkan rasa bersaing yang sehat, serta keberanian untuk

menunjukan bakatnya di depan umum.

Budaya yang ada di luar madrasah juga mendukung penanaman

nilai religius dalam pendidikan karakter di madrasah. Adanya budaya-

budaya di luar madrasah memberikan pengalaman yang baru untuk
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siswa mengenal hal-hal yang tidak ada di madrasah seperti mengikuti

lomba-lomba bernuansa keagamaan, hal tersebut akan menambah

wawasan siswa sehingga dapat menguatkan karakter religius mereka.

Penanaman nilai religius dalam pendidikan karakter secara

keseluruhan berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa SMP Islam

Integral Luqman al-Hakim Kudus telah melaksanakan pendidikan karakter

sesuai dengan yang dianjurkan oleh Kemendiknas. Peneliti mempersempit

pelaksanaan nilai-nilai pendidikan karakter dengan mengambil salah satu nilai

pendidikan karakter yaitu nilai religius. Pelaksanaan nilai karater religius di

madrasah ini dilaksanakan melalui program pengembangan diri yang terdiri

dari kegiatan rutin, kegiatan spontan, keteladanan dan pengkondisian, melalui

pengintegrasian dalam mata pelajaran, dan pengintegrasian progam luar

madrasah yang terdiri dari kelas, madrasah, dan luar madrasah. SMP Islam

Integral Luqman al-Hakim Kudus telah berhasil melaksanakan nilai

pendidikan karakter religius karena telah mencapai indikaror keberhasilan

madrasah dan kelas sesuai dengan yang dibuat oleh Kemendiknas (2010: 27)

yaitu indikator madrasah seperti merayakan hari-hari besar keagamaan,

Memiliki fasilitas yang dapat digunakan untuk beribadah, dan memberikan

kesempatan kepada semua siswa untuk melaksanakan ibadah dan indikator

kelas seperti berdoa sebelum dan sesudah pelajaran serta memberikan

kesempatan kepada semua siswa untuk melaksanakan ibadah.

Deskripsi hasil temuan yang diperoleh peneliti yaitu SMP Islam

Integral Luqman al-Hakim Kudus mempunyai program-program kegiatan
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yang mendukung penanaman nilai religius yaitu hafalan asmaul husna, sholat

berjamaah, infaq, mengikuti perlombaan-perlombaan, dan ekstrakurikuler

rebana.

C. Analisis Implikasi Pelaksanaan Salat Malam terhadap Pembentukan

Karakter Religius Siswa Boarding SMP Islam Integral Luqman al-Hakim

Kudus

Manusia tidak dilahirkan dengan sikap tertentu melainkan dapat

dibentuk sepanjang perkembangannya. Dengan demikian pembentukan sikap

tidak dengan sendirinya tetapi berlangsungnya dalam sebuah interaksi sosial.

Pembentukan sikap pada umumnya terjadi melalui pengalaman sejak kecil.

Dalam hal ini pendidik pertama adalah orang tua kemudian guru. Untuk itu,

lingkungan madrasah yang telah dibentuk sedemikian rupa dengan segala

ketentuan dan program akan berpengaruh terhadap sikap. Hal ini sesuai

dengan penjelasan bahwa sikap sosial secara umum adalah hubungan antara

manusia dengan manusia yang lain, saling ketergantungan dengan manusia

lain dalam berbagai kehidupan masyarakat.

Sesuai dengan kurilkulum K-13 siswa dituntut tidak hanya cerdas

dalam kognitif atau pengetahuan tetapi juga sosialnya. untuk itu dalam proses

pembelajran yang menjadi titik tekan pertama adalah nilai spriritual, sosial,

setelah itu baru pengetahuan. Hal ini juga sesuai dengan nilai religius yang

ditanamkan kepada siswa tergolong dari nilai Ilāhiyah dan nilai Insāniyah.
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Nilai religius atau nilai agama secara hakiki merupakan nilai yang

memiliki dasar kebenaran paling kuat, karena bersumber dari kebenaran

tertinggi yang datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Dasar fundamental nilai

dapat memantapkan keimanan seseorang untuk mengabdi kepada Allah SWT,

dengan tujuan menyatukan jiwa manusia dengan pencipta-Nya (Aryani 2010:

94). Sedangkan Damayanti (2014: 42) menyatakan nilai keagamaan atau

religiusitas adalah nilai yang berakar pada agama dan kepercayaan masing-

masing. Nilai religius adalah nilai yang paling fundamental dalam

penghayatan kehidupan manusia di hadapan Sang Pencipta.

Perilaku religius merupakan perilaku yang dekat dengan hal-hal

spiritual. Perilaku religius merupakan usaha manusia dalam mendekatkan

dirinya dengan Tuhan sebagai penciptanya. Religiusitas merupakan sikap

batin seseorang berhadapan dengan realitas kehidupan luar dirinya misalnya

hidup, mati, kelahiran, bencana banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan

sebaginya. Sebagai orang yang ber-Tuhan kekuatan itu diyakini sebagai

kekuatan Tuhan. Kekuatan tersebut memberikan dampak positif terhadap

perkembangan hidup seseorang apabila ia mampu menemukan maknanya.

