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BAB IV 

PAPARAN DATA DAN HASIL TEMUAN PENELITIAN 

 

Bab ini memaparkan tentang paparan data dan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti. Adapun paparan data dan temuan penelitian mengacu 

pada fokus penelitian yakni: pendekatan, metode, teknik, dan evaluasi. 

A. Paparan Data dan Temuan Penelitian di MI Al Maarif 02 Singosari 

Malang 

1. Paparan Data Penelitian MI Al Maarif 02 Singosari Malang 

a. Pendekatan Penguatan Budaya Religius dalam Membentuk 

Karakter Peserta Didik 

Lembaga pertama dalam penelitian ini yakni dilakukan di MI Al 

Maarif 02 Singosari Malang. Sesuai dengan hasil dari paparan data 

yang peneliti dapatkan selama proses penelitian didapatkan dua jenis 

pendekatan yakni pendekatan indivudu dan pendekatan kelompok. 

Kedua pendekatan tersebut diterapkan guna dalam mendapatkan hasil 

yang maksimal dalam setiap kegiatan Hal tersebut sesuai dengan hasil 

wawancara peneliti dengan bapak kepala sekolah yang menjelaskan 

tentang pendekatan: 

Pendekatan yang kami lakukan di lembaga terbagi menjadi tiga 

mbak akan tetapi tiga disini kami rangkum menjadi dua 

pendekatan mbak. Pertama pendekatan keagamaan yang 

didalamnya kami kemlompokkan menjadi pendekatan individu 

dan pendekatan kelompok yang kami rasa sangat efektif kami 

berikan kepada anak-anak di MI ini mbak. Pendekatan ini saya 
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gunakan dalam setiap kondisi baik itu dalam kegiatan 

pembelajaran baik itu didalam kelas maupun diluar kelas dan 

kami gunakan dalam kegiatan pembiasaan keagamaan maupun 

dalam kegiatan KBM yang kami terapkan di lembaga kami ini 

mbak.1 

 

Berikut paparan data dari pendekatan yang diterapkan dalam 

lembaga MI Al Maarif 02 Singosari Malang: 

1) Pendekatan Keagamaan 

Pendekatan keagamaan merupakan sebuah pendekatan yang 

dapat membantu guru dalam memperkecil kerdilnya jiwa agama 

didalam diri peserta didik yang pada akhirnya nilai-nilai agama 

yang ada tidak dicemoohkan dan dilecehkan, akan tetapi dapat 

diyakini, dipahami, dan diamalkan secara baik oleh peserta didik. 

Begitu uangkapan dari bapak Khoirul Anam selaku kepala sekolah 

MI Al Maarif 02 Singosari Malang:  

Pendekatan keagaaan yang kami rasa sangat penting dan 

sangat erat kaitannya dengan pendidikan karena sangat 

membantu guru dalam memperkecil kerdilnya jiwa agama 

dari peserta didik yang pada akhirnya nilai-nilai keagamaan 

tidak dicemoohkan dan dilecehkan, akan tetapi dapat 

dipahami, diyakini, dan diamalkan.2 

 

Pendekatan kegagamaan dalam lembaga pendidikan MI Al 

Maarifini menjadi pusat pendekatan utama, dan didalam 

pendekatan ini terdapat dua pendekatan yang erat dan tidak dapat 

dipidahkan yakni pendekatan individu dan pendekatan kelompok. 

ungkapan dari waka kesiswaan Fatih Fuadin: 

 
1 Ww FP1 dengan Bapak Khoirul Anam, KS MI Al Maarif 02 Singosari Malang pada 

tanggal 12 Maret 2019, pukul 08.30 WIB 
2 Ww FP1 dengan Bapak Khoirul Anam, KS MI Al Maarif 02 Singosari Malang pada 

tanggal 12 Maret 2019, pukul 08.30 WIB 



132 
 

 
 

….sebenarnya dalam lembaga kami ini ada tiga pendekatan 

yakni pendekatan keagamaan, pendekatan individu, dan 

pendekatan kelompok. namun dari pendekatan keagamaan ini 

kami rangkum menjadi dua pendekatan yakni pendekatan 

individu dan pendekatan kelompok karena dalam setiap kegiatan 

di lembaga ini tidak lepas dari pendekatan keagmaan.3 

 

Hal senada diungkapkan oleh bapak Mohammad Kholili: 

.. dalam rapat tahunan yang dilaksanakan memang menjelaskan 

bahwa lembaga ini menggunakan tiga pendekatan, namun satu 

pendekatan utama yakni pendekatan keagamaan yang 

dirangkum dalam pendekatan individu dan pendekatan 

kelompok.4 

 

Begitu pula ungkapan dari ibu Hj Umi Salamah tentang 

pendekatan yang diterapkan dalam lembaga pendidikan MI Al 

Maarif: 

Begini mbak dalam setiap kegiatan dalam menanamkan karakter 

kepada peserta didik di lembaga ini memang tidak pernah lepas 

dengan kata religius atau keagamaan, seperti: kegiatan Bil 

Qolam, sholat Dhuha, sholat Dzuhur, menghafal Asmaul Husna, 

doa sehari-hari, sholawat Nariyah, PHBI, Pondok Ramadhan, 

Istiqhsah, Pendekatan Yasinan atau Pengajian Ilmiyah yang 

terbagi dalam tiga kelompok yakni pendekatan keagamaan, 

pedekatan, individu, dan pendekatan kelompok yang dibulatkan 

menjadi pendekatan individu dan kelompok.5 

 

Berikut peneliti jabarkan kedua pendekatan yang ada dalam 

pendekatan keagamaan yang telah peneliti observasi dan teliti pada 

saat penelitian di lembaga MI Al Maarif 02 Singosari Malang: 

 

 
3 Ww FP1 dengan Bapak Fatih Fuadin, Wkk MI Al Maarif 02 Singosari Malang pada 

tanggal 13 Maret 2019, pukul 07.00 WIB 
4 Ww FP1 dengan Bapak Moh. Kholili, Gs MI Al Maarif 02 Singosari Malang pada 

tanggal 12 Maret 2019, pukul 08.00 WIB 
5 Ww FP1 dengan Ibu Umi Slamah, Gs MI Al Maarif 02 Singosari Malang pada tanggal 

14 Maret 2019, pukul 08.00 WIB 
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a) Pendekatan Individu 

Pendekatan individu merupakan sebuah pendekatan 

yang bertolak pada asumsi bahwa peserta didik memiliki latar 

belakang perbedaan dari segi kecerdasan, bakat, 

kecenderungan, motivasi, dan sebagainya. Pendekatan ini 

berguna untuk mengatasi peserta didik yang suka bicara atau 

banyak bicara dan yang suka membuat keributan. Melalui 

pendekatan ini kesulitan peserta didik dalam belajar dapat 

terpecahkan. Pendekatan ini mengharuskan seseorang guru 

memberikan perlakuan yang berbeda-beda pada setiap peserta 

didik. Hal tersebut seseuai dengan wanacara peneliti dengan 

bapak kepala sekolah Khoirul Anam yang menjelaskan tentang 

pendekatan: 

…untuk pendekatan individu yang kami terapkan ya 

mbak. Pendekatan ini bertolak pada sebuah asumsi 

yang dasarnya anak-anak memiliki latar belakang yang 

berbeda-beda mbak baik iitu dari segi kemampuan 

anak, motivasi, keceerdasan. Karena pendekatan ini 

sendiri berguna sekali dalam mengatasi anak yang 

rame, sering buat gaduh, buat ulah, serta dapat 

terpecahkan. Pendekatan individu ini juga 

mengharuskan dan mewajibkan seorang guru untuk 

memberikan perlakuan yang berbeda-beda pada anak 

bukan malah menganak emaskan.6 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat 

dikatakan bahwa pendekatan individu dimulai dengan adanya 

tindakan guru yang mengarahkan dan membimbing anak 

 
6 Ww FP1 dengan Bapak Khoirul Anam, KS MI Al Maarif 02 Singosari Malang pada 

tanggal 12 Maret 2019, pukul 08.15 WIB 
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dalam kegiatan Bil Qolam. hal tersebut senada dengan 

penuturan bapak Saiful yang peneliti wawancara setelah 

kegaitan Bil Qolam: 

Kegiatan Bil Qolam ini kami bagi menjadi dua 

pendekatan mbak yakni individu dan kelompok. 

Pendekatan individu ini kami dasarkan pada anak-anak 

yang kemampuannya kurang dan anak-anak yang 

sering membuat gaduh dalam kelas. Maka dari itu kami 

pisahkan agar tidak mengganggu anak yang lain. Hal 

ini juga dapat memberikan efek jera kepada anak atas 

apa yang anak lakukan dalam menanamkan karakter 

kepada peserta didik.7 

 

Hal lain dipaparkan oleh ibu Mufidah selaku pengawas 

Bil Qolam. pada kesempatan ini beliau menjelasakan 

bahwasannya Bil Qolam terbagi menjadi dua pendekatan yakni 

pendekatan individu dan pendekatan kelompok. Tujuan dari 

pendekatan ini yakni meMIahkan peserta yang selalu membuat 

ulah dan gaduh didalam kelas dan lebih bisa mengkontrol 

kondisi kelas ketika peserta didik yang lain sedang belajar. 

Berikut paparan wawancara peneliti dengan ibu Mufidah: 

Iya mbak benar apa kata bapak kepala sekolah dan 

bapak Saiful bahwasannya Bil Qolam memang sengaja 

kami bagi dua pendekatan dan hal tersebut telah kami 

bicarakan dengan pengajar Bil Qolam dari pondok PIQ 

(Pesantren Ilmu Al Quran). Tujuannya dari pendekatan 

yang kami bagi dua ini yakni melatih siswa untuk dapat 

berkarakter. Karena kami meMIahkan anak-anak yang 

suka bikin ulah, ramai, dan menghambat jalannya 

kegiatan Bil Qolam. tuhuannya agar kelas jadi nyaman, 

anak-anak yang lain paham sehingga dapat menerima 

materi yang disampaikan. Sedangkan anak-anak yang 

 
7 Ww FP1 dengan Bapak Saiful Gs, MI Al Maarif 02 Singosari Malang pada tanggal 13 

Maret 2019, pukul 07.00 WIB. 
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gaduh lebih bisa kami kontrol dan lebih bisa 

meningkatkan anak-anak dalam prestasi.8 

 

Hasil wawancara diatas diperkuat akan adanya 

observasi yang peneliti lakukan disela-sela kegiatan Bil Qolam 

dalam pendekatan individu berlangsung. Berikut hasil 

observasi yang peneliti lakukan: 

Tepat pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 peneliti 

datang di lembaga Al Maarif 02 Singosari Malang dan 

melakukan penelitian dalam kelas Bil Qolam dengan 

pendekatan individu yang sedang diterapkan. Terlihat 

satu anak meghadap satu guru dengan belajar Bil 

Qolam bersama guru piket kala itu. Pada kesempatan 

itu anak di latih sendiri didalam kantor. Namun jam 

yang diterapkan tidak sama dengan anak-anak dikelas 

Bil Qolam pendekatan kelompok. Pendekatan Individu 

lebih banyak 10 menit. Guru piket bijak dan tegas guru 

mengajarkan dengan penuh kelemah lembuatan.9 

 

Dari kedua paparan data tersebut maka dapat di perkuat 

dengan adanya dokumentasi yang peneliti ambil pada saat 

kegiatan Bil Qolam dengan pendekatan individu.  

 

 

 

 

 

4.1 Gambar Pendekatan Individu 

 

 
8 Ww FP1 dengan Ibu Mufidah Gs, MI Al Maarif 02 Singosari Malang pada tanggal 13 

Maret 2019, pukul 09.10 WIB. 
9 Observasi di MI Al Maarif 02 Singosari Malang, pada tanggal 12 Maret 2019 
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b) Pendakatan Kelompok 

Pendekatan kelompok adalah pendekatan yang 

didasarkan pada pandangan bahwa setiap peserta didik terdapat 

perbedaan-perbedaan dan persamaan-persaamaan satu dengan 

yang lainnya. Perbedaan yang peserta didik yang satu dengan 

yang lainnya ini, bukanlah untuk dipertentangkan atau 

dipisahkan melainkan harus diintegrasikan. Misalnya 

seseorang peserta didik yang cerdas dan kurang cerdas dapat 

disatukan sehingga dapat menolong peserta didik yang kurang 

cerdas. Demikian pula dengan persamaan yang dimiliki antara 

peserta didik yang satu dengan yang lain dapat sinergikan 

sehingga dapat saling menunjang secara optimal. Hal tersebut 

sesuai dengan wawancara peneliti dengan bapak Fatih Fuadin 

selaku wakakesiswaan: 

Pendekatan yang kedua yang bapak kepala sekolah 

maksud kan pendekatan kelompok ya mbak jadi 

pendekatan itu kebalikan dari pendekatan individu 

mbak. Pendekatan kelompok ini didasarkan pada 

setiap pandangan siswa yeng terdapat perbedaan dan 

persamaan antara siswa yang satu dengan siswa yang 

lainnya.perbedaan siswa dan siswi ini bukanlah hal 

yang menjadi sebuah pertentangan ya mbak 

melainkan harus dapat disatukan. Sebagai contoh saja 

ya mbak percampuran antara anak-anak yang pintar 

pandai dan cerdas dengan anak-anak yang kurang 

pintar, pandai, dan cerdas, sehingga dapat 

mendongkrank dan mendorong mereka yang kurang 

cerdas dalam pelajaran.10 

 

 
10 Ww FP1 dengan Bapak Fatih Fuadin, Wkk. MI Al Maarif 02 Singosari Malang pada 

tanggal 12 Maret 2019, pukul 08.30 WIB. 
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Kesempatan lain peneliti menagadakan wawancara 

tentang jenis-jenis pendekatan kelompok guna menungjang 

pendekatan pengauatan budaya religius dalam membentuk 

karakter peserta didik. Berikut penuturan bapak Khoirul Anam 

selaku kepala sekolah mengenai gambaran umum pendekatan 

penguatan budaya religius dalam membentuk karakter peserta 

didik yang banyak melalui kegiatan-kegiatan keagamaan. 

Untuk pelaksanaan pendekatan penguatan budaya 

religius dalam membentuk karakter peserta didik di 

lembaga kami ini, pertama yang kami lakukan sesuai 

aturan dan perintah dari yayasan yakni program 

pembiasaan yang kami kembangkan melalui beberapa 

kegiatan diantaranya: kami budayakan bersalaman 

dengan bapak/ibu guru MI/SDI, teman-teman setiap 

kali bertemu dan bersalaman dengan OSIS, bapak/ibu 

guru MTs dan lembaga lain yang satu atap dengan 

kami, kemudian masuk kelas Bil Qolam yang kami 

bagi atas empat jilid kegiatan ini merupakan kegiatan 

yang menjadi kebangaan bagi kami karena dari 

kegiatan ini kami melahirkan anak-anak yang dapat 

mentafsir dan menterjemahkan Al Quran, kegiatan ini 

pula didukung oleh beberapa pondon pesantren 

sehingga kami mendatangkan guru langsung dari 

pondok PIQ (Pesantren Ilmu Al Quran), selanjutnya 

shalat dhuha juga kami terapkan saat jam ke 4 dan ke 5 

yang dipandu dan diawasi oleh bapak ibu guru piket, 

kegiatan sholawat nariah, menghafal asmaul husna, 

adanya kegiatan rutin antar guru yakni yasinan atau 

pengajian ilmiyah setiap awal bulan, kegiatan PHBI, 

shalat Dzuhur, dan ada pula kegiatan istighasah. Itulah 

tadi mbak beberapa kegiatan yang menjadi pendekatan 

penguatan budaya religius dalam menanamkan karakter 

pada peserta didik yang selama ini kami terapkan dan 

tidak lupa juga semua atas persetujuan dengan 

yayasan.11 

 

 
11 Ww FP1 dengan Bapak Khoirul Anam, KS MI Al Maarif 02 Singosari Malang pada 

tanggal 12 Maret 2019, pukul 08.30 WIB. 
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Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui 

bahwa lembaga MI Al Maarif 02 Singosari Malang merupakan 

salah satu lembaga yang berusaha mengedepankan budaya 

religius dan karakter pada peserta didik yang terimplementasi 

pada proses pembelajaran dikelas maupun dilaur kelas. Bentuk 

pendekatan tersebut diantaranya dengan membudayakan 

bermusahafah dengan bapak/ibu guru, teman-teman, ketika 

tiba disekolah maupun saat diluar sekolah, berdo’a, Bil Qolam, 

shalat dhuha, sholawat Nariah, pengajian ilmiyah atau yasinan, 

sholat Dzuhur, PHBI, istighasah. 

 Hal ini senada dengan wawancara yang peneliti 

lakukan bersama dengan Bu Mufidah (Guru Mata Pelajaran Al 

Quran Hadist sekaligus penanggung jawab kegiatan Bil 

Qolam) yang saat ini peneliti temui setelah beliau menemani 

dan mengawasi peserta didik dalam kegiatan penguatan 

budaya religius pembiasaan pagi. 

Bentuk-bentuk pendekatan penguatan budaya religius 

disini sangat banyak mbak. Kaitannya dalam rangka 

membentuk karakter peserta didik diantaranya Bil 

Qolam, shalat dhuhur, istighasah, yasinan bulanan, 

hafalan Asmaul Husna, shalat Dzuhur, PHBI, pondok 

romadhon, dan beberapa kegiatan lain yang memang 

dirancang sesuai dengan perjanjian dan prosedur dari 

yayasan mbak.12 

Pendekatan penguatan budaya religius dalam 

membentuk karakter tersebut sudah menjadi budaya lembaga 

 
12 Ww FP1 dengan Ibu Mufidah, Gs MI Al Maarif 02 Singosari Malang pada tanggal 14 

Maret 2019, pukul 07.30 WIB. 
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yang memang sengaja dirancang agar tercipta karakter yang 

kelak dapat bermanfaat bagi peserta didik dan tidak hanya 

mampu memahami konsep melainkan praktik keagamaan serta 

terbiasa bertindak sesuai akhlak mulia. Temuan ini dikuatkan 

oleh hasil observasi yang peneliti lakukan yaitu sebagaimana 

yang tertulis dalam catatan observasi berikut ini: 

Pada hari KaMI, tanggal 14 Maret 2019 peneliti 

datang di lembaga MI Al Maarif 02 Singosari jam 

06.00 WIB. Terlihat anak-anak yang datang 

bersalaman dengan bapak/ibu guru baik dari MI, SDI, 

MTs, OSIS maupun warga sekolah dari lembaga lain 

yang satu atap dengan MI. Guru-guru Bil Qolam 

sudah nampak datang dan berdiri didepan kelas 

dengan wajah tersenyum sembari menyambut dan 

bermusyafakah dengan peserta didik yang datang. 