Orang mampu menemukannya apabila ia berani merenung dan

merefleksikannya (Indah dkk, 2003:17).

Nilai-nilai religiusitas ini dapat diajarkan kepada siswa melalui

beberapa kegiatan yang sifatnya religius. Kegiatan religius akan membawa

siswa pada pembiasaan berperilaku religius. Perilaku religius akan menuntun

siswa untuk bertindak sesuai moral dan etika. Antara moral dan etika



125

sebenarnya tidak sama. Moral adalah hal yang mengatakan bagaimana

manusia hidup. Etika adalah usaha manusia untuk memakai akal budi dan

daya fikirnya untuk memecahkan masalah bagaimana ia harus hidup kalau ia

mau menjadi baik (Suseno, 2000:14-17)

Integrasi pembelajaran dapat dilakukan dalam substansi materi,

pendekatan, metode, dan model evaluasi yang dikembangkan. Tidak semua

substansi materi pelajaran cocok untuk semua karakter yang akan

dikembangkan, perlu dilakukan seleksi materi dan sinkronisasi dengan

karakter yang akan dikembangkan. Pada prinsipnya semua mata pelajaran

dapat digunakan sebagai alat untuk mengembangkan semua karakter peserta

didik, namun agar tidak terjadi tumpang-tindih dan terabaikannya salah satu

karakter yang akan dikembangkan, perlu dilakukan pemetaan berdasarkan

kedekatan materi dengan karakter yang akan dikembangkan.

Dalam pendidikan karakter, pemodelan atau pemberian teladan

merupakan strategi yang biasa digunakan. Untuk dapat menggunakan strategi

ini ada dua syarat harus dipenuhi. Pertama, guru harus berperan sebagai

model yang baik bagi peserta didik dan anaknya. Kedua, peserta didik harus

meneladani orang terkenal yang berakhlak mulia, misalnya Nabi Muhammad

saw. Cara guru menyelsaikan masalah dengan adil, menghargai pendapat anak

dan mengeritik orang lain dengan santun, merupakan perilaku yang secara

alami dijadikan model bagi anak.

Metode keteladanan (al-qudwah) yang mendemonstrasikan kepada

peserta didik merupakan cara terbaik untuk mengatasi berbagai masalah;
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orang akan melakukan proses identifikasi, meniru, dan memeragakannya.

Dengan metode pembiasaan, seseorang akan memiliki komitmen yang hebat.

Pembiasaan dalam penanaman moral merupakan tahapan penting yang

seyogianya menyertai perkembangan setiap mata pelajaran. Mengajari moral

tanpa pembiasaan melakukannya, hanyalah menabur benih ke tengah lautan,

karena moral bukan sekedar pengetahuan, tetapi pembiasaan bermoral.

Fasilitasi melatih peserta didik mengatasi masalah-masalah tersebut. Kegiatan-

kegiatan yang dilakukan peserta didik dalam melaksanakan metode fasilitasi

membawa dampak positif pada perkembangn kepribadian peserta didik.

Pembelajaran moral bagi peserta didik akan lebih efektif apabila

disajikan dalam bentuk gambar, seperti film, sehingga peserta didik bukan saja

menangkap maknanya dari pesan verbal mono-pesan, melainkan bisa

menangkap pesan yang multi-pesan dari gambar, keterkaitan antargambar dan

peristiwa dalam alur cerita yang disajikan. Contoh: penyampaian pesan bahwa

narkoba itu harus dihindari, maka tayangan tentang derita orang-orang yang

dipenjara karena korban narkoba jauh lebih bermakna daripada disampaikan

secara lisan, melalui metode ceramah. Namun demikian, bila ingin lebih

mendalam tingkat penerimaan mereka, bisa dilanjutkan dengan metode

renungan (al-muhasabah) setelah terkondisikan dengan baik melalui cerita

dalam film yang baru saja ditayangkan. (Mursyidin, 2011:81)

Kecerdasan, keterampilan, dan ketangkasan seseorang berbeda-beda,

sebagaimana perbedaan dalam temperamen dan wataknya. Ada yang memiliki

temperamen tenang, mudah gugup atau grogi. Ada yang mudah paham dengan
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isyarat saja apabila salah dan ada yang tidak bisa berubah, kecuali setelah

melihat mata membelalak, bahkan dengan bentakan, ancaman, dan hukuman

secara fisik. Sekalipun hukuman pukulan merupakan salah satu metode dalam

pendidikan, seyogianya guru tidak menggunakannya sebelum mencoba dulu

dengan cara lain. Metode hukuman digunakan untuk menggugah serta

mendidik perasaan rabbaniyah, yaitu perasaan khauf (takut) dan khusyu’

ketika mengingat Allah dan membaca Al-Qur’an. (An-Nahlawi, 2007:232)

Beberapa keterampilan yang diperlukan agar seseorang dapat

mengamalkan nilai yang dianut sehingga berperilaku konstruktif dan bermoral

dalam masyarakat. Keterampilan tersebut antara lain:

a. Keterampilan berpikir kritis, dengan ciri-ciri sebagai berikut: (1) mencari

kejelasan pernyataan atau pertanyaan; (2) mencari alasan; (3) mencoba

memperoleh informasi yang benar; (4) menggunakan sumber yang dapat

dipercaya; (5) mempertimbangkan keseluruhan situasi; (6) mencari

alternatif; (7) bersikap terbuka.

b. Keterampilan mengatasi masalah. Masih banyak orang mengatasi konflik

dengan kekuatan fisik, padahal cara demikian itu biasa digunakan oleh

binatang. Manusia yang menggunakan nilai religius dan prinsip moral

dalam penyelesaian masalah kehidupan, perlu diajarkan cara mengatasinya

yang konstruktif. (Mursyidin, 2011:81)

Perilaku moral (moral action) dapat dievaluasi secara akurat dengan

melakukan observasi dalam jangka waktu yang relatif lama dan secara terus

menerus. Pengamat atau pengobservasi harus orang yang sudah mengenal
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orang-orang yang diobservasi agar penafsirannya terhadap perilaku yang

muncul tidak salah.

Penilaian pendidikan karakter pada hakikatnya adalah evaluasi atau

proses pembelajaran secara terus menerus dari individu untuk menghayati

peran dan kebebasannya bersama dengan orang lain dalam sebuah lingkungan

madrasah demi pertumbuhan integritas moralnya sebagai manusia. Penilaian

pendidikan karakter berkaitan erat dengan adanya unsur pemahaman,

motivasi, kehendak, dan praksis dari individu. Pendidikan karakter menjadi

semakin bertumbuh ketika motivasi dalam diri individu menjadi pendorong

semangat bagi perilaku moralnya dalam kebersamaan dengan orang lain. Dari

hakikat inilah dapat diambil kesimpulan tentang tujuan penilaian pendidikan

karakter.

Penilaian adalah kegiatan untuk menentukan pencapaian hasil

pembelajaran, hasil pembelajaran dapat dikategorikan menjadi tiga ranah,

yaitu ranah kognitif, pisikomotor dan afektif. Setiap peserta didik memiliki

ranah tersebut, hanya ke dalamnya tidak sama. Ada peserta didik yang

memiliki keungulan pada ranah kognitif, atau pengatahuan, dan ada yang

memiliki keungulan pada ranah psikomotor atau keterampilan. Namun,

keduanya harus dilandasi oleh ranah afektif yang baik. Pengatahuan yang

dimiliki seseorang harus dimanfaatkan untuk kebaikan masyarakat. Demikian

juga keterampilan yang dimiliki peserta didik juga harus dilandasi oleh ranah

afektif yang baik, yaitu dimanfaatkan untuk kebaikan orang.
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Implikasi penanaman nilai religius dalam pendidikan karakter

terhadap proses pembelajaran di SMP Islam Integral Luqman al-Hakim Kudus

yaitu siswa terbiasa melaksanakan ibadah, menghormati guru, keakraban

dengan teman yang lain, memiliki kepedulian terhadap orang lain yang

terkena musibah, toleran terhadap agama lain, dan taat pada peraturan.

Berdasarkan hal tersebut, maka internalisasi nilai religius sedikit banyak akan

berdampak pada pembelajaran siswa terutama dalam membentuk sikap sosial.

Dalam paparan data sebelumnya untuk menginternalisasikan nilai religius

adalah dengan strategi pengenalan, penghayatan, pendalaman, pembiasaan dan

pengamalan akan membentuk sikap sosial siswa. Dampaknya adalah

keakraban terhadap teman yang lain. Hal ini terjadi karena kuantitas

pertemuan semakin sering dan hubungan interaksi pun akan terjalin sehingga

keakraban semakin dekat.

Upaya yang dilakukan oleh SMP Islam Integral Luqman al-Hakim

Kudus dalam menginternalisasikan nilai religius akan menjadi inspirasi dan

sekaligus pemandu utama dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah

lain. Dengan nilai-nilai agama, madrasah dapat membentuk sikap dan

kepribadian yang kuat, memompa semangat keilmuan dan karya membangun

karakter dan pribadi yang sholeh, membangun sikap peduli serta membentuk

pandangan yang visioner.
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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan rumusan masalah, diperoleh simpulan

sebagai berikut:

1. Pelaksanaan salat malam siswa boarding SMP Islam Integral Luqman al-

Hakim Kudus, dilakukan dengan dua tahapan, yakni tahap persiapan dan

tahap pelaksanaan. Pada tahap persiapan, hal yang dilakukan yaitu

menyiapkan rencana pelaksanaan, menentukan para petugas, menentukan

langkah-langkah dan memperhitungkan waktu. Pada tahap pelaksanaan,

petugas membangunkan para santri, mengontrol ke asrama-asrama, yang

dilakukan satu jam sebelumnya. Pelaksanaan salat malam diawali salat

tahajud, salat sunah taubat, salat sunah hajat dan tadarus al-Qur’an. Salat

malam ini dilaksanakan oleh semua santri kelas 1 sampai kelas 3, dimulai

pada pada pukul 03. 00 WIB sampai waktu salat subuh tiba.