Kemudian bel berbunyi anak-anak memasukki kelas 

BIl Qolam sesuai jilid yang mereka kuasai. 13 

 

Berikut Dokumentasi yang peneliti paparkan dalam 

pendekatan yang diterapkan dalam penguatan budaya religius 

dalam membentuk karakter peserta didik di MI Al Maarif 02 

Singosari Malang: 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Pendekatan Bermusyafakah dengan Osis 

dan Duta Sekolah 

 
13 Observasi di MI Al Maarif 02 Singosari Malang, pada tanggal 14 Maret 2019 
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Berdasarkan wawancara dan hasil observasi di MI Al 

Maarif 02 Singosari tersebut, pendekatan pengauatan budaya 

religius dalam membentuk karakter peserta didik dalam bentuk 

pendekatan kelompok dapat dikelompokkan menjadi beberapa 

bentuk kegiatan yang diterapkan di MI Al Maarif 02 Singosari 

Malang diantaranya: 

(1) Bil Qolam 

Bil Qolam merupakan kegiatan yang menjadi 

andalan di lembaga tersebut yang dilaksanakan setiap hari 

Senin sampai KaMI untuk semua kelas dari kelas satu 

sampai dengan kelas enam setelah bel Bil Qolam berbunyi 

atau pada pukul 07.00 sampai 07.30 baik peserta didik 

putra maupun putri sesuai jilid yang di ampu. Jilid Bil 

Qolam terbagi atas empat jilid dan di kelola sebanyak lima 

belas kelas. Tiga kelas diantaranya dikelola untuk anak-

anak yang menterjemahkan Al Quran dan hafidz. Tim 

pengajar Bil Qolam didatangkan langsung dari pondok 

PIQ (Pesantren Ilmu Al Quran) Singosari Malang sesuai 

dengan kerja sama. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara 

dengan Bapak Mohammad Sholeh berikut: 

Dengan adanya kegiatan Bil Qolam ini kita amat 

terbantu karena anak-anak sudah lihai dalam 

membaca Al Quran, yang menjadi unik dari 

kegaiatan ini ialah jilid yang terbagi atas empat jadi 

dalam jilid ini MIalkan ya mbak ada anak kelas 

enam yang belum bisa baca tetap di tempatkan di 
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jilid 1, karena banyaknya siswa disini maka kelas 

Bil Qolam ini di bagi menjadi 15 kelas. Mereka 

belajar tidak hanya didalam kelas saja namun bisa 

di ruang perpustakaan, halaman, dan lainnya asal 

tidak mengganggu lembaga lain. 14 

 

Hal tersebut diakui oleh ustad Rizal Afandi salah 

satu pengassuh pondok Pesantren Ilmu Al Quran tentang 

kerja sama tersebut:  

Iya mbak pondok Pesantren Ilmu Al Quran ini 

memang bekerja sama dengan MI, MTs dan 

lembaga lain di Yayasan pendidikan Al MAarif 

dan lembaga-lembaga lain di luar Al Maarif. 15 

 

Pendekatan kelompok kegaiatan Bil Qolam ini di 

pertegas oleh ibu Mufida berikut hasil wawancara peneliti 

tentang pendekatan kelompok Bil Qolam: 

Pendekatan yang kedua dalam kegiatan Bi Qolam 

adalah pendekatan kelompok mbak mengapa 

karena pendekatan yang kami gunakan ialah 

dengan mencampurkan murid kelas satu sampai 

enam karena Bil Qolam terbagi menjadi empat jilid 

ya mbak dan sesuai dengan kemampuan anak.16 

 

Temuan ini dikuatkan dengan catatan observasi 

peneliti di MI Al Maarif 02 Singosari Malang berikut ini: 

Pada hari KaMI tangga 14 Maret 2019, peserta 

didik dengan tertib masuk kelas Bil Qolam sesuai 

dengan jilid yang diampu, terlihat satu guru dalam 

satu kelas kurang lebih memegang 15 peserta didik 

dan dipandu membaca Al Quran sesuai dengan 

jilid. Guru membacakan lafal Al Quran lalu dengan 

 
14 Ww FP1 dengan Bapak Mohammad Sholeh Gs MI Al Maarif 02 Singosari Malang 

pada tanggal 14 Maret 2019, pukul 09.30 WIB. 
15 Ww FP1. dengan Ustad Rizal Afandi Pengasuh pondok Pesantren Ilmu Al Quran 

Singosari Malang, 24 Maret 2019 pukul 20.00 
16 Ww FP1. dengan ibu Mufidah, Gs MI Al Maarif 02 Singosari Malang, 14 Maret 2019 

pukul 07.35 
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serentak peserta didik mengikuti sembari guru 

menyimak dan membenarkan makhorijul huruf dan 

menjelaskan hukum bacaan dari bacaan yang di 

lantunkan serta menjelaskan makna dari masing-

masing bacaan. Hal bebeda terlihat dari tiga kelas 

khusus kelas tafsir dan terjemah yang memang satu 

guru memenang sepuluh anak dan dengan 

pendekatan yang berbeda pula yakni dengan 

pendekatan yang berpusat pada guru, pembiasaan, 

keteladanan, dan pembinaan.17 

 

Berikut dokumentasi kegiatan Bil Qolam yang 

peneliti ambil ketika melakukan observasi di MI Al 

Maarif 02 Singosari 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Pendekatan Kelompok Kegiatan Bil 

Qolam kelas jilid 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Pendekatan Kelompok Kegiatan Bil Qolam 

kelas Terjemah dan Tafsir 

 

 
17 Observasi di MI Al Maarif 02 Singosari Malang, pada tanggal 14 Maret 2019 
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Maksud dan tujuan dilaksanakan Bil Qolam ini 

adalah agar peserta didik memiliki kemampuan dalam 

membaca, mentafsirkan dan menterjemahkan Al Quran. 

Bahkan, peserta didik memiliki karakter yang baik dan 

dapat terjun dimasyarakat dengan baik yang dapat 

dijadikan bekal dunia dan akhirat. 

(2) Shalat Dhuha 

Shalat Dhuha dilakukan setiap hari Senin jam ke 4 

dan 5 atau 15 menit sebelum jam istirahat untuk kelas 

empat, lima, dan enam baik putra maupun putri segera 

menuju masjid dan mengambil air wudhu. Mereka masuk 

masjid dan langsung membentuk shaf shalat berjamaah. 

Shalat Dhuha ini dilaksanakan dengan khusu’ kegiatan 

shalat Dhuha dilakukan sebanyak empat rekaat dengan 

dua salam. Setelah selesai shalat mereka berdzikir dan 

dilanjut dengan berdoa bersama-sama melantunkan doa 

setelah Shalat Dhuha. Hal ini sesuai dengan hasil 

wawancara dengan Fatih Fuaidin berikut: 

Shalat Dhuha dilakukan setiap hari Senin jam ke 4, 

5 atau 15 menit sebelum istirahat. Karena kami 

harus bergantian tempat pelaksaaan shalat dengan 

lembaga lain yang satu atap dengan kami, dengan 

pelaksanaan shalat Dhuha secara berjamaah empat 

rekaat dua salam agar anak-anak memiliki hati 
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yang luna’, tawadhu’ dan hormat kepada bapak/ibu 

guru.18  

 

Penjelasan lain di uangkapkan oleh bapak Khoirul 

Anam yang menjelaskan tentang pendekatan kelompok 

dalam bentuk sholat Dhuha  

Sholat Dhuha tersebut telah terjadwal baik itu di 

lembaga ataupun di yayasan karena waktu kita 

harus terbagi dan masjid disini hanya satu di 

gunakan untuk beberapa sekolah atau lembaga di 

bawah naungan yayasan pendidikan Al Maarif. 

Jadi kalau mbak melihat masjid Hizbullah ini tidak 

pernah sepi dari anak-anak19 

 

Pada kesempatan ini peneliti melakukan 

wawancara sekaligus observasi kepada salah satu guru 

piket yang menjelaskan aturan sholat Dhuha . berikut 

ulasan wawancara peneliti dengan ibu Irma Hidayati: 

Pendekatan sholat Dhuha ini dilakukan dengan 

aturan keluar kelas 15 menit sebelum istirahat, 

menuju masjid Hizbullah baru peserta didik dapat 

pergi mengambil wudhu dengan tertib. Baru 

setelah itu anak-anak harus berjajar rapi membuat 

shaf sholat sambil menunggu teman yang lain dan 

mulailah melaksanakan sholat Dhuha selesai itu 

anak-anak harus membaca dzikir, doa sholat 

Dhuha. Tapi untuk imam sholat disini bukan dari 

bapak/ibu guru melaikan dari anak sendiri guna 

mengajari mereka untuk lebih PD dan memiliki 

rasa bahwa aku pasti bisa. 20 

 

 
18 Ww FP1 dengan Bapak Fatih Fuadin Wkk MI Al Maarif 02 Singosari Malang pada 

tanggal 25 Maret 2019, pukul 09.30 WIB. 
19 Ww FP1 dengan bapak Khoirul Anam, KS MI Al Maarif 02 Singosari Malang pada 

tanggal 25 Maret 2019, pukul 09.15 WIB 
20 Ww FP1 dengan ibu Irma Hidayati, Gs MI Al Maarif 02 Singosari Malang pada 

tanggal 25 Maret 2019, pukul 09.15 WIB 
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Temuan ini dikuatkan dengan catatan observasi 

penelitian di MI Al Maarif 02 Singosari berikut ini: 

Pada hari Senin, 25 Maret 2019, peserta didik 

dengan tertib langsung mengambil wudhu, baru 

setelah itu membentuk shaf shalat berjamaah, 

terlihat dua guru piket. Ketika imam shalat tiba dan 

semua sudah siap melaksanakan shalat, maka 

semua peserta didik berdiri. Saat pelaksanaan 

ibadah shalat dhuha tidak ada tingkah aneh seperti 

berseonggol-senggolan dengan temannya. Setelah 

selesai mereka langsung berdzikir bersama 

kemudian mereka membaca doa setelah shalat 

Dhuha dengan imam shalat peserta didik sendiri 

yang ditunjuk oleh bapak/ibu guru piket. Terlihat 

mereka dengan kompak dan semua sudah hafal 

dengan doa sesudah shalat Dhuha.21 

 

Berikut dokumentasi kegiatan shalat Dhuha yang 

peneliti ambil ketika melakukan observasi di MI Al 

Maarif 02 Singosari. 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Pendekatan Kelompok Melalui Kegaitan 

Sholat Dhuha 

Maksud dan tujuan dilaksanakan shalat Dhuha ini 

adalah agar peserta didik memiliki hati yang lunak/lembut, 

mempunyai sikap tawadhu’ dan hormat kepada bapak/ibu 

 
21 Observasi di MI Al Maarif 02 Singosari Malang, pada tanggal 25 Maret 2019 
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guru, melatih disiplin peserta didik, dan disamping itu 

pula ada fadilah dari shalat Dhuha ialah menghindari sifat 

kikir sehingga peserta didik dapat memiliki sifat kaya hati, 

sabar, selain itu terbentuk karakter dan watak peserta didik 

berakhak mulia. 

(3) Shalat Dzuhur 

Shalat Dzuhur berjamaah di MI Al Maarif 02 

Singosari di ikuti oleh peserta didik kelas empat, lima. dan 

enam yang diawasi oleh guru piket setiap jam pulang 

sekolah 13.10 WIB, karena bergiliran dengan lembaga 

lain. Shalat Dzuhur ini diprogramkan karena dapat melatih 

peserta didik untuk tidak meninggalkan ibadah shalat 

wajib yang menjadi rukun Islam yang kedua. Hal ini 

sesuai dengan wawancara dengan Choiriyah Latifah 

beikut: 

Disini kami melaksanakan shalat Dzuhur ketika 

sepulang sekolah biasanya setelah peserta didik 

dari SMK dan MA, MTs selesai melaksanakan 

ibadah shalat Dzuhur tepatnya jam 13.10 WIB. Hal 

ini dilakukan supaya dapat melatih peserta didik 

untuk tidak meninggalkan ibadah shalat lima waktu 

yang wajib ya mbak22. 

 

Penuturan lain diuangkapkan oleh bapak Ahmad 

selaku penjaga parkir dilingkungan masjid yang 

mengatakan bahwa: 

 
22 Ww FP1 dengan Ibu Choiriyah Latifah Gs MI Al Maarif 02 Singosari Malang pada 

tanggal 25 Maret 2019, pukul 09.30 WIB 



147 
 

 
 

kegiatan yang menyangkut dengan sholat dimasjid 

Hizbullah ini dilaksanakan bergiliran mbak dari 

lembaga satu dengan lembaga yang lain mbak. 

Begini maksud saya kalau awal jam masuk shoalat 

Dzuhur itu di lakukan anak-anak tingkat MA, SMA 

karena setekah itu ada jam belajar kembali baru 

selesai anak-anak SMA MA baru MTs SMP, 

menyusul SD Islam dan MI karena setelah selesai 

sholat anak-anak SD Islam dan MI ini langsung 

pulang.23 

 

Dari beberapa wawancara tersebut dapat diperkuat 

dengan adanya observasi peneliti yang dilakukan pada 

lembaga MI Al Maarifsaat melakukan ibadah sholat 

Dzuhur berjamaah di Masjid Hizbullah: 

Pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019 peneliti 

melakukan observasi dan mendapati peserta didik 

sedang rapi dan tertib dalam menjalankan ibadah 

sholat Dzuhur.dan didampinggi oleh dua guru 

piket. Pada pendekatan itu terlihat anak-anak 

sangat rapi dan khusyuk dalam menjalankan ibadah 

sholat Dzuhur, setelah sholat Dzuhur dilanjut 

dengan membaca doa, berdzikir dan bersalaman 

dengan teman-teman. Tidak lupa guru 

mengingatkan kepada peserta didik untuk kegiatan 

besok agar tidak terlambat dan memberi motivasi 

kepada peserta didik barulah peserta didik 

bersalaman dengan para guru yang kala itu 

mendampinggi mereka. 

 

Berikut peneliti paparkan dokumentasi pendekatan 

melalui kegiatan sholat Dzuhur dan Jawal piket guru yang 

mendampingi peserta didik: 

 

 

 
23 Ww FP1 dengan bapak Ahmad, Penjaga Parkir Masjid Hizbullah Singosari Malang 

pada tanggal 25 Maret 2019, pukul 09.30 WIB 
23  
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Gambar 4.6 Pendekatan kelompok Sholat Dzuhur 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Jadwal Piket Sholat Dzuhur 

(4) Menghafal Asmaul Husna dan Doa Sehari-hari 

Pendekatan menghafal Asmaul Husna dan Doa 

sehari-hari di awal jam pelajaran pendekatan ini 

dilaksanakan 15 menit sebelum proses pembelajaran 

dimulai dan dipandu oleh bapak/ibu guru wali kelas atau 

bapak/ibu guru jam mata pelajaran jam pertama. Ketika 

bapak ibu guru belum masuk mereka sudah dengan 

sendirinya berdoa. 
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Hal senada dengan hasil wawancara peneliti 

dengan Ibu Irma Hidayati Berikut: 

Pendekatan Pembiasaan penguatan budaya religius 

dengan menghafal Asmaul Husana, doa-doa pagi 

sebelum kegiatan KBM dimulai biasanya yang 

dihafalkan adalah hadist pilihan yang telah 

disepakati dewan guru dan tiap kelas berbeda ya 

mbak sistem pendekatannya dan banyaknya 

hafalan pun juga berbeda. Terkadang hadist yang 

ada di materi Al Quran Hadist. Bahkan, ada juga 

mbak dihari-hari tertentu materi yang di hafalakan 

itu panjang.24 

 

Pendekatan penguatan budaya religius dengan 

berdoa dan berbaris di MI Al Maarifterkadang dilanjutkan 

dengan hafalan-hafalan surat pendek. Hal ini sesuai 

dengan cuplikan wawancara dengan bapak Fathan Fahmi 

berikut: 

Kalau hari tertentu terkadang doanya Panjang 

mbak, karena ditambah dengan hafalan-hafalan, 

yang dipandu bapak/ibu guru yang di targetkan 

kami saat mengajarkan dan membimbing anak-

anak tak lupa menggunakan tape recorder karena 

banyak peserta didik dalam satu kelas 25 

 

Pengguanaan tape recorder merupakan sebuah 

keharusan bagi setiap guru yang ada di MI Al Maarif 02. 

Karena hal tersebut ,erupakan program dari lembaga serta 

keadaan kelas lah yang memicu para guru untuk 

menggunakan tape recorder  dengan kondisi peserta didik 

 
24 Ww FP1 dengan Ibu Irma Hidayati Gs MI Al Maarif 02 Singosari Malang pada 

tanggal 27 Maret 2019, pukul 01.00 WIB 
25 Ww FP1 dengan Bapak Fathan Fahmi Gs MI Al Maarif 02 Singosari Malang pada 

tanggal 27 Maret 2019, pukul 12.30 WIB 
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yang banyak dalam satu kelasnya. Hal ini sesuai dengan 

hasil wawancara peenliti dengan bapak Mohammad 

Sholah: 

Setiap guru disini memang mengguanakan tape 

recorder baik itu dalam proses kegiatan belajar 

mengajar ataupun kegiatan pendekatan menghafal 

Asmaul Husna yang itu masih bisa dijangkau 

dengan penggunaan tape recorder  namun jika 

tidak mengguanakan pengeras suara berupa mic 

dan kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang 

secara tidak sadar metih anak-anak kompak dalam 

membaca dan melatih bacaan anak dan 

meningkatkan karakter sehingga mereka tau posisi 

seperti apa yang baik digunakan saat belajar dan 

membaca ayat-ayat  suci Al Quran.26 

 

Hal ini sesuai dengan catatan observasi peneliti di 

MI Al Maarif 02 Singosari berikut: 

Tepat bel masuk berbunyi peserta didik berbaris 

rapi di depan kelas mereka masing-masing. 

Kemudian, ketua kelas menunjuk barisan yang rapi 

dan bapak/ibu guru jam pertama berada didekat 

pintu masuk kelas, peserta didik bersalaman 

dengan bapak/ibu guru tersebut dan langsung 

duduk dibangkunya masing-masing. Kemudian 

ketua kelas memimpin doa dengan kedua tangan 

dilipat diatas bangku, dengan serentak peserta 

didik membaca Asmaul Husna dan doa sebelum 

belajar dilanjut dengan doa-doa pendek.27 

 

Berikut dokumentasi yang peneliti ambil ketika 

kelas tiga melakukan pembiasaan menghafal Asmaul 

Husna dan doa sehari-hari dikelas sebelum kegiatan 

belajar mengajar berlangsung. 