2. Penanaman nilai religius dalam pendidikan karakter di SMP Islam

Integral Luqman al-Hakim Kudus dilaksanakan melalui, a) Program

pengembangan diri yang terdiri dari kegiatan-kegiatan rutin yang ada di

sekolah, kegiatan spontan yang dilakukan guru pada siswa, keteladanan

yang diberikan guru, dan pengkondisian sekolah yang diciptakan

sedemikian rupa. 2) Penanaman melalui mata pelajaran dengan cara

menyisipkannya dalam materi pelajaran atau pesan-pesan moral dari guru
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dan, 3) Melalui budaya sekolah yang terdiri dari budaya yang ada di

kelas, sekolah, dan luar sekolah.

3. Implikasi penanaman nilai religius dalam pendidikan karakter terhadap

proses pembelajaran di SMP Islam Integral Luqman al-Hakim Kudus

yaitu siswa terbiasa melaksanakan ibadah, menghormati guru, keakraban

dengan teman yang lain, memiliki kepedulian terhadap orang lain yang

terkena musibah, toleran terhadap agama lain, dan taat pada peraturan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan simpulan, maka peneliti memberikan masukan dan saran

sebagai berikut:

1. Bagi Sekolah

a. Dalam proses belajar mengajar, hendaknya guru lebih bervariasi dalam

internalisasi pendidikan karakter sehingga siswa tidak merasa bosan.

b. Kepala sekolah diharapkan mengupayakan peningkatan pemahaman

orang tua siswa terhadap pendidikan karakter terutama di lingkungan

keluarga.

c. Pihak sekolah diharapkan membuat suatu program atau kebijakan yang

berkaitan dengan pendidikan karakter sehingga nantinya bukan pada

tarap wacana saja terapi dalam bentuk fisik nyata.

2. Bagi Pemerintah

a. Perlu adanya pedoman yang pasti dari pemerintah/dinas dalam

penerapan kebijakan pendidikan karakter di sekolah-sekolah.
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b. Penting diadakan pelatihan-pelatihan atau diklat mengenai pendidikan

karakter, baik untuk kepala sekolah maupun guru sehingga nantinya

dapat menghasilkan guru-guru yang berkarakter, dimana nantinya

sangat berguna pada penerapan pendidikan karakter di sekolah.

c. Pemerintah hendaknya lebih mengoptimalkan lagi perannya dalam

menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan penerapan

kebijakan pendidikan karakter di sekolah-sekolah.

3. Para peneliti lain, agar dapat melakukan kajian yang lebih mendalam dan

komprehensif tentang internalisasi nilai-nilai religius di madrasah swasta

atau pesantren sehingga mampu mengembangkan strategi internalisasi

nilai religius yang sudah peneliti temukan atau justru bisa menemukan

strategi baru lagi.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah-Nya,

sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas dalam penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih ada kekurangan meskipun penulis

sudah berusaha semaksimal mungkin. Hal ini disebabkan keterbatasan

kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki.Tidak ada kata-kata yang

lebih indah melainkan saran dan kritik yang membangun dari seluruh pembaca

demi kesempurnaan tesis ini.
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Penulis mohon maaf segala kekurangan dan kesalahan, serta penulis

berdo’a semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan

pembaca pada umumnya. Amiien.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1

DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa yang perlu dipersiapkan sebelum kegiatan qiyamullail di Pesantren SMP

Islam Integral Luqman al-Hakim ?

2. Bagaimana pelaksanaan kegiatan qiyamullail di Pesantren SMP Islam Integral

Luqman al-Hakim ?

3. Bagaimana teknis koordinasi dalam pelaksanaanya ?

4. Apa saja kegiatan rutin yang dilakukan di SMP Islam Integral Luqman al-

Hakim berkenaan dengan pelaksanaan nilai religius ?

5. Bagaimanakah kegiatan rutin keagamaan yang dilakukan di SMP Islam

Integral Luqman al-Hakim ?

6. Selain kegiatan rutin, apakah ada kegiatan spontan yang ditujukan untuk

mendukung pelaksanaan nilai religius di SMP Islam Integral Luqman al-

Hakim ?

7. Bagaimana tanggung jawab guru dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung

pelaksanaan nilai religius di SMP Islam Integral Luqman al-Hakim ?

8. Bagaimanakah kegiatan rutin keagamaan yang dilakukan di SMP Islam

Integral Luqman al-Hakim ?

9. Bagaimanakah pengintegrasian nilai-nilai karakter dalam mata pelajaran di

SMP Islam Integral Luqman al-Hakim ?

10. Apa saja karakter yang dimunculkan ?

11. Bagaimana integrasi nilai karakter religius dalam budaya sekolah?

12. Apakah kegiatan ekstrakurikuler juga diarahkan untuk mendukung penanaman

nilai karakter religius?

13. Bagaimanakah implikasi pelaksanaan salat malam terhadap pembentukan

karakter religius siswa Boarding SMP Islam Integral Luqman al-Hakim

Kudus?

14. Bagaimanakah perubahan sikap siswa terhadap guru ?



15. Apakah ada dampak yang ditimbulkan dari penanaman nilai religius, seperti

pembentukan nilai peduli siswa dengan kegiatan madrasah di SMP Islam

Integral Luqman al-Hakim Kudus ?

16. Bagaimanakah kesadaran dan sikap sosial siswa?

17. Bagaimanakah sikap toleran siswa?



HASIL OBSERVASI

Tanggal Observasi : 20 Januari 2021

Waktu Observasi : 08.05 WIB – 08.40 WIB

Tempat Observasi : SMP Islam Integral Luqman al-Hakim

SMP Islam Integral Luqman al-Hakim memiliki dua kampus. Kampus I terletak di

Jl. Grogol Loji, Bakalan Krapyak, Kudus Telp. (0291) 435681. Kampus II terletak

di Jl. Kudus Jepara KM.5 Kaliwungu, Kudus.

Lampiran 2



TRANSKIP WAWANCARA

Wawancara 1
Informan : Sholih Hasyim
Kompetensi : Ustadz pesantren
Tanggal/Bulan : 2 Januari 2021
Jam (Wawancara) : 11.00-12.00 WIB
Tempat (Wawancara) : Kantor Guru

Hasil Wawancara:

Peneliti Apa yang perlu dipersiapkan sebelum kegiatan qiyamullail di Pesantren

SMP Islam Integral Luqman al-Hakim ?

Informan Ada beberapa persiapan Kami lakukan sebelum dimulainya kegiatan

shalat malam atau qiyamullail di Pesantren SMP Islam Integral Luqman

al-Hakim yaitu para asatidz terlebih dahulu mempersiapkan rencana

pelaksanaan shalat malam yakni tentang siapa imamnya, pengawasannya,

dan juga petugas-petugasnya. Dalam hal ini pengurus OSIS juga

membantu pelaksanaan dan mengatur waktunya. Selanjutnya juga

memformat langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan

shalat malam. Dan yang terakhir adalah, ustadz juga senantiasa

memperhitungkan waktu yang tersedia agar ketuntasan pelaksanaan

shalat malam dapat berhasil sesuai dengan yang dikehendaki

Peneliti Bagaimana pelaksanaan kegiatan qiyamullail di Pesantren SMP Islam

Integral Luqman al-Hakim ?

Informan Shalat malam ini dikerjakan secara pribadi hampir setiap malam oleh

para santri dan asatidz dan sudah menjadi rutinitas. Adapun pelaksanaan

shalat malam berjamaah dilakukan di masjid seminggu dua kali yakni

pada malam Jum’at dan malam Senin. Upaya yang diusahakan oleh para

ustadz agar pendisiplinan ini berjalan dengan lancar yaitu dengan cara

membuat jadwal bergiliran membangunkan santri-santri yang masih

tidur, dengan berjalan mengontrol ke asrama-asrama, pakai alat

pengeras suara juga untuk membangunkan para santri, biasanya kami



lakukan satu jam sebelumnya, disertai juga dengan ibadah-ibadah sunnah

yang lainnya seperti shalat sunah taubat, shalat sunah hajat dan tadarus

al-Qur’an.

Peneliti Bagaimana teknis koordinasi dalam pelaksanaanya ?

Informan Shalat malam ini dilaksanakan oleh semua santri kelas 1 sampai kelas 3,

pada pada pukul 03. 00 WIB santri dibangukan, disuruh untuk mengambil

air wudhu dan berkumpul di masjid setelah itu dilaksanakan dzikir

bersama sebelum pelaksanaan shalat dimulai. Pelaksanaan qiyamul lail

dimulai dengan shalat taubat dua rakaat, shalat hajat dua rakaat, shalat

tahajud dua rakaat setelah selesai doa, membaca surah yasin.

Kudus, 2 Januari 2021

Pewawancara (Interviewer) Informan,

Safiul Mujib Sholeh Hasyim



TRANSKIP WAWANCARA

Wawancara 2
Informan : Amanah
Kompetensi : Kepala Asrama Putri
Tanggal/Bulan : 17 Januari 2021
Jam (Wawancara) : 09.00-11.00 WIB
Tempat (Wawancara) : Kantor guru

Hasil Wawancara:

Peneliti Apa saja kegiatan rutin yang dilakukan di SMP Islam Integral Luqman al-

Hakim berkenaan dengan pelaksanaan nilai religius ?

Informan Kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap hari yaitu pembacaan asmaul

husna, sholat dhuhur berjamaah sesuai dengan jadwal yang telah

ditentukan, dan sholat dhuha.

Kegiatan rutin yang dilakukan seminggu sekali yaitu tadarrus al-Qur’an

setiap hari jumat dan kegiatan infaq, dan kegiatan ekstrakurikuker rebana

yang diikuti oleh siswa yang berminat. Kegiatan rutin yang dilakukan

setiap bulan-bulan tertentu yaitu maulid nabi, Isro Mi’roj, santunan anak

yatim, pesantren kilat, dan buka bersama.