 
26 Ww FP1 dengan Bapak Muhammad Sholeh Gs MI Al Maarif 02 Singosari Malang 

pada tanggal 27 Maret 2019, pukul 12.00 WIB 
27 Observasi di MI Al Maarif 02 Singosari Malang, pada tanggal 25 Maret 2019 
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Gambar 4.8 Pendekatan dengan Pembiasaan Menghafal 

Asmaul Husna dan Doa Sehari-hari 

(5) Shalawat Nariyah 

Kegiatan ini merupakan wujud kecintaam kepada 

Rosulullah SAW. Shalawat Nariyah ini dilaksanakan 

setiap hari KaMI dan setiap habis pelajaran peserta didik 

dianjurkan membaca shalawat Nariyah ini sebelas kali dan 

serentak di semua kelas baik itu kelas satu, dua, tiga. Hal 

ini senada dengan cuplikan ungkapan bapak Khoirul 

Anam berikut: 

…kegiatan lain yang kami laksakan di hari KaMI 

yakni membaca shalawat Nariayah sebanyak 

sebelas kali mbak dan itu serentak mulai dari kelas 

satu hingga kelas enam. 28 

 

Pendekatan kelompok sholawat Nariyah ini 

diterapkan lembaga MI Al Maarif 02 Singosari Malang di 

semua kelas yakni kelas satu hingga kelas enam. Tujuan 

dari pendekatan ini ialah melatih peserta didik agar lebih 

 
28 Ww FP1 dengan Bapak Khoirul Anam, KS MI Al Maarif 02 Singosari Malang pada 

tanggal 28 Maret 2019, pukul 07.30 WIB. 



152 
 

 
 

agaMI atau religius dalam setiap kegiatan yang tanpa 

sadar karakter pada peserta didik akan tertanam dengan 

sendirinya berikut penuturan ibu Irma Hidayati tentang 

pendekatan kelompok melalui kegiatan sholawat Nariyah: 

Sholawat Nariyah mungkin memang tidak asing ya 

mbak di kalangan karena dalam kontek masyarakat 

sholawat ini di gembor-gemborkan dengan 

kegiatan besar. Namun disini anak diajarkan 

mengerti apa to sholawat Nariyah itu dan anak 

lebih lagi bisa untuk lebih dan lebih religius. 

Karena dengan sendirinya karakter pada anak akan 

tertanam. Kegiatan ini lembaga kami jalankan 

untuk semua kelas mbak mulai dari kelas satu 

sampai dengan kelas enam.29 

 

Penjelasan lain tentang kegiatan sholawat Nariyah 

diungkapkan bapak Fatih Fuadin, yang menjelaskan 

bahwasanya pendekatan kelompok tentang sholawat 

Nariyah ini tidak lepas dari bimbingan bapak ibu guru. 

Secara garis besar sholawat Nariyah dipanjatkan dengan 

memuji nabi Muhammad SAW sekaligus berdoa Kepada 

Allah SWT. Adapun tujuan dari sholawat Nariyah 

dimudahkan dari rezeki, dimudahkan urusannya, 

dijauhkan dari penyakit, bahaya, dan menjadikan ilmu 

lebih berkah. Uraian tersebut sesuai dengan wawancara 

peneliti dengan bapak Fatih Fuadin: 

Iya mbak kegiatan sholawat Nariyah dilembaga 

kami ini tidak lepas dari adanya pengawasan dan 

 
29 Ww FP1 dengan Ibu Irma Hidayati, Gs MI Al Maarif 02 Singosari Malang pada 

tanggal 28 Maret 2019, pukul 07.30 WIB 
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pengarahan bapak ibu guru, selain itu pada 

pendekatan ini anak-anak dilatih untuk lebih 

meningakatkan keimanan dengan memanjatkan 

puja dan puji kepada nabi Muhammad SAW dan 

Allah SWT. Apapun hal lain yang kami amalkan 

ialah agar anak-anak tau bahwasanya sholawat 

nariyah ini dapat memudahkan rezeki, dimudahkan 

urusannya, dijauhkan dari penyakit, bahaya dan 

ilmu yang diamalkan selama ini menjadi berkah.30 

 

Pendekatan kelompok sholawat Nariyah tersebut 

diperkuat akan adanya observasi yang peneliti lakukan. 

Berikut hasil observasi yang peneliti maksud. 

Pada hari KaMI, tanggal 21 Maret 2019 terlihat 

dengan kompak anak-anak kelas satu sebagai 

sample peneliti dalam pendekatan kelompok 

sholawat Nariyah. Peserta didik sangat antusias, 

dan peserta didik pun sangat fasih dalam 

melantunkan sholwat Nariyah.sholawat tersebut 

dilantunkan sebanyak sebelas kali Kegiatan 

tersebut dimulai pagi pada jam pertama dari 

pelajaran hari itu. Baru setelah selesai peserta didik 

memulai kegiatan belajar mengajar seperti biasa. 

Namun tidak pernah ketinggalan yakni  motivasi 

yang guru berikan setelah melantunkan sholat 

Nariah yang berisi manfaat membaca sholawat 

Nariyah seperti: dipermudahkan rezeki terhindar 

dari marabahaya, ilmu menjadi lebih barokah.31 

 

 Adapun dokumentasi kegaiatan shalawat Nariyah 

di MI Al Maarif 02 Singosari Malang  

 
30 Ww FP1 dengan Bapak Fatih Fuadin, Ww FP1k MI Al Maarif 02 Singosari Malang 

pada tanggal 28 Maret 2019, pukul 07.30 WIB 
31 Observasi di MI Al Maarif 02 Singosari Malang, pada tanggal 21 Maret 2019 
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Gambar 4.9 Pendekatan Sholawat Nariyah 

(6) PHBI (Peringatan Hari Besar Islam) 

Kegiatan PHBI termasuk kegiatan yang 

dilaksanakan setiap ada peringatan-peringatan hari-hari 

besar Islam diantaranya: peringatan Isra’ Mi’raj Nabi 

Muhammad SAW, peringatan maulid Nabi Muhammad, 

peringatan Nuzulul Quran, penyembelihan hewan Qurban, 

(Idhul Adha), halal bihalal saat hari raya Idhul Fitri dan 

lain sebagainnya. Seperti yang diuangkapkan oleh bapak 

kepala sekolah 

PHBI (Peringatan Hari Besar Islam) kegiatan ini 

merupakan kegiatan rutin yang diadakan lembaga 

dan yayasan guna meningkatkan religius anak-anak 

dan meningkatkan rasa persaudaran dan menjalin 

rasa persaudaraan antara guru di yayasan dan 

pesrta didik yang satu dengan yang lainnya. 

Kadang kegiatan ini melibatkan orang tua wali atau 

kadang tidak, bahkan melibatkan masyarakat 

sekitar.32 

 

Hal senada diungkapkan oleh bapak Kholili yang 

menjelaskan bahwa PHBI adalah kegiatan rutin yang 

 
32 Ww FP1 dengan Bapak,Khoirul Anam, KS MI Al Maarif 02 Singosari Malang pada 

tanggal 28 Maret 2019, pukul 07.30 WIB 
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lembaga – lembaga dalam naungan yayasan pendidikan Al 

Maarif Singosari Malang. Pendekatan ini dapat berupa 

kegiatan jalan sehat, parade Drum Band, dan ekstra-ekstra 

yang lembaga lain miliki. Selain sebagai wadah menjalin 

silaturahmi antara yayasan dengan masyarakat sekitar juga 

mengajarkan kepada peserta didik dan mengenal hari-hari 

besar Islam, sehingga peserta didik tidak lupa akan hari 

raya dan peringatan-peringatan keagamaan. 

Hal lain diperkuat akan wawancara peneliti dengan 

salah satu peserta didik Shoimatur Ramadhan: 

Iya kakak kegiatan PHBI disini menyenangkan dan 

selalu diadakan setiap ada PHBI, dalam 

kegiatannya selalu bersama-sama dengan SD Islam 

MTs dan lainnya kakak. Pokoknya seru kak apa 

lagi ada pengajian kecil dari bapak ibu guru 

tentang isi dari PHBI MIalkan kaya hari ini 

mengisahkan Isra Mi’raj, bahkan ada kejutan-

kejutan seru. Kadang ada beberapa PHBI yang 

bersama-sama dengan bapak ibu kita kak.33 

 

Seperti yang peneliti amati ketika pada hari Sabtu 

06 April 2019 di MI Al Maarifmengadakan acara 

peringatan di lembaga dengan serentak mulai dari tingkat 

RA, TK, MI, SD Islam MTs, SMP Islam, SMA, SMK, 

MA dengan acara jalan sehat, lomba-lomba, penampilan 

drum band, pentas seni religi dan pengajian. Acara ini 

dibimbing bapak/ibu guru yang semuanya adalah buah 

 
33 Ww FP1 dengan Soimatur, Ps MI Al Maarif 02 Singosari Malang pada tanggal 25 

Maret 2019, pukul 07.00 WIB 
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karya dari peserta didik. Selanjutnya untuk pengajian diisi 

oleh mubalik dari pondok pesantren yang isi ceramahnya 

cukup menarik tentang seputar Isra’ Mi’raj.  

Ceramah ini juga memberikan kesempatan kepada 

peserta didik yang berani dan bisa menjawab pertanyaan, 

seperti apakah yang dimaksud dengan Isra’ Mi’raj itu? 

anak didik yang berani menjawab aka mendapatkan 

hadiah menarik dari bapak/ibu guru. Melalui kegiatan 

peringatan hari besar Islam ini dapat menumbuhkan 

karakter peserta didik yang memiliki sikap berani tampil 

didepan umum, jujur disiplin, dan tanggung jawab. Selain 

itu, menumbuhkan rasa senang mereka dalam 

memperingati hari besar Islam serta mengetahui makna 

dibalik sejarah hari besar tersebut.  

Berikut dokumentasi kegiatan PHBI Isra Mi’raj 

yang dilaksanakan. 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Pendekatan PHBI (Peringatan Hari Besar 

Islam) 
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Gambar 4.11 pendekatan PHBI (Peringatan Hari Besar 

Islam) 

(7) Pondok Ramadhan 

Kegiatan pondok Ramadhan merupakan salah satu 

wahana dalam pendekatan penguatan budaya religius 

dalam membentuk karakter peserta didik. Peserta didik 

dilatih untuk lebih mandiri, disiplin, memiliki sikap 

berani, religius, tanggung jawab akan kewajiban 

melaksanakan puasa wajib, sholat tarawih. Kegiatan ini 

dilaksanakan seluruh peserta didik selama tiga hari ketika 

dibulan Ramadhan di MI Al Maarif 02 Singosari Malang. 

Namun pada hari ketiga peserta didik melakukan buka 

puasa bersama disekolah dan shalat Tarawih bersama. Hal 

tersebut sesuai dengan uraian dari bapak kepala sekolah: 

Kalau kita berbicara tentang pendekatan melalui 

kegiatan pondok romadhon ya mbak. Pasti banyak 

sekali kegiatan yang kami lakukan namun kami 

tidak mengadakan kegiatan tidur di sekolah seperti 

dulu mbak. Karena menurut saya kegiatan pondok 

romadhon adalah kegiatan yang dilaksanakan pada 

bulan suci Ramadhan yang dapat membentuk 

karakter siswa. Untuk labih mandiri, disiplin, 
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memiliki sikap berani, religius, tanggung jawab 

akan kewajiban melaksanakan puasa wajib, sholat 

trawih untuk hari terakhir dari ketiga hari yang 

kami tentukan. Dan untuk tadarus setiap hari dari 

ketiga hari tersebut dan anak-anak pulang setalah 

sholat Dzuhur bersama.34 

 

Pendekatan pondok Ramadhan ini anak-anak 

diberi buku saku Ramadhan yang isinya tentang kegiatan 

peserta didik selama bulan Ramadhan, seperti: shalat lima 

waktu, shalat tarawih yang ditandatangani oleh imam 

sholat baik di mushola maupun dimasjid, puasa atau tidak 

yang ditandatangani orang tua, kegaitan tadarus Al Quran. 

Hal ini sesuai dengan cuplikan wawancara dengan bapak 

Mohammad Kholili berikut: 

Kegiatan pondok Ramadhan dapat melatih peserta 

didik dalam menumbuhan sifat mandiri, tanggung 

jawab, sikap religius, terus sikap jujur pada diri 

anak itu mbak. Pendekatan pondok Ramadhan ini 

kami memerikan peserta didik buku saku yang 

tentunya didalamnya berisi kegiatan selama bulan 

Ramadhan sperti: puasa tidaknya, tadarus, tarawih 

yang dintandatangani orang tua.35 

 

Kegiatan pondok Ramadhan ini dimanfaat 

lembaga untuk lebih dekat dan membaur dengan 

masyarakat, yakni dengan cara shalat Tarawih bersama, 

tadarus, berzakat kepada warga sekitar yang kurang 

 
34 Ww FP1 dengan Bapak,Khoirul Anam, KS MI Al Maarif 02 Singosari Malang pada 

tanggal 28 Maret 2019, pukul 07.30 WIB 
35 Ww FP1 dengan Bapak Mohammad Kholili, Gs MI Al Maarif 02 Singosari Malang 

pada tanggal 26 Maret 2019, pukul 09.30 WIB. 
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mampu, jumpo begitulah apa yang diuraikan bapak 

Mohammad Sholeh saat diwawancarai peneliti: 

Dalam kegiatan pondok Ramadhan ini di 

manfaatkan lembaga untuk lebih mendekat dan 

membaur dengan masyarakat hal yang dapat 

dilakukan seperti tadarus di masjid Hizbullah, 

shalat Tarawih, dan membagikan zakat kepada 

para warga yang kurang mampu, dan warga 

jumpo.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Pendekatan Kegiatan Pondok 

Ramadhan 

(8) Istighasah  

Pendekatan ini dilaksanakan setiap hari Sabtu di 

pukul 07.00 sampai 07.30 di masing-masing kelas yang 

dipimpin oleh bapak/ibu guru. Selain itu, terdapat kegiatan 

istighasah yang diadakan setiap akan meghadapai USBN 

bersama dengan seluruh wali murid, bapak/ibu guru. 

Seperti penuturan bapak Khoirul Anam berikut: 

 
36 Ww FP1 dengan Bapak Muhammad Sholeh Gs MI Al Maarif 02 Singosari Malang 

pada tanggal 26 Maret 2019, pukul 09.30 WIB 
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Setiap hari Sabtu pagi jam 07.00 sampai sekitar 

jam 07.30 itu anak-anak membaca istighasah 

bersama di tiap-tiap kelas yang dipandu oleh 

bapak.ibu guru. Namun, saat akan menghadapi 

USBN kami juga mengadakan istoqosah yang 

serentak kami lakukan dan bekerja sama dengan 

bapak/ibu wali murid. 37 

 

Tekait dengan pendekatan melalui kegiatan 

istighasah lembaga MI Al Maarif 02 Singosari Malang 

menjelang pelaksanaan USBN selalu mengadakan 

istighasah bersama dengan bapak/ibu wali murid besama 

dengan bapak/ibu guru beserta peserta didik. Uangkapan 

ini senada dengan MIfta Husnikmah Raina Andin selaku 

peserta didik MI Al Maarif: 

Iya kakak sekolahan kami selalu ada kegiatan 

istighasah setiap sabtu dan dipimpin bapak/ibi guru 

kakak. Bapak ibu guru baik banget saat mendidik 

kami sabar pula. Tapi kalau setiap kakak-kakak 

kelas enam baik itu SD Islam MI MTs dan lainnya 

selalu ada kegiatan istighasah bersma bapak ibu 

kakak-kakak kelas kami. 38 

 

Hal ini sesuai dengan catatan observasi peneliti di 

MI Al Maarif 02 Singosari berikut: 

 

Pada hari Sabtu 23 Maret 2019, terlihat para 

bapak/ibu guru di lembaga MI Al Maarif, seluruh 

peserta didik baik di MI, SD Islam, MTs, SMP 

Islam, yang satu atap, mengadakan istighasah 

bersama dengan wali murid. Acara dimulai pukul 

08.00 WIB saat tiba di lokasi para wali murid di 

sambut dengan ramah oleh bapak/ibu guru dan 

 
37 Ww FP1 dengan Bapak Khoirul Anam, KS MI Al Maarif 02 Singosari Malang pada 

tanggal 28 Maret 2019, pukul 09.45 WIB. 
38 Ww FP1 dengan MIfta Husnikmah Raina, Ps MI Al Maarif 02 Singosari Malang pada 

tanggal 25 Maret 2019, pukul 07.00 WIB 



161 
 

 
 

selurih peserta didik dengan di bantu oleh OSIS 

dari MTs, SMP Islam bepak/Ibu guru membagikan 

selebaran amalan-amalan istighasah.39 

 

Berikut dokumentasi yang peneliti ambil disela-

sela kegiatan istighasah bersama MI, SD Islam, Mts, SMP 

Islam dan lembaga lain di bawah naungan LPI Al Maarif. 

yang dilaksanakan serentak antara guru, peserta didik dan 

wali murid. 

 

 

 

Gambar 4.13 Pendekatan Kegiatan Istighasah Bersama 

(9) Pendektan Yasinan atau Pengajian Ilmiyah 

Kegiatan yasinan atau pengajian ilmiyah diawal 

bulan ini merupakan salah satu wahana dalam pendekatan 

penguatan budaya religius dalam membentuk karakter 

peserta didik yang diawali dari guru. Pendekatan ini 

adalah penektan antar guru dalam menjalin silaturahmi 

dan dalam menambah wawasan guru guna peningkatan 

kulaitas dan penguatan budaya religius yang dapat 

disampaikan kepada peserta didik. Berikut penuturan 

 
39 Observasi di MI Al Maarif 02 Singosari Malang, pada tanggal 30 Maret 2019 
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bapak Khoirul Anam tentang penekatan melalui kegiatan 

yasinan atau pengajian ilmiyah: 

Ada sendiri mbak satu kegiatan yang hanya khusus 

untuk bapak/ibu guru kegiatan ini rutin kami 

lakukan dalam setiap minggu pertama diawal 

bulan. Tujuan dari kegiatan ini ialah untuk 

menjalin silaturahni dan dalam menambah 

wawasan guru guna peningkatan kualitas dan 

penguatan budaya religius kan perlu kata jangan 

terus memupuk murid mbak tapi kita juga perlu 

nenupuk guru pula mbak.40 

 

Pendekatan ini biasanya dipimpin oleh kepala 

sekolah dan ketua yayasan, serta menghadikan narasumber 

seperti Prof. Dr. K.H Moh Nur Hasan, Prof. Dr. H. 

Maskuri Rektor UNISMA, Prof. Dr. H Ibrahim Dafadol 

LIBANG SABILILLAH, Habib Umar Maulana Damilah 

dan selalu berganti-ganti narasumber disetiap bulannya. 

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Moh 

Kholili berikut. 

Kegiatan yasinan atau yang sering kami sebut 

dengan pengajian ilmiyah ini merupakan kegiatan 

yang tujuannya memberikan bekal pada tenaga 

pendidik atau guru ya mbak selain itu lebih akrab 

lagi sistem kekeluargaan yang ada pada yayasan ini 

yang nantinya tentu dapat ditularkan langsung 

kepada peserta didik melalui guru. Kegaiatan ini 

dilakukan setiap awal bulan mbak dan di tempat 

guru-guru yang ada disini jadi seperti kaya arisan 

mbak namun bukan arisan. Nah, dalam kegiatan ini 

bisanya dimulai Ahad pagi ya mbak sampai selesai 

 
40 Ww FP1 dengan Bapak Khoirul Anam, KS MI Al Maarif 02 Singosari Malang pada 

tanggal 28 Maret 2019, pukul 10.00 WIB 
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kadang sholat Dzuhur sekalian kadang sebelum 

sholat Dzuhur. 41 

 

Hal yang sama disampaikan oleh beliau ibu 

Hamidah mengenai kegiatan rutin yang dilaksankan di 

minggu pertama setiap awal bulan. Pada kesempatan ini 

beliau memaparkan kegiatan dalam pengajian ilmiyah 

yang mengundang orang-orang atau mubaliq yang 

berkompeten pada bidangnya: 

Kegiatan rutinan untuk guru disini disebut yasinan 

mungkin sama kaya di Tulungagung ibu-ibu 

jamiyah menyebut kegiaatan yasin tahlil itu 

yasinan dan kalau ditulungagung ada ceramah 

agama juga hanya saja yang membedakan disini 

ceramahnya kami mengundang orang-orang yang 

mememang bepengaruh dalam dunia pendidikan, 

yang berkompeten dalam keagamaan sama seperti 

di Tulungagung. Kita memulai dengan pembukaan, 

pembacaan atau lantunan ayat suci Al Quran lalu 

membaca Yasin, Tahlil baru pengajian ilmiyah 

yang mirip seperti presentasi di bangku 

perkuliahan. Ada sesi tanya jawab.42 

 

Berikut dokumentasi dari kegiatan yasianan atau 

pengajian ilmiyah yang di lakukan setiap minggu pertama 

diawal bulan: 

 

 

 

 
41 Ww FP1 dengan Bapak Moh Kholili, Gs MI Al Maarif 02 Singosari Malang pada 

tanggal 27 Maret 2019, pukul 09.30 WIB. 
42 Ww FP1 dengan Ibu Hamidah, Gs MI Al Maarif 02 Singosari Malang pada tanggal 

28 Maret 2019, pukul 09.45 WIB 
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Gambar 4.14 Pendekatan Kegiatan Yasinan atau Pengajian 

Ilmiyah 

Melalui beberapa pendekatan penguatan budaya religius dalam 

membentuk karakter peserta didik diatas makan dapat diatrik sebuah 

kesimpulan bahwa terdapat dua jenis pendekatan yakni pertama 

pendekatan keagamaan yang dtarik menjadi dua penedekatan yakni 

pendekatan individu seperti: Bil Qolam. kedua pendekatan kelompok 

seperti: Bil Qolam, shalat Dhuha, shalat Dzuhur, menghafal Asmaul 

Husna dan doa-doa sehari-hari,  shalawat Nariyah, PHBI (Peringatan 

Hari Besar Islam), pondok Ramadhan, istighasah, dan yasinan 

(pengajian ilmiyah) Beberapa pendekatan yang diterapkan dalam 

lembaga tersebut tentunya merupakan pendekatan penguatan religius 

dalam membentuk karakter peserta didik,  

 

b. Metode Penguatan Budaya Religius dalam Membentuk Karakter 

Peserta Didik 

Dalam membentuk karakter peserta didik, maka dibutuhkan 

sebuah metode penguatan budaya religius yang dapat melatih peserta 

didik untuk menjadi lebih berkarakter sesuai dengan tujuan pendidikan 

di Indonesia. Kunci utama membentuk karakter peserta didik di MI Al 

Maarif 02 Singosari Malang ini yaitu dimulainya sikap disiplin. 



165 
 

 
 

Disiplin disini bukan hanya ditunjukkan kepada peserta didik namun 

terhadap guru dan warga sekolah lain yang terlibat didalamnya. Karena 

disiplin adalah kunci utama meraih sebuah kesuksesan dan kunci utama 

penguatan budaya religius dalam membentuk karakter peserta didik. 

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti bersama bapak kepala 

sekolah Khoirul Anam, sebagai berikut: 

Begini mbak saya akan memaparkan sedikit metode yang di 

terapkan dalam lembaga kami ini yakni Pertama metode 

mengajarkan dimana guru memberikan pemahaman pada 

peserta didik sesuai kegiatan pendektan budaya religius yang 

ada di lembaga kami. Kedua, metode keteladanan mengapa 

metode ini karena anak itu sifatnya meniru. Berarti guru disini 

sebagai aktor atau artis dalam bahasa lainnya suri tauladhan bagi 

peserta didik.Ketiga  Percakapan keseharian guru dan peserta 

didik, metode pembiasaan setiap harinya, metode Jibril dan 

metode Al Hisan. Namun ada yang tidak kalah penting adalah 

metode pembinaan bagi guru, hukuman dan reward bagi anak-

anak tentunya mbak. Memang banyak metode yang lembaga 

kami terapkan bukan berarti kami maruk ya mbak, sebenarnya 

tanpa disadari banyak kegiatan-kegiatan atau aktivitas kita 

dalam mendidik murid itu banyak metode yang diterapkan 

bukan hanya satu dua tiga tapi banyak yang tidak bisa 

dijabarkan satu per satu.43 

 

Hal yang tidak jauh beda diuangkapkan oleh bapak Mohammad 

Kholili tentang metode penguatan budaya religius dalam membentuk 

karakter peserta didik berikut cuplikan wawancaranya: 

Untuk metode yang ditanamkan dalam membentuk karakter 

peserta didik ialah pembiasaan agar terciptanya budaya religius 

mbak pada anak. Selain itu ada kedisiplinan anak dimana jika 

anak disiplin maka budaya religius dalam membentuk karakter 

pasti akan cepat terbentuk dan lebih kuat, melalui kegiatam-

kegiatan keagamaan atau pendektan budaya religius seperti 

metode pembiasaan, metode Jibril dan metode Al Hisan dalam 

 
43 Ww FP1 dengan Bapak Khoirul Anam, KS MI Al Maarif 02 Singosari Malang pada 

tanggal 12 Maret 2019, pukul 08.30 WIB. 
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pembiasaan Bil Qolam yang diciptakan oleh K.H Basori Alwi 

Murtadhlo, dan masih banyak yang lainnya yang tentunya ada 

buku panduannya sendiri. Ada lagi metode hukuman dan 

pemberian hadiah bagi yang menjalankan semuanya dengan 

baik dan bagi anak-anak yang mematuhi peraturan dengan tertib 

tanpa melanggar segala peraturan.44 

 

Pada kesempatan lain peneliti sempatkan bertamu ke pondok 

pesantren guna mewawancarai salah satu pengasuh pondok pesantren 

yang menjelaskan tentang metode dalam kitab Bil Qolam berikut 

wawancara peneliti dengan ustad Rizal Afandi: 

Begini mbak dalam kitab Bil Qolam yang banyak orang 

menyebut metode. Bahkan kami sendiri mengegmbor-

gemborkan kalau Bil Qolam itu metode hal itu hanya sebagai 

wadah agar mudah diterima di masyarakat pada konteks 

nyatanya Bil Qolam adalah kitab dan terdapat dua metode yang 

diterapkan yakni metode Jibril dan metode Al Hisan.45 

 

Hal ini sesuai dengan catatan observasi peneliti di MI Al Maarif 

02 Singosari berikut: 

Pada hari Senin, 25 Maret 2019, terlihat para bapak/ibu guru di 

lembaga MI Al Maarifdan guru Bil Qolam dari pondok 

pesantren. Para bapak/ibu guru selalu memberikan contoh-

contoh yang baik terhadap peserta didik, sering menegur jika 

anak didik berbicara kotor. Bahkan, metode pembiasaan di 

lembaga ini amat sangat terjadwal dan terarah dengan adanya 

jadwal yang telah ditentukan yang semuanya tidak lepas dari 

peran wali murid. Lembaga ini menerapkan prioritas dimana 

wewenang atau kewajiban dalam menentukan standar yang 

ditawarkan pada peserta didik yang semua warga sekolah 

terlibat didalamnya dan diwajibkan untuk dapat mengerti, 

paham akan nilai yang ditetapkan pada lembaga. Metode 

hukuman dan reward Metode lain dalam hal penguatan budaya 

religius dalam membentuk karakter peserta didik yang tidak 

kalah penting ialah adanya metode kooperatif, yang dimana 

metode ini diguankan untuk mengetahui sejauh mana nilai 

 
44 Ww FP1 dengan Bapak Mohammad Kholili Gs MI Al Maarif 02 Singosari Malang 

pada tanggal 26 Maret 2019, pukul 09.45 WIB 
45 Ww FP1 dengan Bapak Rizal Afandi Gs Bil Qolam MI Al Maarif 02 Singosari 

Malang pada tanggal 25 Maret 2019, pukul 20.00 WIB 
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karakter melalui budaya religius ini bisa dikembangkan. Metode 

percakapan sebuah metode yang diarahkan pada sebuah tujuan 

yang dikehendaki untuk lebih membaur pada peserta didik. 

Metode pembinaan metode ini menjadikan peserta didik dan 

guru memiliki karakter plus dan berkesinambungan untuk 

mewujudkan diri yang lebih luhur. Metode Jibril dan metode Al 

Hisan yang mengajarkan dan memberi kemudahan bagi peserta 

didik dalam membaca,memahami Al Quran.46 

 

Dari beberapa data melalui kegiatan wawancara dan observasi 

yang peneliti lakukan terdapat beberapa metode yang peneliti temukan 

yakni: metode Jibril dan metode Al Hisan, metode pembiasaan, metode 

keteladanan, metode pembinaan, metode percakapan, metode hukuman 

dan reward. 

 

c. Teknik Pengolahan Perencanaan Penguatan Budaya Religius 

dalam Membentuk Karakter Peserta Didik 

Membentuk karakter peserta didik melalui penguatan budaya 

religius sangat dibutukan adanya metode dan metode tersebut akan 

mengarah dan melahirkan sebuah teknik pengolahan perencanaan 

penguatan budaya religius.dalam membentuk karakter peserta didik. 

Berikut hasil wawancara dengan ibu Mufidah yakni sebagai berikut: 

Begini mbak akan sedikit saya jabarkan tentang teknik. Sebelum 

teknik ini dijelaskan pasti ada yang Namanya metode baru 

teknik ini lahir dari adanya metode seperti metode pembiasaan 

dalam kegaitan-kegiatan keagamaan yang mengarah pada 

budaya religius yang tentunya tidak lepas dari pengawasan dan 

arahan guru terhadap peserta didik, mengapa pembiasaan karena 

dengan metode ini kita membuat teknik yang anak-anak setiap 

harinya sudah terbiasa dalam melakukan hal tersebut mengarah 

pada tuntutan. Keteladanan guru disini juga diharapkan dan 

 
46 Observasi di MI Al Maarif 02 Singosari Malang, pada tanggal 27 Maret 2019 
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memang sangat di tekankan dari pihak yayasan meski ada 

banyak guru yang merangkap di MTs, SMK maupun MA. 

Namun, keteladanan guru ini sangat berpengaruh karena pada 

dasarnya ciri anak itu kan suka meniru ya mbak, jadi alangkah 

baiknya suri tauladan yang baik disekolah adalah dari guru dan 

tentunya tak lepas dari kerja sama dengan pihak wali murid.47 

 

Berdasarkan macam-macam metode penguatan budaya religius 

dalam membentuk karakter peserta didik di MI Al Maarif 02 Singosari 

Malang diatas, maka peneliti jabarkan kedalam beberapa metode yang 

sering digunakan dan bahkan ditetapkan di lembaga tersebut 

diantaranya: 1) metode Jibril dan metode Al Hisan, 2) metode 

pembiasaan, 3) metode keteladanan, 4) metode pembinaan, 5) metode 

percakapan, 6) metode hukuman dan reward yang semua tekniknya 

akan peneliti jabarkan satu persatu pada uraian berikutnya. 

1) Teknik Metode Jibril dan Metode Al Hisan 

Metode Jibril dan Metode Al Hisan merupakan salah satu 

metode yang di rangkum dan dikemas dalam sebuah kitab Bil 

Qolam. Metode Jibril dan Al Hisan ini diterapkan pada teknik 

dasar, teknik terjemah, tahfidz dari kitab Bil Qolam yakni metode 

ini bermula dengan membaca satu ayat, atau lanjutan atau waqaf, 

lalu ditirukan oleh seluruh peserta didik, sehingga peserta didik 

dapat menirukan bacaan guru dengan pas. Kedua metode ini tidak 

dapat dipisahkan karena lebih banyak menerapkan praktek dari 

pada teori sehingga dapat dikatakan at tokror atau diulang-ulang, 

 
47 Ww FP1 dengan Ibu Mufidah, Gs MI Al Maarif 02 Singosari Malang pada tanggal 27 

Maret 2019, pukul 12.00 WIB. 
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dan at ta’wid yang berarti menjadi kebiasaan. Kedua metode ini 

mirip seperti bagaimana Allah SWT menyampaikan firman 

pertama kali kepada nabi Muhammad SAW yakni surah Al Alaq. 

Berikut penjelasan dan wawancara yang peneliti lakukan bersama 

dengan salah satu pengasuh PIQ (Pesantren Ilmu Al Quran) ustad 

Rizal Afandi: 

Begini mbak mungkin banyak orang yang mengatakan 

kalau Bil Qolam itu metode tetapi dalam konteks nyatanya 

Bil Qolam itu kitabnya bukan metodenya dan dalam bil 

Qolam itu terdapat dua metode yakni metode Jibril dan 

metode Al Hisan. Kedua metode ini ya mbak tidak dapat 

dipisahkan ya mbak mungkin mbak pernah mendengar 

cerita bagaimana malaikat Jibril menyampaikan wahyu 

pertama kepada nabi Muhammad yang di ulang-ulang dan 

akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Karena nabi sendiri 

tidak bisa membaca ya mbak. Makanya kami sering 

mengatakan bahwa tenik metode ini ilah at tikror wa at 

ta’wid. Yang berarti di ulang-ulang dan akhirnya menjadi 

sebuah kebiasaan baik itu metode Jibril maupun Metode Al 

Hisan hanya saja yang membedakan kalau Jibril itu untuk 

jilidnya dan Al Hisan untuk tahfidz dan terjemah.48 

 

Hal senada diuangkapkan oleh ustad Muzakki yang 

menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan metode Jibril dan 

Al Hisan; 

Begini mbak maaf sebelumnya semoga bener ya mbak. 

Metode Jibril dan Al Hisan sama-sama cara dan teknik 

pengajarannya yakni dengan cara mendekte murid. Jadi 

guru membaca dan murid menirukan tapi disini guru 

menerangkkan tanda baca dalam bacaan tersebut sedangkan 

perbedaannya kalau Metode Jibril dipakai untuk anak yang 

masih jilid dan Al Hisan untuk anak penerjemah dan guru 

hanya membimbing sewajarnya jika ada kekeliruan. Dan 

 
48 Ww FP1 dengan Ustad Rizal Afandi Gs Bil Qolam MI Al Maarif 02 Singosari 

Malang pada tanggal 25 Maret 2019, pukul 20.00 WIB. 
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menjelaskan makna dan arti dari yang barusan dibaca 

anak.49 

 

Terkait dengan kedua metode Jibril dan Al Hisan 

meruapakan kedua metode yang tidak dapat dipisahkan dalam 

kitab Bil Qolam berikut penuturan ustad Hanafi salah satu alumni 

dari PIQ yang membuat metode tersebut: 

Iya mbak kedua metode ini tidak dapat dipisahkan karena 

metode Jibril tesebut erat kaitannya dengan cara cepat baca 

Al Quran sedangkan Al Hisan menafsirkan Al Quran. Jadi 

kedua metode ini tidak dapat pisah dan dipisahkan.50 

 

Dari beberapa kegiatan wawancara tersebut dapat diperkuat 

dengan adanya observasi yang peneliti lakukan di lembaga : 

KaMI, 21 Maret 2019 peneliti mendapati beberapa anak 

melakukan kegiatan Bil Qolam baik baik itu tingkat Jilid 

dan tafsir terjemah dengan menerapkan metode Jibril dan 

Metode Al Hisan. Didapati teknik yang digunakan guru Bi 

Qolam yakni guru mengulang-ulang bacaan sambil 

menjelaskan dan peserta didik pun menirukan namun ada 

beberpa peserta didik yang berprestasi dan fasih disuruh 

maju kedepan dan mencoba membaca didepan teman-teman 

ini merupakan sebuah pemberian penghargaan yang masuk 

dalam metode reward. Hal yang sama terlihat pada teknik 

dari metode Al Hisan dalam kelas Al Hisan guru hanya 

menyimak dan sesekali membenarkan bacaan dan maksud 

dari terjemah yang di ucapkan peserta didik dan 

menanyakan maksud dari terjemahan tersebut. Pada 

observasi ini terdapat satu anak dihukum dan satu 

menerapkan teknik dari metode Jibril dan Al Hisan.51 

 

 
49 Ww FP1 dengan Ustad Muzakki Gs Bil Qolam MI Al Maarif 02 Singosari Malang 

pada tanggal 25 Maret 2019, pukul 20.45 WIB 
50 Ww FP1 dengan Ustad Hanafi Gs Bil Qolam MI Al Maarif 02 Singosari Malang pada 

tanggal 25 Maret 2019, pukul .19.45 WIB 
51 Observasi di MI Al Maarif 02 Singosari Malang, pada tanggal 27 Maret 2019 
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Pada kesempatan yang sama peneliti mengambil 

dokumentasi guna memperkuat hasil dari penelitian terkait teknik 

dari metode Jibril dan Al Hisan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Teknik Metode Jibril dan Al Hisan 

2) Teknik Metode Pembiasaan 

Teknik dari metode pembiasaan dilakukan setiap harinya di 

MI Al MaarifSingosari dengan tujuan agar peserta didik tidak 

hanya mengerti tentang konsep agama saja, melainkan peserta 

didik di haruskan faham tentang konsep pengetahuan yang 

diajarkan, sehingga peserta didik harus dapat mempraktekkan dan 

terbiasa dalam melakukan pembiasaan yang diterapkan dalam 

lembaga guna membentuk karakter peserta didik yang lebih baik. 

Pembiasaan tersebut nantinya dapat diterapkan peserta didik di 

sekolah, rumah, maupun dilingkungan masyarakat dengan 

melakukan tindakan-tindakan yang berkarakter. 