Kegiatan rutin setiap hari ya itu pak ada sholat dhuhur berjamaah, udah

ada jadwalya juga di mushola. Melatih siswa untuk melakukan sholat

dhuha setiap hari. Saat pelajaran agama pasti diawali dulu dengan

hafalan asmaul husna. Oh iya pak, ada tadarrus al-Qur’an setiap hari

jumat pagi di mushola. Infaq juga rutin dilakukan siswa pak, biasanya

sebelum istirahat

Kudus, 17 Januari 2021

Pewawancara (Interviewer) Informan,

Safiul Mujib Amanah



TRANSKIP WAWANCARA

Wawancara 3
Informan : Akhmad Mujib
Kompetensi : Guru Fikih, Kepala asrama putra
Tanggal/Bulan : 17 Januari 2021
Jam (Wawancara) : 09.00-11.00 WIB
Tempat (Wawancara) : ruang guru

Hasil Wawancara:

Peneliti Bagaimanakah kegiatan rutin keagamaan yang dilakukan di SMP Islam
Integral Luqman al-Hakim ?

Informan Kegiatan rutin keagamaan di sekolah ini yang sudah setiap hari

dilakukan itu, kalau di kelas saya pasti sebelum mulai pelajaran baca

asmaul husna terlebih dahulu pak. Alhamdulillah murid-murid saya juga

sudah hafal pak, soalnya sudah dimulai dari usia SD, saya tinggal

meneruskannya saja, selain itu saya juga lama-kelamaan ikut hafal juga.

Selain hafalan asmaul husna kegiatan rutin lainnya infaq hari jumat pak.

Pasti si ketua kelas tidak pernah lupa mengingatkan teman-temannya

untuk infaq. Kalau yang di sekolah setahu saya sholat dhuhur berjamaah

yang diimami guru. Kadang pas saya sholat dhuha siswa-siswa juga

sholat pak. Ketika ada hari-hari besar keagaman sekolah kita juga pasti

mengadakan kegitan di sekolah seperti isro’mi’roj, maulid nabi, kegiatan

ramadhan. Kayaknya udah pak segitu aja yang saya tahu.

Peneliti Selain kegiatan rutin, apakah ada kegiatan spontan yang ditujukan untuk
mendukung pelaksanaan nilai religius di SMP Islam Integral Luqman al-
Hakim ?

Informan Kegiatan spontan ditujukan untuk mendukung pelaksanaan nilai religius

agar siswa lebih memahami apa yang seharusnya mereka lakukan. Yaitu

dengan memberikan pengetahuan kepada siswa misalnya ketika ada yang

sakit, guru memberikan pengetahuan kepada siswa untuk mendoakan dan

mengirimkan Al-fatihah bersama. Kegiatan spontan dilakukan untuk

menumbuhkan kesadaran bagi siswa baik ketika mereka melakukan



kesalahan atau saat berbuat kebaikan dan ketika ada kejadian-kejadian

tidak terduga yang tengah terjadi pada dirinya maupun orang lain

Peneliti Bagaimana tanggung jawab guru dalam kegiatan-kegiatan yang
mendukung pelaksanaan nilai religius di SMP Islam Integral Luqman al-
Hakim ?

Informan Guru bertanggung jawab menjadi teladan yang baik bagi siswa. Guru

tidak hanya meminta siswa untuk melakukan hal ini itu namun juga ikut

melaksnakannya. Bentuk ketedanan lain yaitu dengan mengkuti praktek

kegiatan keagamaan yang diadakan di sekolah yaitu mengkuti sholat

dhuhur dan sholat dhuha. Keteladanan guru yang lainnya yaitu ikut serta

dalam kegiatan berinfaq bersama-sama siswa, mendampingi kegiatan

tadarrus al-Qur’an, selalu membiasakan mengucapkan salam ketika

masuk ke dalam kelas, dan ikut serta dalam kegiatan asmaul husna

Kudus, 17 Januari 2021

Pewawancara (Interviewer) Informan,

Safiul Mujib Akhmad Mujib



TRANSKIP WAWANCARA

Wawancara 4
Informan : Robby Muhtadi
Kompetensi : Kepala Sekolah
Tanggal/Bulan : 20 Januari 2021
Jam (Wawancara) : 09.00-11.00 WIB
Tempat (Wawancara) : ruang guru

Hasil Wawancara:

Peneliti Bagaimanakah kegiatan rutin keagamaan yang dilakukan di SMP Islam
Integral Luqman al-Hakim ?

Informan Pengkondisian yang ada di SMP Islam Integral Luqman al-Hakim sudah

cukup baik dan lengkap bagi pelaksanaan nilai religius. Pengkondisian

lingkungan sekolah yang mendukung akan mempermudah untuk

menginternalisasikan nilai religius pada siswa. Terciptanya suasana

sekolah tersebut memberiksan kemudahan bagi siswa untuk melakukan

kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Kondisi lingkungan sekolah yang

mendukung dan menyediakan sarana dan prasarana yang lengkap akan

menjadikan proses penanaman nilai-nilai pendidikan karakter pada siswa

menjadi lebih mudah.

Peneliti Bagaimanakah pengintegrasian nilai-nilai karakter dalam mata pelajaran
di SMP Islam Integral Luqman al-Hakim ?