Teknik pembiasaan yang diterapkan di lembaga MI Al 

Maarifyakni melatih peserta didik untuk datang lebih awal dan 

tepat waktu,bermusyafakah dengan teman-teman baik itu di 
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gerbang maupun diluar gerbang, membaca doa sebelum dan 

sesudah kegiatan, pembiasaan sholat Dhuha, sholat Dzuhur, 

berdzikir sesudah sholat pembiasaan cinta terhadap Al Quran 

dengan kegiatan Bil Qolam, menghafalkan Juz Amma, sholawat 

nariyah, istiqhasah, pembinaan bagi guru dan sebagainya. 

Hal ini senada dengan hasil wawancara peneliti dengan 

bapak Fatih Fuadin selaku waka kesiswaan MI Al Maarifmengenai 

teknik dari metode pembiasaan: 

Melalui pembiasaan-pembiasan, baik keagamaan maupun 

non keagamaan yang diprogramkan dilembaga ini ya mbak. 

Namun, diharapkaan peserta didik terbiasa melakukan hal-

hal tersebut di sekolah, dirumah maupun dilingkungan 

masyarakat. MIalnya saja ya mbak, anal-anak dibiasakan 

bersalaman baik itu dengan teman, bapak ibu guru, orang 

tua mengucapkan terimkasih setelah menerima sesuatu atau 

setelah mengembalikan sesuatu yang anak pinjam baik itu 

milik teman, bapak ibu guru atau sekolahan. Jadi, menurut 

saya, teknik dari metode pembiasaan dalam membentuk 

karakter peserta didik di sekolah ini memang sudah 

diprogramkan melalui pembiasaan-pembiasaan yang 

khususnya bernuansa islami karena lembaga ini adalah 

lembaga madrasah Ibtidaiyah Islam, bukan hanya sebagai 

pelengkap saja tetapi memang sudah menjadi ciri khas dari 

lembaga Islam yang harus selalu dikambengkan dan di 

evaluasi demi tersuksesnya pembentukan karakter melalui 

budaya religius mbak.seperti pembiasaan yang setiap pagi 

kami terapkan tentu mbak sudah melihatnya ya kaya sholat 

Dhuha, sholat Dzuhur, istiqhasah dan lainnya mbak.52 

 

Hal senada dengan apa yang disampaikan oleh ibu Irma 

Hidayati selaku wali kelas satu ketika peneliti menemui beliau 

 
52 Ww FP1 dengan Bapak Fatih Fuadin Wkk MI Al Maarif 02 Singosari Malang pada 

tanggal 22 Maret 2019, pukul 10.00 WIB. 
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sewaktu habis membimbing anak-anak baris didepan kelas dan 

sebelum masuk kelas  

Ya seperti ini mbak anak-anak saya biasakan berbaris rapi 

sebelum masuk kelas dan bersalaman dengan guru jam 

pertama tapi tadi juga saat tiba disekolah anak-anak 

dibiasakan bersalaman dengan siapa yang dijumpai ya 

mbak. Semua itu tidak lepas dari peran guru karena 

program dari yayasan guru juga harus memberi contoh. 

Membaca surat-surat pendek, sholat dhuha untuk kelas 

tinggi itu termasuk teknik dari metode pembiasaan jadi 

anak-anak di biasakan akhirnya menjadi terbiasa.53 

 

Hal sama diuangkapkan oleh peserta didik tentang 

pembiasaan yang di terapkan dalam lembaga MI Al Maarif. Brikut 

penuturan dari Lubena Ayu Nareswari. 

Bersalaman di sekolah kami memang menjadi hal yang 

diwajibkan kak. Jika kami lupa tidak bersalaman maka 

bapak ibu guru menegur kami dengan kata” Lubena kamu 

tadi sudah salim belum sama teman-teman” bapak/ibu guru 

tidak pernah memarahi kami, bahkan kadang kalau saya 

lupa tidak salim bapak/ibu mengulurkan tangan langsung 

kaepad saya. Jadi kami selalu diwajibkan salim kak sama 

siapapun, menyapa, dan tesenyum. 54 

 

Berikut hasil observasi yang peneliti dapatkan pada saat 

melakukan penelitian teknik dari metode pembiasaan.yang 

diterapkan dalam lembaga MI Al Maarif 

Kegiatan pembiasaan bersalaman ini setiap pagi 

dilaksanakan oleh para duta sekolah dan Osis MTS, SMP 

Islam dengan serentak dan berjajar menyambut teman-

teman dan bapak ibu/guru pagi itu dengan memberikan 

senyuman dan sambil mengucapkan “Assalamualaikum 

 
53 Ww FP1 dengan Bapak Irma Hidayati Gs MI Al Maarif 02 Singosari Malang pada 

tanggal 12 Maret 2019, pukul 08.30 WIB. 
54 Ww FP1 dengan Lubena Ayu Nareswari, Ps MI Al Maarif 02 Singosari Malang pada 

tanggal 25 Maret 2019, pukul 06.45 WIB 
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Wr.Wb”. terlihat ada beberapa guru menegur peserta didik 

yang tidak mengucapkan salam. Dan tidak bersalaman.55 

 

Berikut dokumentasi yang peneliti ambil ketika observasi 

dalam melakukan teknik dari metode pembiasaaan. 

 

 

 

 

Gambar 4.16 Teknik Metode Pembiasaan 

 

3) Teknik Metode Keteladanan 

Tenkik dari metode ini dilakukan di jalankan oleh peserta 

didik dan bapak ibu guru yang ada di lembaga tersebut dalam 

setiap hal dan setiap kegiatan. Mulai dari sikap, bertutur kata, 

berpakaian, bertindak, dan meneladani atau memberi contoh 

kegiatan tentang program-program yang diterapkan kepada teman-

teman sebaya dan pada peserta didik di lembaga MI Al Maarif. 

Namun tenik ini tidak lepas dari pengarahan dan pemberian 

penghargaan kepada peserta didik yang memiliki keteladanan yang 

baik selama satu tahun.. hal tersebut seperti apa yang diungkapkan 

oleh bapak Khoirul Anam selaku kepala sekolah MI Al 

Maarifsebagai berikut: 

 
55 Observasi di MI Al Maarif 02 Singosari Malang, pada tanggal 27 Maret 2019 
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Guru guru ikut andil juga mbak dalam setiap kegiatan 

mbak, jika muridnya disuruh tapi jika gurunya juga tidak 

bertindak maka bisa dikatakan percum tek bergun ya mbak 

alias percuma tak berguna. Guru-guru disini mesti saya beri 

arahan setiap minggunya harus dapat memberi contoh baik 

kepada peserta didik dan berpakaian rapi. Meski yang 

paling berat adalah masalah pakaian khususnya buat anak-

anak pondok pesantren yang pakaiannya selalu acak-acakan 

dan juga selalu datang terlambat namun hal tersebut kami 

atasi dengan bekerja sama dengan dimana pondok pesantren 

yang anak tempati. Anak-anak juga sangat kritis mbak, telat 

kok tidak dihukum bu atau pak. Jadi telat disini juga harus 

dihukum membaca istighfar, menulis surat-surat pendek.56 

 

Hal tersebut sepadan dengan apa yang diungkapkan oleh ibu 

Mufidah tentang teknik dari metode keteladanan: 

Teknik ini kami dasarkan pada sebuah pribahasa mbak 

“Guru kencing berdiri, murid kencing berlari” dengan 

maksud bahwasannya sebagai guru sebaiknya jangan 

memeberikan contoh yang buruk pada peserta didik. Guru 

haruslah menjadi tokoh panutan di masyarakat atau di 

lingkungan lembaga dan lungkungan masyarakat.57 

 

Menurut bapak Fatih Fuadin terdapat sedikit penjabaran 

tentang penghargaan yang diberikan kepada anak-anak yang 

teladan dan memetuhi setiap peraturan dan melaksanakan tugas 

dengan baik yang sesuai dengan panduan yang ada pada SKU 

(Syarat Kecakapan Umum). 

Teknik ini semua tidak lepas dari SKU karena dalam SKU 

mencangkup banyak hal yang berkaitan dengan kegiatan 

religius mbak dan menjadi penghubung antara guru dan 

wali murid.  

 

 
56 Ww FP1 dengan Bapak Khoirul Anam, KS MI Al Maarif 02 Singosari Malang pada 

tanggal 22 Maret 2019, pukul 07.00 WIB. 
57 Ww FP1 dengan Ibu Mufidah, Gs MI Al Maarif 02 Singosari Malang pada tanggal 22 

Maret 2019, pukul 07.45 WIB. 
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Hasil wawancara diatas diperkuat akan adanya observasi 

yang peneliti lakukan. Berikut hasil observasi dari teknik 

keteladanan yang diterapkan dalam lembaga MI Al Maarif 02 

Singosari Malang 

Pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 peneliti 

mengadakan penelitian disana peneliti dalam setiap harinya 

mendapati bapak/ibu guru selalu memberikan keteladanan 

kepada peserta didik dengan cara berangkat lebih awal, 

bersalaman, mengucapkan salam, berbicara baik, bertingkah 

laku sopan, dan berpakaian dengan rapi sesuai hari dan 

mata pelajaran yang diampu bapak ibu guru.58 

 

Berikut dokumentasi pemberian piala khusus pada peserta 

didik yang berprsestasi dan peserta didik yang dapat memberikan 

contoh dan berperilaku baik dalam melaksanakan program-

program dari teknik metode ketaladanan yang di terapkan dalam 

lembaga MI Al Maarif 

 

 

 

 

Gambar 4.17 Teknik Metode Keteladanan dengan Memberikan 

Penghargaan 

4) Teknik Metode Pembinaan 

Teknik Metode ini diterapkan khusus bapak ibu guru di 

yayasan Al Maarif karena membahas tentang kelangsungan 

 
58 Observasi di MI Al Maarif 02 Singosari Malang, pada tanggal 27 Maret 2019 
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lembaga Al Maarif. Teknik ini diterapkan dengan cara diadakannya 

kegiatan rutin setiap satu bulan sekali dengan selauruh staf dari 

yayasan dan mendatangkan langsung fasilitator yang berkompeten 

di dunia pendidikan. Pada kesempatan pembinaan para guru dilatih 

untuk lebih mendalami ilmu agama dan berdiskusi tentang 

kegiatan-kegiatan yang di jalankan dimasing-masing lembaga. Hal 

tersebut senada dengan wawancara peneliti dengan bapak 

Mohammad Kholili berikut hasil wawancara beliau: 

Teknik dari metode ini membuat kagiatan rutin setiap satu 

bulan sekali tepatnya minggu pertama, kegiatan ini 

membahas tentang dunia pendidikan dan membiditena guru 

untuk lebih bisa mendalami ilmu agama dan menjadikan 

guru untuk lebih berkompeten dalam dunia pendidikan. 

Teknik ini yang pertama dilakukan adalah tadarus al quran 

pembacaan yasin dan tahlil barulah pengajian ilmiyah yang 

secara langsung kami datangkan seperti beliau Prof. Dr. 

KH. Muhammad Nur Hasan, Prpf Dr. H. Maskuri rector 

UNISMA, Prof Dr. Ibrahim Dafadol, Habib Umar Maula 

Damilah. Teknik dari pembinaan ini seperti pada teknik 

diskusi mahasiswa atau seminar.59 

 

Hal yang sama disampaikan oleh beliau ibu Hamidah 

menegenai kegiatan rutin yang dilaksankan di minggu pertama 

setiap awal bulan. Pada kesempatan ini beliau memaparkan 

kegiatan dalam pengajian ilmiyah yang mengundang orang-orang 

atau mubaliq yang berkompeten pada bidangnya: 

Kegiatan rutinan untuk guru disini disebut yasinan mungkin 

sama kaya di Tulungagung ibu-ibu jamiyah menyebut 

kegiaatan yasin tahlil itu yasinan dan kalau ditulungagung 

ada ceramah agama juga hanya saja yang membedakan 

 
59 Ww FP1 dengan Bapak Muhammad Kholili Gs MI Al Maarif 02 Singosari Malang 

pada tanggal 21 Maret 2019, pukul 08.30 WIB. 
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disini ceramahnya kami mengundang orang-orang yang 

mememang bepengaruh dalam dunia pendidikan, yang 

berkompeten dalam keagamaan sama seperti di 

Tulungagung. Kita memulai dengan pembukaan, 

pembacaan atau lantunan ayat suci Al Quran lalu membaca 

Yasin, Tahlil baru pengajian ilmiyah yang mirip seperti 

presentasi di bangku perkuliahan. Ada sesi tanya jawab.60 

 

Berikut dokumentasi kegiatan atau teknik dari pembinaan di 

MI Al-Maarif Singosari Malang. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.18 Teknik Metode Pembinaan  

5) Teknik Metode Percakapan 

Teknik dari metode percakapan ini diterapkan guru kepada 

peserta didik, guru antar guru, peserta didik kepada guru, peserta 

didik antar peserta didik. Tenik ini ialah dengan menarapkan 

bahasa pecakapan yang sopan dan baik. Jika anak mampu 

menggunakan bahasa Jawa dengan baik maka harus menggunakan 

bahasa Jawa yang baik dan benar pula. Namun, jika peserta didik 

tidak mampu menggunakan bahasa Jawa yang baik dan benar maka 

peserta didik harus menggunakan bahasa nasional yakni Bahasa 

Indonesia dengan baik dan benar pula. Menghindari kata-kata jelek 

 
60 Ww FP1 dengan Ibu Hamidah Gs MI Al Maarif 02 Singosari Malang pada tanggal 21 

Maret 2019, pukul 12.00 WIBTek 
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dan melumpat. Baik itu di kelas, perpustakaan, rumah maupun di 

lingkungan. Berikut hasil wawancara peneliti dengan ibu Mufida 

tentang teknik dari metode percakapan: 

Teknik metode ini diterapkan kapan pun dan dimanapun  

mbak. Sekarang contoh saja ya mbak yang tidak jauh-jauh 

apa yang mbak lihat di perpustakaan ini. Diperpustakaan ini 

anak-anak setiap bertemu teman, guru mereka selalu 

menyapa dan juga mereka selalu menggunakan bahasa yang 

baik dan benar baik itu Bahasa Jawa maupun Bahasa 

Indonesia. Anak-anak disini harus melakukan percakapan 

yang baik baik itu dengan guru atau dengan teman sebaya. 

Begitu juga sebaliknya guru dengan murid dan guru dengan 

guru.61 

 

Hal senada diungkapkan oleh bapak kepala sekolah tentang 

teknik dari metode percakapan berikut cuplikan wawancara peneliti 

dengan bapak Khoirul Anam: 

Teknik lain yang lembaga kami terapkan yakni percakapan 

antara siswa kepada siswa dan siswa kepada gur guru 

kepada guru dan guru kepada siswa. Namun teknik lai yang 

ampuh menurut saya yakni percakapan dengan media poster 

yang kami tempelkan pada setiap dinding-dinding sekoleh 

seperti yang mbak lihat yakni kata buanglah sampah pada 

tempatnya, firman-firman dan hadist-hadist tentang 

karakter. Dan peraturan-peraturan yang kami terapkan pada 

lembaga. Mengapa dengan teknik ini karena murid yang 

banyak ya mbak dirasa teknikini paling ampuh dalan 

diterapkan kepada anak-anak dengan tanpa sengaja mereka 

melihat dan mecerna setiap poster yang ditempelkan dan 

menyeimbangkan dengan setiap tindakan yang mereka 

lakukan.62 

 

Hal tersebut sama dengan observasi yang peneliti lakukan 

setiap harinya dilembaga tersebut. 

 
61 Ww FP1 dengan Ibu Mufida Gs MI Al Maarif 02 Singosari Malang pada tanggal 26 

Maret 2019, pukul 09.30 WIB. 
62 Ww FP1 dengan Bapak Khoirul Anam KS MI Al Maarif 02 Singosari Malang pada 

tanggal 26 Maret 2019, pukul 08.30 WIB. 
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Selama berhari-hari peneliti berada dalam lembaga MI Al 

Maarif 02 Singosari Malang. Peneliti mendapati peserta 

didik selalu mengguanakan dan menerapkan berbahasa 

yang baik dan sopan dalam berbagai kegiatan baik itu 

meminta izin kepada bapak/ibu guru dan saat memasukki 

perpustakaan. Hal lai terlihat saat peserta didik berpapasan 

dengan bapak/ibu guru dan teman sebayanya. Tidak kalah 

penting media percakapan lain berupa poster banyak 

peneliti dapati di dinding-dinding kelas dan dinding yang 

ada diteras lembaga.63 

Berikut dokementasi dari observasi yang peneliti lakukan di 

MI Al Maariftentang teknik dari metode percakapan baik itu lisan 

maupun gambar. 