Informan Pengintegrasian nilai-nilai karakter dalam mata pelajaran dapat dilihat

dari silabus dan RPP yang digunakan guru sebagai pedoman dalam

mengajar. Hasil temuan yang diperoleh bahwa pencantuman nilai-nilai

pendidikan karakter sudah muncul di silabus dan RPP atau sering disebut

Silabus dan RPP berkarakter yang didalamnya muncul nilai-nilai

karakter yang diharapkan.

Pengintegrasian nilai religius bisa disisipkan ketika guru menyampaikan

materi, selain nilai religius juga muncul nilai-nilai karakter yang lainnya.

Nilai religius dalam rumpun mata pelajaran pelajaran Pendidikan Agama

Islam seperti Akidah Akhlak, al-Qur’an Hadits, Bahasa Arab, dan Fikih



misalnya sudah tentu mengajarkan nilai-nilai yang berhubungan dengan

ajaran agama, misalnya ketika mengajarkan materi budi pekerti baik

yaitu berbuat baik dengan semua orang tanpa membeda-bedakan suku

bangsa, kegiatan tersebut menumbuhkan rasa toleransi dan cinta sesama.

Peneliti Apa saja karakter yang dimunculkan ?
Informan Karakter yang diharapkan muncul tidak hanya satu karakter saja yang

muncul namun beberapa nilai karakter diharapkan dapat muncul dalam

satu kali pertemuan. Semua guru di SMP Islam Integral Luqman al-

Hakim tidak membuat sendiri silabus dan RPP sendiri, RPP diperoleh

guru dari hasil KKG sesama guru kelas kelas sehingga RPP yang

digunakan setiap sekolah dalam satu gugus sama.

Peneliti Bagaimana integrasi nilai karakter religius dalam budaya sekolah?

Informan Budaya mengucapkan salam tidak hanya menjadi budaya kelas namun

juga menjadi sebuah budaya yang ada di sekolah tersebut. Budaya

mengucapkan salam dan berjabat tangan atau mencium tangan guru

merupakan salah satu bentuk penghormatan pada seseorang,

sedangankan kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan di sekolah seperti

sholat berjamaah dhuhur dan dhuha, kegiatan tadarrus al-Qur’an setiap

hari jumat, dan memperingati hari-hari besar keagamaan selain masuk

dalam kegiatan rutin, kegiatan tersebut juga masuk dalam budaya-budaya

yang ada di sekolah.

Peneliti Apakah kegiatan ekstrakurikuler juga diarahkan untuk mendukung

penanaman nilai karakter religius?

Informan Ada pula kegiatan mengikuti perlombaan-perlombaan keagamaan seperti

rebana, khot, tilawatil qur’an, pidato bahasa Arab, dan sebagainya.

Dengan mengikuti perlombaan-perlombaan tersebut wawasan siswa

tentang agama akan bertambah, selain itu juga menumbuhkan nilai

sportifitas, kompetitif, dan keberanian karena dengan mengikuti suatu

perlombaan siswa diajarkan untuk sportif ketika melakukan lomba tidak



boleh curang, menumbuhkan rasa bersaing yang sehat, serta keberanian

untuk menunjukan bakatnya di depan umum

Kudus, 20 Januari 2021

Pewawancara (Interviewer) Informan,

Safiul Mujib Robby Muhtadi



TRANSKIP WAWANCARA

Wawancara 5
Informan : Darmanto
Kompetensi : Waka Kurikulum
Tanggal/Bulan : 15 Januari 2021
Jam (Wawancara) : 09.00-11.00 WIB
Tempat (Wawancara) : ruang guru

Hasil Wawancara:

Peneliti Bagaimanakah implikasi pelaksanaan salat malam terhadap pembentukan
karakter religius siswa Boarding SMP Islam Integral Luqman al-Hakim
Kudus ?

Informan Dari proses pembelajaran di kelas hingga penerapan peraturan yang ada

di sekolah kepada siswa membuat kepatuhan dan kedisiplinan siswa

dalam melaksanakan ibadah semakin bertambah, hal ini terlihat dari

kesadaran dalam melaksanakan shalat dhuhur, semakin hari mushalla

selalu ramai, meskipun harus bergantian terlebih dahulu.

Peneliti Bagaimanakah perubahan sikap siswa terhadap guru ?

Informan Sikap yang ditunjukkan siswa adalah hasil dari pembentukan lingkungan

atau proses pembelajaran, misalnya di sekolah ini diadakan pondok

intensif selama tiga hari, meskipun ini tidak berdampak banyak terhadap

perubahan sikap siswa tapi pasti ada pengaruh pada sikap siswa, yang

biasanya jarang bersalaman dengan guru, sekarang bersalaman kalau

bertemu hal ini juga dampak dari adanya morning motivation.

Sejauh ini kompetensi anak-anak secara social nampak dengan jelas,

mereka terlihat sopan santun pada bapak/ibu guru, rukun antar sesama

siswa, antusias dalam mengumpulkan bantuan suka rela, dan kegiatan

bakti sosial serta antusias dan aktif dalam berbagai kegiatan

pembelajaran dari sini mereka bisa dikatakan menghargai keberadaan

guru dan ramah pada saat pembelajaran dan sebagainya.