 

 
Gambar 4.19 Teknik Metode Percakapan 

 

6) Teknik Metode Hukuman dan Reward 

Teknik ini diberikan kepada peserta didik baik itu yang 

melanggar maupun yang mematuhi teknik hukuman diterapkan 

pada peserta didik jika menggar peraturan yang berlaku di lembaga 

MI Al Maarif. Namun, dalam hal ini hukuman yang di berikan 

kepada peserta didik bukan berupa kekerasan fifik ataupun psikis 

pada anak melainkan hukuman yang diberikan berupa hafalan doa-

doa harian, istrighfar 100 kali atau pun kegiatan keagamaan yang 

 
63 Observasi di MI Al Maarif 02 Singosari Malang, pada tanggal 27 Maret 2019 
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dapat menanamkan karakter kepada peserta didik. Berikut hasil 

wawancara peneliti dengan bapak Fatih Fuaadin selaku 

Wakakesiswaan di MI Al Maarif 02 Singosari Malang: 

Teknik ini diterapkan kepada peserta didik ya mbak bagi 

peserta didik yang melanggar namun bagi peserta didik 

yang mengakui kesalahan pula dan bagi peserta didik yang 

menjalankan perintah atau peraturan dengan baik teknik 

yang saya berikan berupa hukuman seperti istighfar 100 

kali, menghafal surat-surat pendek doa-doa harian dan yang 

lainnya mbak asal tidak melanggar pasal atau undang-

undang perlindungan anak. Hukuman yang saya berikan 

tentunya bukan hukaman fisik dan psikis ya mbak.64 

 

 

 

 

          Gambar 4.20 Teknik Metode Hukuman dan reward 

Reward yang dibahas peneliti kali ini ialah seseuai dengan 

hasil observasi yang peneliti lakukan terkait kegiatan-kegiatan 

keagamaan di MI Al Maarif 02 Singosari sebagai contoh reward 

atas apa yang di kerjakan seperti selesai dan menguasai empat jilid 

dari Bil Qolam maka anak-anak akan di wisuda dan mendapatkan 

ijazah dari KH Basori Alwi Murtadlo selaku pendiri pondok PIQ 

(Pesanteren Ilmu Al Quran) dan pembuat kitab Bil Qolam berikut 

 
64 Ww FP1 dengan Bapak Fatih Fuadin Wkk MI Al Maarif 02 Singosari Malang pada 

tanggal 20 Maret 2019, pukul 08.30 WIB. 
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dokumentasi yang peneliti ambil selama proses wisuda 

berlangsung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.21 Kegiatan Bil Qolam jilid 

 

d. Evaluasi Penguatan Budaya Religius dalam Membentuk Karakter 

Peserta Didik 

Pada tahap evaluasi penguatan budaya religius dalam 

membentuk karakter peserta didik di lembaga MI Al Maarif 02 

Singosari Malang yakni menggunakan dua tahap evaluasi yakni 

evaluasi individu dan evaluasi kelompok. Hal tersebuat sama seperti 

apa yang diaungkan oleh bapak Khoirul Anam: 

Evaluasi di lembaga ini kami buat menjadi dua tahap mbak 

pertama evaluasi individu kedua evaluasi kelompok.65 

 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dari pendekatan, 

metode dan teknik maka didapati dua evaluasi yakni evaluasi individu 

dan evaluasi kelompok: 

 

 

 
65 Ww FP1 dengan Bapak Khoirul Anam, KS MI Al Maarif 02 Singosari Malang pada 

tanggal 12 Maret 2019, pukul 08.25 WIB 
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1) Evaluasi Individu 

Evaluasi ini terdapat pada SKU (Syarat Kecakapan Umum) 

karena masing-masing dari peserta didik memiliki SKU yang 

didalam SKU mencangkup banyak Hal seperti buku penghubung 

wali murid dengan guru dan nilai dari kegaiatan Bil Qolam berikut 

peneliti paparkan wawancara dan observasi serta dokumentasi 

tentang evaluasi individu yang diterapkan dalam lembaga 

pendidikan MI Al Maarif 02 Singosari Malang: 

Evaluasi individu yang kami maksud disini terdapat pada 

SKU mbak. Karena pada dasarnya setiap anak memiliki 

SKU. Karena disini SKu merangkup banyak seperti buku 

penghubung dan nilai Bil Qolam.66 

 

Hal tersebut senada dengan apa yang Ibu Mufidah tuturkan: 

 SKU di lembaga kami berfungsi ganda mbak selain sebagai 

buku penghubung juga sebagai evaluasi diri pada peserta 

didik baik itu dalam kegiatan keagamaan dan kegiatan non 

keagamaan.67 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat peneliti 

dokumentasikan hasil evaluasi yang didapati dalam buku SKU 

maupun dalam lembar tugas Bil Qolam: 

 

 

 

 

 
66 Ww FP1 dengan Bapak Khoirul Anam, KS MI Al Maarif 02 Singosari Malang pada 

tanggal 12 Maret 2019, pukul 08.30 WIB 
67 Ww FP1 dengan Ibu Mufidah, Gs MI Al Maarif 02 Singosari Malang pada tanggal 25 

Maret 2019, pukul 06.45 WIB 
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Gambar 4.22 Hasil Evaluasi Individu 

Pada tahap ini peserta didik diwajibkan mengisi, menyarahkan 

penghubung kegiatan dirumah dan menyetorkan hasil hafalan dan 

lancar tidaknya dalam membaca dan menafsirkan Al Quran jika 

tidak maka dalam huruf tersebut diberi penjelasan dan melingkari 

kesalahan makhorijul huruf yang di lantunkan peserta didik. 

Kegiatan ini rutin dilakukan setiap satu minggu sekali dan setiap 

akhir atau khatam jilid satu, dua, tiga, empat dan tafsir Al Quran.  
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Gambar 4.23 Buku SKU Jilid 1, 2, 3, dan 4  

 

 

  

 

 

Gambar 4.24 Evaluasi Individu 

Berikut peneliti jabarkan observasi yang peneliti lakukan 

sesuai dengan gambar diatas: 

Tepat pada hari Sabtu 23 Maret 2019 terdapat beberapa 

peserta didik yang sedang antri dan berjajar rapi melakukan 

peyetoran evaluasi pada buku SKU dan menyetorkan hafalan 

ayat Al Quran, bacaan, bagi tahfidz Al Quran. Peneliti 

mendapati bacaan atau lantunan ayat suci Al Quran yang 

dibacakan begitu fasih dan lancar lengkap dengan melagukan 

sesuai gaya dari Metode Jibril dan Al Hisan.68 

 

2) Evaluasi Kelompok 

Evaluasi Kelompok pada tahap evaluasi ini peneliti 

menemukan beberapa tahap yang dilakukan guru dalam evaluasi. 

Berikut peneliti jabarkan beberapa hasil dari evaluasi kelompok 

yang diterapkan pada lembaga tersebut: 

1) Guru memberikan motivasi kepada peserta didik. 

 
68 Observasi di MI Al Maarif 02 Singosari Malang, pada tanggal 23 Maret 2019 
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2) Guru menyimak bacaan yag dibaca peserta didik secara 

bersama-sama. 

3) Guru menanyai setiap kelompok maksud dari potongan ayat 

tersebut. 

4) Guru mengabsen secara berkelompok Jilid. 

5) Guru memberikan arahan kepada peserta didik dan menyimak 

secara serentak bacaan yang dilantunkan peserta didik. 

 

 

 

 

 

  

Gambar 4.25 Absensi kelompok Bil Qolam 
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2. Temuan Penelitian di MI Al Maarif 02 Singosari Malang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 26 Strategi Penguatan Budaya Religius dalam Membentuk 

Karakter Peserta Didik di MI Al Maarif 02 Singosari Malang 

 

 

Strategi Penguatan Budaya Religius dalam Membentuk Karakter 

Pendekatan Individu 

1. Bil Qolam 

Pendekatan Kelompok 

1. Bil Qolam 

2. Sholat Dhuha 

3. Sholat Dzuhur 

4. Menghafal Asmaul 

Husna 

5. Dan doa sehari-hari 

6. Shalawat Nariyah 

7. PHBI 

8. Pondok Ramadhan 

9. Istighasah 

10. Yasinan (pengajian 

ilmiyah) 

Pendekatan  Keagamaan 

Metode 

1. Metode Jibril dan Al Hisan 

2. Metode pembiasaan 

3. Metode keteladanan 

4. Metode pembinaan 

5. Metode percakapan 

6. Metode hukuman dan reward 

Teknik 

1. Metode Jibril dan Al Hisan (mengulang ulang bacaan dengan bimbigan guru, 

mentahfidz dan menterjemahkan ayat al Quran) 

2. Metode Pembiasaan (melakukan kegiatan pembiasaan dengan memberikan 

peraturan jelas, memulai dari guru, melakukan peneguran jika ada yang 

melanggar dan hukuman bersholawat dll) 

3. Metode keteladanan (memulai hal kecil dari guru, guru menjadi contoh) 

4. Metode pembinaan (membuat kegiatan rutin bagi para guru guna menambah 

wawasan keagamaan bagi guru) 

5. Metode percakapan (menyapa teman, membuat poster-poster di dinding) 

6. Metode Hukuman dan reward (menghafal surat pendek, istighfar, bagi reward 

pemberian penghargaan berupa piala, piagam dan wisuda Bil Qolam) 

Evaluasi 

1. Evaluasi Individu (adanya SKU dan soal latihan) 

2. Evaluasi Kelompok (Murotal bersama-sama dengan dipandu satu guru) 
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3. Narasi Temuan Penelitian di MI Al Maarif 02 Singosari Malang 

Hasil dari penelitian dengan judul strategi penguatan budaya 

religius dalam membentuk karakter peserta didik di MI Al Maarif 02 

Sigosari Malang ialah dengan menggunakan dua pendekatan keagamaan 

dan membaginya kedalam kedua pendekatan lain guna mempermudah 

dalam melakukan proses kegiatan belajar mengajar yakni pendekatan 

individu dan pendekatan kelompok. 

 Pertama pendekatan individu dengan menerapkan kegiatan 

pembiasaan Bil Qolam yang menggunakan metode Jibril dan Al Hisan. 

Teknik yang diterapkan dalam kedua metode ini ialah menggulang-ulang 

bacaan yang dibacakan guru tanpa lepas dari bimbingan, mentahfidz dan 

menterjemahkan ayat Al Quran, mealui sistem evaluasi individu dengan 

adanya SKU (Syarat Kecakapan Umum) serta latihan soal.  

Kedua, Pendekatan kelompok dengan menerapkan kegiatan 

pembiasaan seperti: Bil Qolam, Shalat Dhuha, Shalat Dzuhur, Menghafal 

Asmaul Husna, Doa Sehari-hari, Shalawat Nariyah, PHBI (Peringatan 

Hari Besar Islam), Pondok Ramadhan, Istighasah, Yasinan (pengajian 

Ilmiyah). Metode yang diterapkan dari beberapa kegiatan pembiasaan 

diatas ialah a) Metode Jibril dan Al Hisan, b) metode pembiasaan, c) 

metode keteladanan, d) metoe pembinaan, e) metode percakapan, f) 

metode hukuman dan reward.  

 Teknik yang diterapkan dari beberapa metode diatas ialah a) Bil 

Qolam yakni dengan cara menggulang-ulang bacaan yang dibacakan guru 
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tanpa lepas dari bimbingan, mentahfidz dan menterjemahkan ayat Al 

Quran, b) Pembiasaan dengan memberikan peraturan jelas, memulai dari 

guru hingga ke peserta didik dan seluruh warga sekolah, melakukan 

peneguran bagi siapa saja yang melanggar dengan hukuman bersholat, c) 

keteladanan diberikan dengan cara memulai hal kecil dari guru dengan 

menjadi contoh, d) pembinaan membuat kegiatan rutin, bagi para guru 

guna menambah wawasan keagamaan  bagi guru, e) Percakapan dengan 

melalui kegiatan kecil seperti menyapa teman, guru dan warga sekolah 

lain, membuat poster-poster didinding, f) hukuman dan reward dengan 

menghafal surat pendek, istighfar, untuk reward dengan memberikan 

piala, piagam, dan wisuda untuk pembiasaan Bil Qolam.  

Evaluasi yang diterapkan dari beberapa pendekatan dan metode 

yang diterapkan di MI Al Maarif 02 Singosari Malang ialah dengan 

evaluasi kelompok yang dilakukan secara murotal bersama-sama dengan 

dipandu oleh satu guru yang diperbantukan guru pondok pesantren atau 

guru dari lembaga tersebut. 
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A. Paparan Data dan Temuan Penelitian di SD Islam Al Maarif 02 

Singosari Malang 

1. Paparan Data di SD Islam Al Maarif 02 Singosari 

1. Pendekatan Penguatan Budaya Religius dalam Membentuk 

Karakter Peserta Didik 

Pendekatan penguatan budaya religius dalam membentuk 

karakter peserta didik di SD Islam Al Maarif terintegrasi dalam 

mata pelajaran dan kegiatan diluar mata pelajaran. Diantaranya 

beberapa kegiatan-kegiatan keagamaan yang sudah terprogram. 

Kegiatan keagamaan di lembaga SD Islam Al Maarif bukanlah 

sesuatu kegiatan yang menjadi pelengkap atau tambahan, melainkan 

kegiatan keagamaan dilembaga yang berlebel Islam. Kegiatan 

tersebut menjadi suatu keharusan karena menjadi ciri khas dari 

yayasan pendidikan yang menjadi naungannya. Berikut wawancara 

peneliti dengan bapak Sigit Raharjo selaku kepala sekolah yang 

menjelaskan gambaran umum tentang pendekatan penguatan 

budaya religius dalam membentuk karakter peserta didik di SD 

Islam Al Maarif, menerapkan dua pendekatan yang sama dengan 

MIS Al Maarif 02 Singosari Malang yakni pendekatan individu dan 

pendekatan kelompok. Berikut penjabaran dan penjelasan bapak 

Sigit Raharjo selaku kepala sekolah SD Islam Al Maarif 02 

Singosari Malang: 

Untuk pendektan penguatan budaya religius dalam membentuk 

karakter peserta didik disini menerapkan kegiatan BQ yang 
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kami laksanakan pada hari Senin, Rabu, dan Kamis. Pendekatan 

lain yang lembaga kami terapkan ialah, menyanyikan lagu-lagu 

wajib, hafalan Asmaul Husna, membaca surat-surat pendek 

sebelum belajar, sholat Dhuha berjamaah, Sholat Dzuhur 

berjamaah, PHBI, istighasah, yasinan atau pengajian ilmiyah 

untuk bapak ibu guru dan qiroati.69 

 

Hal tersebut senada dengan yang dikemukakan oleh Ibu Nur 

Faridah selaku waka kesiswaan yang mengatakan bahwa: 

Bentuk pendekatan penguatan budaya religius yang nantinya 

dapat mengarah pada karakter murid disini dilakukan dengan 

doa-doa, surat-surat pendek, Asmaul Husna, namun sebelum 

kegiatan belajar mengajar lembaga kami selalu melakukan baris 

bersama di halaman dan menyanyikan lagu-lagu wajib. Namun 

mbak ada juga kegiatan pembiasaan seperti BTQ yang di 

programkan setiap hari Senin, Rabu dan Kamis, Qiroati, sholat 

Dhuha, Sholat Dzuhur, istighasah harian, yasin, tahlil dan 

istighasah bersama dengan seluruh lembaga di naungan yayasan 

pendidikan, PHBI, dan juga mbak pendekatan yang lain kami 

terapkan pada setiap pelajaran keagamaan seperti SKI (Sejarah 

Kebudayaan Islam), Al Quran Hadist, Akidah Akhlak, Bahasa 

Arab, Fiqih, ke NU an karena kami lembaga naungan NU ya 

mbak.70 

 

Berdasarkan wawancara dan obserasi yang peneliti lakukan 

di SD Islam Al Maarif Singosari Malang, bentuk-bentuk 

pendekatan penguatan budaya religius dalam membentuk karakter 

peserta didik melipuri beberapa kegiatan, apel pagi dengan 

menyanyikan lagu-lagu wajib, kegiatan membaca doa-doa, surat-

surat pendek, Asmaul Husna, Sholat Dhuha, Sholat Dzuhur, yasin, 

tahlil sesudah sholat istighasah setiap hari Sabtu pagi, PHBI dan 

 
69 Ww dengan Bapak Sigit Raharjo, KS SD Islam Al Maarif 02 Singosari Malang pada 

tanggal 25 Maret 2019, pukul 09.30 WIB. 

 
70 Ww FP 1 dengan Ibu Nur Faridah, Wkk Al Maarif 02 Singosari Malang pada tanggal 

25 Maret 2019, pukul 09.40 WIB. 

 



192 
 

 
 

kegiatan yasinan atau pengajian ilmiyah untuk para guru. 

Penedekatan tambahan lain yakni BTQ yang dilaksanakan setiap 

hari Senin, Rabu dan Kamis Setelah Apel Pagi, dan pendekatan 

dalam setiap mata pelajaran keagamaan baik itu SKI (Sejarah 

Kebudayaan Islam), Al Quran Hadist, Akidah Akhlak, Bahasa 

Arab, Fiqih, ke NU an (aswaja) yang peneliti uraikan sebagai 

berikut: 

a. Pendekatan Pembiasaan 

Pendekatan pembiasaan ini dapat membentuk peserta 

didik menjadi pribadi yang baik, begitu sebaliknya. Upaya 

yang dilakukan dalam menanamkan karakter pada lembaga 

pendidikan SD Islam Al Maarif yakni melalui pendekatan 

pembiasaan yang dalam prosesnya selalu diterapkan berulang 

ulang sehingga menjadi kebiasaan dan akhirnya terbiasa. 

Namun dalam hal ini kegaitan pembiasaan yang diterapkan 

dalam lembaga SD Islam Al Maarif terbagi dan terpecah kan 

kedalam beberapa pendekatan diantaranya pendekatan 

kelompok dan pendekatan keagamaan: 

b. Pendekatan Individu 

Pendekatan Individu bertujuan agar pendekatan lebih 

terfokuskan dan tertuju pada peserta didik seperti lebih terpusat 

pada satu peserta didik. 
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a) BQ 

BQ merupakan salah satu kegiatan andalan baca 

Quran di SD Islam Al Maarif 02 Singosari Malang yang 

bekerjasama dengan pondok pesantren Nurul Huda 

Singosari Malang. Kegiatan BQ di lembaga SD Islam Al 

Maarif dilaksanakan seminggu tiga kali yakni pada hari 

Senin, Rabu, dan Kamis. BQ disini hanya diterapkan pada 

kelas bawah yakni kelas satu, dua dan kelas tiga. Berikut 

penuturan bapak Sigit Raharjo: 

BQ adalah kegiatan andalan yang kami terapkan 

kegiatan ini bekarjasama dengan pondok pesantren 

Nurul Huda yang kami laksanakan seminggu tiga 

kali khusus kelas rendah satu, dua dan tiga.71 

 

Penjelasan diatas di perjelas oleh bapak Mohammad 

Ikil Fuad selaku wakil kepala sekolah: 

BQ bekerjasama dengan pondok pesantren Nurul 

Huda dan dilaksanakan seminggu tiga kali yakni hari 

Senin, Rabu, dan Kamis dengan rincian hari Senin 

diterapkan untuk kelas 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 3A, 3B 

dengan waktu jam ke tujuh dan kedelapan atau jam 

terakhir sebelum pulang sekolah. Hari Rabu untuk 

kelas 1A, 1B, 1C, 2A, 2B dengan waktu yang sama. 

Hari Kamis untuk kelas 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 3A, 3B 

dengan waktu yang sama pula mbak.72 

 

Hal tersebut diperkuat akan adanya observasi yang 

dilakukan peneliti pada lembaga SD Islam Al Maarif 02 

Singosari.  

 
71 Ww FP 1 dengan Bapak Sigit Raharjo, KS SD Islam Al Maarif 02 Singosari Malang 

pada tanggal 25 Maret 2019, pukul 09.00 WIB. 
72 Ww FP 1 dengan Bapak Ikil Fuad Wk KS SD Islam Al Maarif Al Maarif 02 

Singosari Malang pada tanggal 25 Maret 2019, pukul 09.30 WIB. 
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Pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 pukul 10.50 

hingga pukul 12.00 WIB peneliti mendapati sedang 

berlangsungnya kegiatan BQ didalam kelas. pada 

saat itu terlihat peserta didik sangat rapi, disiplin, 

dan atusias dalam mengikuti guru yang didatangkan 

langsung dari pondok pesantren Nurul Huda, peserta 

didik sangatlah pandai dan fasih dalam melafalkan 

setiap ayat yang dibacakan.73 

 

Berikut dokumentasi yang peneliti ambil saat 

berlangsungnya kegiatan BQ dan jadwal pelajaran tahun 

ajaran 2018-2019 di SD Islam Al Maarif 02 Singosari 

Malang: 

 

 

 

Gambar 4.27 Pendekatan Individu Kegiatan BQ 

 

 

 

 

 

Gambar 2.28 Jadwal Pelajaran tahun ajaran 2018-

2019 

 
73 Observasi di SD Islam Al Maarif 02 Singosari Malang, pada tanggal 25 Maret 2019 
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c. Pendekatan Kelompok 

Pendekatan kelompok bertujuan agar tumbuh rasa sosial 

yang tinggi pada diri setiap peserta didik. Mereka dibina untuk 

mengendalikan rasa ego yang ada pada diri peserta didik. 