Peneliti Bagaimana dengan sikap sosial siswa ?



Informan Sikap sosial siswa disini baik, terlihat dari ketika kita mengumumkan ada

teman yang terkena musibah maka setiap kelas akan menyetorkan

sumbangan untuk membantu teman yang terkena musibah, kemudian ada

lagi ketika ada orang tua siswa yang meninggal teman-teman kelas dan

yang akrab segera tanggap untuk bertakziah ke rumah temannya tersebut

tanpa perintah. Selain itu ada sumbangan dari siswa-siswa yang biasa

kita alokasikan untuk orang yang kurang mampu atau anak yatim piatu,

biasanya ini kita lakukan pada bulan ramadhan dalam bentuk pemberian

parcel. Hal ini memang karena kebiasaan yang sudah kita tanamkan

Kudus, 20 Januari 2021

Pewawancara (Interviewer) Informan,

Safiul Mujib Darmanto



TRANSKIP WAWANCARA

Wawancara 6
Informan : Tri Wahyu Prihatin
Kompetensi : Guru BK
Tanggal/Bulan : 15 Januari 2021
Jam (Wawancara) : 09.00-11.00 WIB
Tempat (Wawancara) : via Whasapp

Hasil Wawancara:

Peneliti Apakah ada dampak yang ditimbulkan dari penanaman nilai religius,
seperti pembentukan nilai peduli siswa dengan kegiatan madrasah di SMP
Islam Integral Luqman al-Hakim Kudus ?

Informan Anak-anak terbiasa berkomunikasi dengan baik antar teman, guru, orang

tua dan masyarakat, bergaul dan berkelompok dengan benar, lebih

bertanggung jawab, tidak mengganggu temannya, bersedia memaafkan

orang yang bersalah, membantu temanya, atau siapa saja yang sedang

dalam kesulitan, menghormati bapak/ibu guru, menjaga sarana dan

prasarana dan tentunya patuh pada tata tertib kalau sedang di sekolah.

Untuk diluar sekolah kita juga bekerja sama dengan orang tua anak-anak

untuk mengawasi dan membina perilaku mereka.

Peneliti Bagaimanakah kesadaran dan sikap sosial siswa bu ?

Informan Kesadaran dan kemandirian serta kepekaan sosial siswa semakin

meningkat dengan memegang teguh ajaran yang ada dalam qur’an dan

hadis, ditunjukan dengan sikapnya yang mematuhi tata tertib sekolah,

menghormati bapak/ibu guru atau orang tua, menjaga hubungan antar

teman, menjaga fasilitas sekolah, disiplin dalam kegiatan sekolah,

sumbangan suka rela, dan antusias dalam kegiatan bakti sosial.

Peneliti Bagaimana dengan toleran siswa ?

Informan Toleran atau menghargai sesama orang ini juga termasuk dari sikap

sosial. Siswa SMP Islam Integral Luqman al-Hakim ini siswanya diajari



untuk bersikap toleran terhadap non muslim. Sehingga mau tidak mau

mereka akan berkomunikasi atau berteman dengan teman yang non

muslim juga. Saya pribadi melihat mereka ini sangat menghargai dan

toleran terhadap teman-temannya, misalnya di lingkungan mereka ada

yang non muslim mereka mengaku bersikap toleran.

Dampaknya, anak-anak paling tidak memiliki kepekaan sosial, mampu

membawa diri dalam pergaulan yang tepat, berusaha untuk mentaati

aturan khususnya di sekolah ini karena mereka mengetahui poin-poin

peraturan jika melakukan pelanggaran dan memenuhi batas maksimal

konsekuensinya ya mereka bisa dikembalikan ke orang tua.

Kudus, 15 Januari 2021

Pewawancara (Interviewer) Informan,

Safiul Mujib Tri Wahyu Prihatin
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Wawancara 7
Informan : Alifah
Kompetensi : Siswa kelas IX
Tanggal/Bulan : 15 Januari 2021
Jam (Wawancara) : 09.00-11.00 WIB
Tempat (Wawancara) : via Whasapp

Hasil Wawancara:

Peneliti Apakah ada dampak yang ditimbulkan dari penanaman nilai religiusbagi
Anda selaku siswa atau santri SMP Islam Integral Luqman al-Hakim
Kudus ?

Informan Saya senang dengan teman-teman di sini, semua baik dan peduli antar

sesama. Keakraban ini yang terbangun sejak awal kita dalam satu kelas

karena setiap dalam proses pembelajaran guru selalu mengingatkan

untuk saling membantu terhadap sesama teman. Jadi kita bisa akrab

dengan semua teman, dengan kelas yang lain juga kita akrab dan hampir

tahu semua teman. Makanya ketika ada teman yang sakit pasti teman

yang lain akan membantu dengan dibawa ke UKS atau dibelikan obat.

Kudus, 15 Januari 2021

Pewawancara (Interviewer) Informan,

Safiul Mujib Alifah
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