Pendekatan ini melatih peserta didik yang mereka dibina untuk 

mengendalikan rasa egois yang ada dalam diri masing-masing, 

sehingga terbina sikap kesetiakawanan dikelas. pengelolaan 

kelas, terytama yang berhubungan dengan penempatan peserta 

didik, pendekatan kelompok amat sangat diperlukan. 

Perbedaan individual peserta didik pada aspek biologis, 

intelektual, dan psikologis dijadikan sebagai pijakan dalam 

melakukan pendekatan kelompok. Berikut peneliti sajikan 

pemecahan kegiatan dari kedua pendekatan yang diterapkan 

dalam SD Islam Al Maarif 02 Singosari Malang. 

a) Apel Pagi (menyanyikan lagu-lagu wajib, doa-doa 

harian, Asmaul Husna) 

Pendekatan melalui kegiatan apel pagi merupakan 

salah satu bentuk wahana pengembagan penguatan budaya 

religius dalam membentuk karakter peserta didik di SD 

Islam Al Maarif Singosari Malang. Pendekatan dengan 

kegiataan ini dilakukan setiap hari jam tujuh pagi dan 

sebelum memulai kegiatan belajar mengajar serta sebleum 

kegaitan BTQ. Seluruh peserta didik erbaris dan berjajar 
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rapi dihalaman untuk melaksanakan kegiatan apel pagi 

dengan didampingi oleh bapak/ibu guru kegiatan ini 

dimulai dengan ketua menyiapkan berisan dengan tata cara 

mirip dengan upacara bendera hari senin, hanya saja yang 

membedakan kegiatan ini dengan upacara ialah pembacaan 

Asmaul Husna bersaama-sama, membaca doa-doa harian, 

menyanyikan lagu-lagu wajib, dilanjut denganmembaca 

ayat-ayat pilihan, kosa kata bahasa inggris dan bahasa 

Arab. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti 

dengan bapak Sigit Raharjo selaku kepala sekolah SD 

Islam Al Maarif 02 Singosari Malang.  

Kegiatan apel pagi ini rutin kami laksanakan, dengan 

tata cara mirip seperti upacara pada hari Senin, ada 

pengibaran bendera, terus ada menyanyi lagu-lagu 

wajib, membaca Asmaul Husna Serentak, membaca 

Pancasila dan doa-doa harian, serta ayat-ayat pilihan. 

Ada lagi mbak seperti mengahfal kosa kata dalam 

bentuk bahasa Inggris dan bahasa Arab.74 

 

Hal yang sama di uangkapkan oleh ibu Maftukatur: 

Kegiatan ini ya mbak kami lakukan setiap hari mbak 

sama kaya upacara bendera hari Senin. Namun ada 

yang berbeda dengan membaca ayat-ayat pilihan.75 

 

Hal yang sama diungkapkan oleh Syafira Amelia 

Wafirly salah satu peserta didik tentang kegiatan apel pagi 

ini : 

 
74 Ww FP 1 dengan Bapak Sigit Raharjo, KS SD Islam Al Maarif Al Maarif 02 

Singosari Malang pada tanggal 25 Maret 2019, pukul 09.00 WIB. 
75 Ww FP 1 Ibu Maftukatur, Gs SD Islam Al Maarif Al Maarif 02 Singosari Malang 

pada tanggal 26 Maret 2019, pukul 09.30 WIB. 



197 
 

 
 

Iya kakak kami selalu apel pagi setiap hari tujuannya 

membuat kita disiplin dn kegiatan ini selelu 

dilaksanakan dengan tidak lupa selalu membaca 

Asmaul Husna, menyanyi lagu waajib, 76 

 

Dengan adanya beberapa wawancara tersebut peneliti 

melakukan observasi  

Terlihat pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2019 

Peneliti melakukan kegiatan di SD Islam Al Maarif 

terlihat peserta didik menuju halaman dan langsung 

berbaris rapi dihalaman dengan didpimpin oleh 

seorang ketua dan ipandu guru piket pada hal tersebut 

terlihat guru piket mengambil alih barisan dan 

memulai dengan memimpin membaca Asmaul Husan, 

doa-doa harian, lagu-lagu wajib dan ayat-ayat 

pilihan.77 

 

Berikut dokumentasi dari penedekatan dengan 

kegiatan apel pagi yang dilakukan di SD Islam Al Maarif 

02 Singosari Malang 

 

 

 

 

 

Gambar 4.29 Pendekatan Kelompok dalam 

Kegiatan Apel Pagi 

 

 

 
76 Ww FP 1 dengan Syafira Amelia Wafirly, Pdik SD Islam Al Maarif Al Maarif 02 

Singosari Malang pada tanggal 25 Maret 2019, pukul 11.00 WIB. 
77 Observasi di SD Islam Al Maarif 02 Singosari Malang, pada tanggal 25 Maret 2019 
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b) Shalat Dhuha 

Pendekatan dengan kegiatan sholat Dhuha di SD 

Islam Al Maarif 02 Singosari Malang dilakukan oleh 

peserta didik shalat Dhuha dilakukan setiap hari Senin jam 

ke 4 dan 5 atau 15 menit sebelum jam istirahat untuk kelas 

empat, lima, dan enam baik putra maupun putri segera 

menuju masjid Hizbullah dan mengambil air wudhu. 

Mereka masuk masjid dan langsung membentuk shaf shalat 

berjamaah. Shalat Dhuha ini dilaksanakan dengan khusu’ 

kegiatan shalat Dhuha dilakukan sebanyak empat rekaat 

dengan dua salam. Setelah selesai shalat mereka berdzikir 

dan dilanjut dengan berdoa bersama-sama melantunkan 

doa setelah Shalat Dhuha. Hal ini sesuai dengan hasil 

wawancara dengan ibu Ummi Slamah berikut: 

Shalat Dhuha dilakukan setiap hari Senin jam ke 4, 5 

atau 15 menit sebelum istirahat. Karena kami harus 

bergantian tempat pelaksaaan shalat dengan lembaga 

lain.78  

 

Penjelasan lain di uangkapkan oleh bapak Ikil Fuad 

yang menjelaskan tentang pendekatan kelompok dalam 

bentuk sholat Dhuha  

Sholat Dhuha tersebut telah terjadwal baik itu di 

lembaga ataupun di yayasan karena waktu kita harus 

terbagi dan masjid disini hanya satu di gunakan untuk 

 
78 Ww FP 1 Ibu Ummi Salamah, Gs SD Islam Al Maarif 02 Singosari Malang pada 

tanggal 25 Maret 2019, pukul 08.30 WIB. 
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beberapa sekolah atau lembaga di bawah naungan 

yayasan pendidikan Al Maarif.79 

 

Pada kesempatan ini peneliti melakukan wawancara 

sekaligus observasi kepada salah satu guru piket yang 

menjelaskan aturan sholat Dhuha . berikut ulasan 

wawancara peneliti dengan ibu  Luluk Erna Wati: 

Pendekatan sholat Dhuha ini dilakukan dengan aturan 

keluar kelas 15 menit sebelum istirahat, menuju 

masjid Hizbullah baru peserta didik dapat pergi 

mengambil wudhu dengan tertib. Baru setelah itu 

anak-anak harus berjajar rapi membuat shaf sholat 

sambil menunggu teman yang lain dan mulailah 

melaksanakan sholat Dhuha selesai itu anak-anak 

harus membaca dzikir, doa sholat Dhuha. Tapi untuk 

imam sholat disini bukan dari bapak/ibu guru 

melaikan dari anak sendiri guna mengajari mereka 

untuk lebih PD dan memiliki rasa bahwa aku pasti 

bisa. 80 

 

Temuan ini dikuatkan dengan catatan observasi 

penelitian di SD Islam Al Maarif 02 Singosari berikut ini: 

Pada hari Senin, 25 Maret 2019, peserta didik dengan 

tertib langsung mengambil wudhu, baru setelah itu 

membentuk shaf shalat berjamaah, terlihat dua guru 

piket. Ketika imam shalat tiba dan semua sudah siap 

melaksanakan shalat, maka semua peserta didik 

berdiri. Saat pelaksanaan ibadah shalat dhuha tidak 

ada tingkah aneh seperti berseonggol-senggolan 

dengan temannya. Setelah selesai mereka langsung 

berdzikir bersama kemudian mereka membaca doa 

setelah shalat Dhuha dengan imam shalat peserta 

didik sendiri yang ditunjuk oleh bapak/ibu guru piket. 

Terlihat mereka dengan kompak dan semua sudah 

hafal dengan doa sesudah shalat Dhuha.81 

 
79 Ww FP 1 dengan Bapak Ikil Fuad, Wkk SD Islam Al Maarif 02 Singosari Malang 

pada tanggal 25 Maret 2019, pukul 09.15 WIB 
80 Ww FP 1 dengan Ibu Luluk Ernawati, Gs SD Islam Al Maarif 02 Singosari Malang 

pada tanggal 25 Maret 2019, pukul 09.30 WIB 
81 Observasi di SD Islam Al Maarif 02 Singosari Malang, pada tanggal 26 Maret 2019 
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Berikut dokumentasi kegiatan shalat Dhuha yang 

peneliti ambil ketika melakukan observasi di SD Islam Al 

Maarif 02 Singosari. 

 

 

 

 

Gambar 4.30  Pendekatan Kelompok Melalui Kegaitan 

Sholat Dhuha 

c) Shalat Dzuhur 

Shalat Dzuhur berjamaah di SD Islam Al Maarif 02 

Singosari di ikuti oleh peserta didik kelas empat, lima. dan 

enam yang diawasi oleh guru piket setiap jam pulang 

sekolah 13.10 WIB, karena bergiliran dengan lembaga lain. 

Shalat Dzuhur ini diprogramkan karena dapat mengajarkan 

kepada peserta didik untuk tetap melaksanakan ibadah 

wajib. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan 

Mohammad Iklil Fuad berikut: 

Pada lembaga SD Islam Al Maarif melaksanakan 

ibadah sholat Dzuhur yakni sesudah pulang sekolah 

dengan waktu sama dengan MIS. Kegiatan ini 
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ditujukan agar anak-anak tetap dapat menjalankan 

ibadah sholat wajib.82. 

 

Penuturan lain diuangkapkan oleh bapak Ahmad 

selaku penjaga parkir dilingkungan masjid yang 

mengatakan bahwa: 

kegiatan yang menyangkut dengan sholat dimasjid 

Hizbullah ini dilaksanakan bergiliran mbak dari 

lembaga satu dengan lembaga yang lain mbak. Begini 

maksud saya kalau awal jam masuk shoalat Dzuhur 

itu di lakukan anak-anak tingkat MA, SMA karena 

setekah itu ada jam belajar kembali baru selesai anak-

anak SMA MA baru MTs SMP, menyusul SD Islam 

dan MIS karena setelah selesai sholat anak-anak SD 

Islam dan MIS ini langsung pulang.83 

 

Dari beberapa wawancara tersebut dapat diperkuat 

dengan adanya observasi peneliti yang dilakukan pada 

lembaga SD Islam Al Maarif saat melakukan ibadah sholat 

Dzuhur berjamaah di Masjid Hizbullah: 

Pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019 peneliti 

melakukan observasi dan mendapati peserta didik 

sedang rapi dan tertib dalam menjalankan ibadah 

sholat Dzuhur.dan didampinggi oleh dua guru piket 

dan satu guru yang menjadi imam sholat baik itu laki-

laki maupun perempuan. Pada pendekatan itu terlihat 

anak-anak sangat rapi dan khusyuk dalam 

menjalankan ibadah sholat Dzuhur, setelah sholat 

Dzuhur dilanjut dengan membaca doa, berdzikir dan 

bersalaman dengan teman-teman. Tidak lupa guru 

mengingatkan kepada peserta didik untuk kegiatan 

besok agar tidak terlambat dan memberi motivasi 

kepada peserta didik barulah peserta didik bersalaman 

 
82 Ww FP 1 dengan Bapak Mohammad Iklil Fuad, Wkk SD Islam Al Maarif 02 

Singosari Malang pada tanggal 25 Maret 2019, pukul 09.30 WIB 
83 Ww FP 1 dengan Bapak Ahmad, Penjaga Parkir Masjid Hizbullah Singosari Malang 

pada tanggal 25 Maret 2019, pukul 09.30 WIB 
83  
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dengan para guru yang kala itu mendampinggi 

mereka.84 

 

Berikut peneliti paparkan dokumentasi pendekatan melalui 

kegiatan sholat Dzuhur dan Jawal piket guru yang mendampingi 

peserta didik: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.31 Pendekatan Kelompok Kegiatan Sholat 

Dzuhur Berjamaah 

 

d) Menghafal Asmaul Husna dan Doa Sehari-hari 

Pendekatan menghafal Asmaul Husna dan Doa sehari-

hari di awal jam pelajaran pendekatan ini dilaksanakan 15 

menit sebelum proses pembelajaran dimulai dan dipandu 

oleh bapak/ibu guru wali kelas atau bapak/ibu guru jam 

 
84 Observasi di SD Islam Al Maarif 02 Singosari Malang, pada tanggal 26 Maret 2019 
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mata pelajaran jam pertama. Ketika bapak ibu guru belum 

masuk mereka sudah dengan sendirinya berdoa. Hal senada 

dengan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Muslimah 

Berikut: 

Pendekatan Pembiasaan penguatan budaya religius 

dengan menghafal Asmaul Husana, doa-doa pagi 

sebelum kegiatan KBM dimulai biasanya yang 

dihafalkan adalah hadist pilihan yang telah disepakati 

dewan guru dan tiap kelas berbeda ya mbak sistem 

pendekatannya dan banyaknya hafalan pun juga 

berbeda. Terkadang hadist yang ada di materi Al 

Quran Hadist. Bahkan, ada juga mbak dihari-hari 

tertentu materi yang di hafalakan itu panjang.85 

 

Pendekatan penguatan budaya religius dengan berdoa 

dan berbaris di SD Islam Al Maarif terkadang dilanjutkan 

dengan hafalan-hafalan surat pendek. Hal ini sesuai dengan 

cuplikan wawancara dengan bapak Sigit Raharjo berikut: 

Kalau hari tertentu terkadang doanya Panjang mbak, 

karena ditambah dengan hafalan-hafalan, yang 

dipandu bapak/ibu guru yang di targetkan kami saat 

mengajarkan dan membimbing anak-anak tak lupa 

menggunakan tape recorder karena banyak peserta 

didik dalam satu kelas. 86 

 

Pengguanaan tape recorder merupakan sebuah 

keharusan bagi setiap guru yang ada di SD Islam Al Maarif 

02. Karena hal tersebut ,erupakan program dari lembaga 

serta keadaan kelas lah yang memicu para guru untuk 

menggunakan tape recorder  dengan kondisi peserta didik 

 
85 Ww FP 1 dengan Ibu Muslimah, Gs SD Islam Al Maarif 02 Singosari Malang pada 

tanggal 27 Maret 2019, pukul 12.30 WIB 
86 Ww FP 1 dengan Bapak Sigit Raharjo, KS SD Islam Al Maarif 02 Singosari Malang 

pada tanggal 25 Maret 2019, pukul 08.30 WIB 
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yang banyak dalam satu kelasnya. Hal ini sesuai dengan 

hasil wawancara peneliti dengan bapak Mohammad Kholili 

berikut: 

Kebanyakan dari guru di SD Islam menggunakan tape 

recorder baik itu dalam proses kegiatan belajar 

mengajar ataupun kegiatan pendekatan lain yang ada 

kaitannya dengan keagamaan maupun bukan.87 

 

Hal ini sesuai dengan catatan observasi peneliti di SD 

Islam Al Maarif 02 Singosari berikut: 

Tepat setelah dilakukannya apel pagi peserta didik 

masuk kedalam kelas dan melaksanakan kegiatan 

menghafal Asmaul Husna dan menghafal doa-doa 

harian serta surat-surat pendek yang ada pada Al 

Quran.88 

 

Berikut dokumentasi yang peneliti ambil ketika kelas 

tiga melakukan pembiasaan menghafal Asmaul Husna dan 

doa sehari-hari dikelas sebelum kegiatan belajar mengajar 

berlangsung. 

 

 

 

 

Gambar 4.32 Pendekatan dengan Pembiasaan Menghafal 

Asmaul Husna dan Doa Sehari-hari 

 
87 Ww FP 1 dengan Bapak Muhammad Kholili, Gs SD Islam Al Maarif 02 Singosari 

Malang pada tanggal 27 Maret 2019, pukul 12.00 WIB 
88 Observasi di MIS Al Maarif 02 Singosari Malang, pada tanggal 25 Maret 2019 
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e) PHBI (Peringatan Hari Besar Islam) 

Kegiatan PHBI termasuk kegiatan yang dilaksanakan 

setiap ada peringatan-peringatan hari-hari besar Islam 

diantaranya: peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad 

SAW, peringatan maulid Nabi Muhammad, peringatan 

Nuzulul Quran, penyembelihan hewan Qurban, (Idhul 

Adha), halal bihalal saat hari raya Idhul Fitri dan lain 

sebagainnya. Seperti yang diuangkapkan oleh bapak kepala 

sekolah 

PHBI (Peringatan Hari Besar Islam) kegiatan ini 

merupakan kegiatan rutin yang diadakan lembaga dan 

yayasan guna meningkatkan religius anak-anak dan 

meningkatkan rasa persaudaran dan menjalin rasa 

persaudaraan antara guru di yayasan dan pesrta didik 

yang satu dengan yang lainnya. Kadang kegiatan ini 

melibatkan orang tua wali atau kadang tidak, bahkan 

melibatkan masyarakat sekitar.89 

 

Hal senada diungkapkan oleh bapak Sigit Raharjo 

yang menjelaskan bahwa PHBI adalah kegiatan rutin yang 

lembaga – lembaga dalam naungan yayasan pendidikan Al 

Maarif Singosari Malang. Pendekatan ini dapat berupa 

kegiatan jalan sehat, parade Drum Band, game, dan ekstra-

ekstra yang lembaga lain miliki. Selain sebagai wadah 

menjalin silaturahmi antara yayasan dengan masyarakat 

sekitar juga mengajarkan kepada peserta didik dan 

 
89 Ww FP 1 dengan Bapak,Sigit Raharjo, KS SD Islam Al Maarif 02 Singosari Malang 

pada tanggal 25 Maret 2019, pukul 08.30 WIB 
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mengenal hari-hari besar Islam, sehingga peserta didik 

tidak lupa akan hari raya dan peringatan-peringatan 

keagamaan. 

Hal lain diperkuat akan wawancara peneliti dengan 

salah satu peserta didik Alisya Ramadhani Ahafira 

Achmad: 

Iya bu di sekolahan kami kalau pas ada hari besar 

Islam selalu ada kegiatan rutinitas yang keluar dari 

sekolahan dan game setelah selesai kelliling. 

Kelilingnya bersama-sama dan ramai ada drum 

bandnya dan lain-lain. Bahkan jalan sehat pula.90 

 

Seperti yang peneliti amati ketika pada hari Sabtu 06 

April 2019 di SD Islam Al Maarif mengadakan acara 

peringatan di lembaga dengan serentak mulai dari tingkat 

RA, TK, MIS, SD Islam MTs, SMP Islam, SMA, SMK, 

MA dengan acara jalan sehat, lomba-lomba yang lomba 

diisi berbeda di masing-msing lembaga, penampilan drum 

band, pentas seni religi dan pengajian. 

Berikut dokumentasi kegiatan PHBI Isra Mi’raj yang 

dilaksanakan. 

 

 

 

 

 
90 Ww FP 1 dengan Alisya Ramadhani Ahafira Achmad, Pdik SD Islam Al Maarif 02 

Singosari Malang pada tanggal 29 Maret 2019, pukul 07.00 WIB 
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Gambar 4.33 pendekatan PHBI (Peringatan Hari Besar 

Islam) 

f) Pondok Ramadhan 

SD Islam Al Maarif 02 Singosari Malang pada bulan 

Ramadhan menyelenggarakan kegiatan Pondok Ramadhan 

yang dikemas dengan format kegiatan kekompakan dan 

berkeliling lingkungan sambil bersholawatan. Kegiatan lain 

dilaksanakan di dalam kelas seperti tadarus Al Quran dan 

sholat Trawih bersama dengan lembaga lain di halaman 

sekolah karena masjid Hizbullah tidak cukup dalam 

menampung peserta didik yang banyak. Hal tersebut sesuai 

dengan uraian dari bapak kepala sekolah: 

Pondok Ramadhan di SD Islam selama puasa 

mengadakan kegiatan tersebut selama dua hari hari 

pertama kami laksanakan keliling lingkungan dengan 
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memekai baju putih serta melantunkan sholawat yang 

didampinggi guru. Dan hari kedua dilaksanakannya 

tadarus bersama serentak serta di tambah adanya buka 

bersama dan tarawih bersama..91 

 

Pendekatan pondok Ramadhan ini anak-anak diberi 

buku saku Ramadhan yang isinya tentang kegiatan peserta 

didik selama bulan Ramadhan, seperti: shalat lima waktu, 

shalat tarawih yang ditandatangani oleh imam sholat baik 

di mushola maupun dimasjid, puasa atau tidak yang 

ditandatangani orang tua, kegaitan tadarus Al Quran. Hal 

ini sesuai dengan cuplikan wawancara dengan bapak 

Mohammad Iklil Fuad berikut: 

Kegiatan pondok Ramadhan dapat melatih peserta 

didik dalam menumbuhan sifat mandiri, tanggung 

jawab, sikap religius, terus sikap jujur pada diri anak 

itu mbak. Pendekatan pondok Ramadhan ini kami 

memerikan peserta didik buku saku yang tentunya 

didalamnya berisi kegiatan selama bulan Ramadhan 

sperti: puasa tidaknya, tadarus, tarawih yang 

dintandatangani orang tua.92 

 

Kegiatan pondok Ramadhan ini dimanfaat lembaga 

untuk lebih dekat dan membaur dengan masyarakat, yakni 

dengan cara shalat Tarawih bersama, tadarus bahkan 

berzakat kepada warga sekitar yang kurang mampu, jumpo 

begitulah apa yang diuraikan bapak Edi Purwanto saat 

diwawancarai peneliti: 

 
91 Ww FP 1 dengan Bapak,Sigit Raharjo, KS SD Islam Al Maarif 02 Singosari Malang 

pada tanggal 25 Maret 2019, pukul 08.30  WIB 
92 Ww FP 1 dengan Bapak Mohammad Iklil Fuad, Wkk SD Islam Al Maarif 02 

Singosari Malang pada tanggal 26 Maret 2019, pukul 09.30 WIB. 
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Dalam kegiatan pondok Ramadhan ini di manfaatkan 

lembaga untuk lebih mendekatkan diri dan membaur 

dengan masyarakat sekitar dengan membagikan zakat 

kepada para warga yang kurang mampu, dan warga 

jumpo.93 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

Gambar 4.34 Pendekatan Kegiatan Pondok 

Ramadhan  

g) Istighasah  

Pendekatan ini dilaksanakan setiap awal tahun ajaran 

baru dengan diikuti seluruh peserta didik dengan 

menggunakan busana muslim. Selain itu, terdapat kegiatan 

istighasah yang diadakan setiap akan meghadapai USBN 

bersama dengan seluruh wali murid, bapak/ibu guru. 

Seperti penuturan bapak Sigit Raharjo berikut: 

Setiap awal masuk ajaran baru lembaga kami 

mengadakan Istighasah bersama seluruh siswa siswi 

dengan memakai busana muslim. Selain itu saat akan 

menghadapi USBN kami juga mengadakan istoqosah 

 
93 Ww FP 1 dengan Bapak Edi Purwanto, Gs SD Islam Al Maarif 02 Singosari Malang 

pada tanggal 26 Maret 2019, pukul 09.30 WIB 
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yang serentak kami lakukan dan bekerja sama dengan 

bapak/ibu wali murid. 94 

 

Tekait dengan pendekatan melalui kegiatan istighasah 

lembaga SD Islam Al Maarif 02 Singosari Malang saat 

awal masuk tahun ajaran baru mengadakan istighasah 

bersama seluruh peserta didik dengan mengenakan pakaian 

busana muslim dan menjelang pelaksanaan USBN selalu 

mengadakan istighasah bersama dengan bapak/ibu wali 

murid bersama dengan bapak/ibu guru beserta peserta 

didik. Selain itu setiap ungkapan ini senada dengan Mifta 

Husnikmah Raina Andin selaku peserta didik MIS Al 

Maarif: 

Iya kakak sekolahan kami selalu ada kegiatan 

istighasah  setiap sabtu dan dipimpin bapak/ibi guru 

kakak. Bapak ibu guru baik banget saat mendidik 

kami sabar pula. Tapi kalau setiap kakak-kakak kelas 

enam baik itu SD Islam, MIS, MTs, dan lainnya selalu 

ada kegiatan istighasah  bersma bapak ibu kakak-

kakak kelas kami. 95 

 

Hal ini sesuai dengan catatan observasi peneliti di 

MIS Al Maarif 02 Singosari berikut: 

Pada hari Sabtu 23 Maret 2019, terlihat para 

bapak/ibu guru di lembaga MIS Al Maarif, seluruh 

peserta didik baik di MIS, SD Islam, MTs, SMP 

Islam, yang satu atap, mengadakan istighasah bersama 

dengan wali murid. Acara dimulai pukul 08.00 WIB 

saat tiba di lokasi para wali murid di sambut dengan 

ramah oleh bapak/ibu guru dan selurih peserta didik 

 
94 Ww Fp 1 dengan Bapak Sigit Raharjo, KS SD Islam Al Maarif 02 Singosari Malang 

pada tanggal 28 Maret 2019, pukul 09.45 WIB. 
95 Ww dengan MIfta Husnikmah Raina, Ps MIS Al Maarif 02 Singosari Malang pada 

tanggal 25 Maret 2019, pukul 07.00 WIB 
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dengan di bantu oleh OSIS dari MTs, SMP Islam 

bepak/Ibu guru membagikan selebaran amalan-

amalan istighasah.96 

 

Berikut dokumentasi yang peneliti ambil disela-sela 

kegiatan istighasah bersama wali murid. 

 

 

 

 

Gambar 4.35 Pendekatan Kegiatan Istighasah Bersama 

h) Pendektan Yasinan atau Pengajian Ilmiyah 

Kegiatan yasinan atau pengajian ilmiyah diawal bulan 

ini merupakan salah satu wahana dalam pendekatan 

penguatan budaya religius dalam membentuk karakter 

peserta didik yang diawali dari guru. Pendekatan ini adalah 

penektan antar guru dalam menjalin silaturahmi dan dalam 

menambah wawasan guru guna peningkatan kulaitas dan 

penguatan budaya religius yang dapat disampaikan kepada 

peserta didik. Selain itu pendekatan inu berkembang dan 

merambah ke peserta didik guna menjalin silaturahmi dan 

menanamkan karakter religius dan guna memperkecil 

gerak perusakan karakter. Berikut penuturan bapak Sigit 

 
96 Observasi di SD Islam Al Maarif 02 Singosari Malang, pada tanggal 23 Maret 2019 
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Raharjo tentang pendekatan melalui kegiatan yasinan atau 

pengajian ilmiyah: 

Awalnya kegiatan ini hanya untuk dan khusus bapak 

ibu guru namun pada saat rapat kerja kami rembukkan 

bersama ada kala dan alangkah baiknya kegiatan ini 

juga untuk siswa siswi guna menjalin silaturahmi dan 

memperkecil geraknya perusakan karakter.97 

 

Pendekatan ini biasanya dipimpin oleh kepala sekolah 

dan ketua yayasan, serta menghadikan narasumber seperti 

Prof. Dr. K.H Moh Nur Hasan, Prof. Dr. H. Maskuri 

Rektor UNISMA, Prof. Dr. H Ibrahim Dafadol LIBANG 

SABILILLAH, Habib Umar Maulana Damilah dan selalu 

berganti-ganti narasumber disetiap bulannya. Namun 

lainhalnya dengan pengajian ilmiyah untuk peserta didik 

teknik penerapannya di lakukan dan di pimpin oleh kepala 

sekolah serta bapak ibu guru. Hal ini sesuai dengan hasil 

wawancara dengan bapak Mohammad Iklil Fuad berikut. 

Kegiatan yasinan atau yang sering kami sebut dengan 

pengajian ilmiyah ini merupakan kegiatan yang 

tujuannya memberikan bekal pada tenaga pendidik 

kegiatan ini dilakukan setiap awal bulan, namun untuk 

kegiatan pengajian ilniyah bagi murid kami lakukan 

setiap awal masuk smester atau awal masuk sekolah. 
98 

 

 
97 Ww FP 1 dengan Bapak Sigit Raharjo, KS SD Islam Al Maarif 02 Singosari Malang 

pada tanggal 28 Maret 2019, pukul 10.00 WIB 
98 Ww FP 1 dengan Bapak Mohammad Iklil Fuad, Wk KSSD Islam Al Maarif 02 

Singosari Malang pada tanggal 27 Maret 2019, pukul 09.30 WIB. 
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Hal yang sama disampaikan oleh beliau Nur Faridah 

mengenai kegiatan rutin yang dilaksankan di minggu 

pertama setiap awal bulan.: 

Susunan kegiatan baik untuk guru maupun siswa 

dirancang sama hanya saja yang membedakan ialah 

yang mengisi pengajian tersebut. Pertama pembukaan, 

kedua pembacaan ayat-ayat suci Al Quran, membaca 

yasin dan tahlil, baru diisi dengan pengajian ilmiyah, 

ada sesi tanya jawab pula dan ramah tamah dari tuan 

rumah .99 

 

Berikut dokumentasi dari kegiatan yasianan atau 

pengajian ilmiyah yang di lakukan setiap minggu pertama 

diawal bulan: 

 

 

 

 

Gambar 4.36 Pendekatan Kegiatan Yasinan atau 

Pengajian Ilmiyah pada Guru 

 

 

 

 

 

 

 
99 Ww FP 1 dengan Ibu Nur Faridah, Gs SD Islam Al Maarif 02 Singosari Malang pada 

tanggal 28 Maret 2019, pukul 09.45 WIB 
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Gambar 4.37 kegiatan Istighasah rutin awal masuk 

sekolah 

Melalui beberapa pendekatan penguatan budaya religius 

dalam membentuk karakter peserta didik diatas makan dapat 

diatrikan sebuah kesimpulan bahwa terdapat dua jenis pendekatan 

yakni pertama pendekatan pembiasaan yang terbagi kedalam dua 

kelompok pendekatan yakni pendekatan individu seperti: BQ dan 

pendekatan kelompok seperti: apel pagi, sholat Dhuha, shalat 

Dzhuhur, menghafal Asmaul Husna dan doa-doa harian, PHBI 

(Peringatan Hari Besar Islam), pondhok Ramadhan, istiqhasah, dan 

yasinan atau pengajian ilmiyah. Dengan sekian banyaknya 

pendekatan yang diterapkan pada lembaga pendidikan SD Islam Al 

Maarif 02 Singosari Malang ialah berguna akan membentuk 

karakter peserta didik. 

 

2. Metode Penguatan Budaya Religius dalam Membentuk 

Karakter Peserta Didik 

Membentuk karakter peserta didik memang membutuhkan 

waktu yang lama dengan berbagai metode yang diterapkan guna 
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memperlancar jalannya tujuan dari lembaga tersebut. Strategi atau 

kunci utama dalam membentuk karakter peserta didik di SD Islam 

Al Maarif 02 Singosari Malang ini yaitu dimulainya sikap disiplin 

yang ditujukkan kepada seluruh warga sekolah yang ada di lembaga 

SD Islam Al Maarif 02 Hal ini sesuai dengan hasil wawancara 

peneliti bersama bapak kepala sekolah sebagai berikut: 

Kunci utama membentuk karakter ialah sikap disiplin untuk 

semua warga sekolah di SD Islam Al Maarif ini dan tepat 

dalam memilih sebuah metode yang diterapkan guna 

mencapai kata tujuan.100 

 

Ungkapan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara 

peneliti dengan ibu Nur Faridah selaku waka kesiswaan : 

Disiplin memang amat sangat diterapkan disekolah ini 

mbak namun ada yang tidak kalah penting yakni metode 

yang kami gunakan yakni metode Qiro’ati, mengajarkan, 

keteladanan, pembiasaan, dan pembinaan, percakapan, serta 

adanya hukuman dan reward.101 

 

Hal yang tidak jauh beda diuangkapkan oleh bapak 

Muhammad Dahlan tentang metode penguatan budaya religius 

dalam membentuk karakter peserta didik berikut cuplikan 

wawancaranya: 

Untuk metode yang ditanamkan dalam membentuk karakter 

peserta didik ialah pengguanaan metode Qiro’ati, metode 

mengajarkan, metode ketaladanan, metode pembiasaan, 

metode pembinaan dan hukuman reward ada juga metode 

 
100 Ww FP 2 dengan Bapak Sigit Raharjo, KS SD Islam Al Maarif Al Maarif 02 

Singosari Malang pada tanggal 25 Maret 2019, pukul 08.30 WIB. 
101 Ww FP 2 dengan Ibu Nur Faridah, Wkk SD Islam Al Maarif 02 Singosari Malang 

pada tanggal 28 Maret 2019, pukul 08.30 WIB. 
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percakapan .Bahkan, dengan adanya seua metode tersebut 

malah justru menjadikan anak lebih tertib dan disiplin.102 

 

Untuk sedikit mengupas tentang kegiatan BQ yang 

menerapkan metode Qiro’ati peneliti melakukan wawancara 

dengan salah satu guru dari pondok pesantren Nurul Huda yang 

menjelaskan tentang metode Qiro’ati. Berikut tuturan ungkapan 

beliau…: 

Qiro’ati itu metode baca Al Quran dengan langsung 

memasukkan dan mempraktekkan dalam membaca tartil 

yang sesuai dengan kaidah ilmu ketajuwitan dengan sistem 

kelas. 

 

Hal ini sesuai dengan catatan observasi peneliti di MIS Al 

Maarif 02 Singosari berikut: 

Pada hari Rabu, 27 Maret 2019, terlihat para bapak/ibu guru 

di lembaga SD Islam Al Maarif beserta guru dari pondok 

pesantren Nurul Huda melakukan kegiatan BQ dengan satu 

kelas yang terlihat secara klasikal namun dalam kontek 

pengajarannya guru membimbing satu persatu peserta didik 

dengan acak dan mendapati keantusiasan peserta didik 

dalam kegiatan tersebut. Disela-sela observasi yang peneliti 

lakukan peneliti tetap menjalankan penelitian dengan 

membuktikan metode yang diuangkapkan. SD Islam 

menggunakan beberapa metode yakni: pertama metode 

Qiro’ati, hukuman dan reward dalam kegiatan BQ. Kedua, 

metode mengajarkan dimana pemberian pemahaman oleh 

guru menjadi pokok terpenting dalam berjalanya menuju 

sebuah tujuan yang melibatkan peran serta peserta didik. 

Ketiga, metode keteladanan yang mengarahan pada guru 

dengan arti guru sebgai artis atau pemeran utama yang 

harus di tiru. Keempat, metode pembiasaan yang dilakukan 

secara terus menerus dan berulang-ulang guna dijadikan 

sebuah kebiasaan yang akhirnya menjadikan peserta didik 

lebih terbiasa dan ringan dalam melakukan kegiatan baik itu 

dilingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Kelima, 

 
102 Ww FP 2 dengan Bapak Mohammad Dahan, Gs SD Islam Al Maarif 02 Singosari 

Malang pada tanggal 26 Maret 2019, pukul 01.30 WIB 
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metode pembinaan yang menjadikan guru dan peserta didik 

lebih dan lebih efektif dalam meningkatkan budaya religius. 

Keenam metode percakapan yang pada dasarnya amat 

berpengaruh bagaimana cara guru dan siswa bertutur kata 

dan bagaimana cara guru menyampaikan semua peraturan 

seefisien mungkin.103 

 

Dari beberapa data melalui kegiatan wawancara dan 

observasi yang peneliti lakukan terdapat beberapa metode yang 

peneliti temukan yakni: metode Qiro’ati, metode pembiasaan, 

metode keteladanan, metode pembinaan, metode hukuman dan 

reward. 

 

3. Teknik Pengolahan Perencanaan Penguatan Budaya Religius 

dalam Membentuk Karakter Peserta Didik 

Teknik pengolahan perencanaan penguatan budaya religius 

guna pembentukan karakter bagi para peserta didik tidak bisa lepas 

tanpa adanya kata metode yang dimana metode inilah yang 

melahirkan sebuah teknik yang sesuai dengan tujuan atau metode 

yang diterapkan. Berikut hasil wawancara dengan Nur Faridah 

yakni sebagai berikut: 

Tenik yang kami terapkan ialah dari adanya metode yang 

digunakan karena teknik ini lahir dengan adanya metode.104 

 

Berdasarkan paparan macam-macam metode penguatan 

budaya religius dalam membentuk karakter peserta didik yang 

diterapkan dalam lembaga SD Islam Al Maarif 02 Singosari 
 

103 Observasi di SD Islam Al Maarif 02 Singosari Malang, pada tanggal 27 Maret 2019 
104 Ww FP 3 dengan Ibu Nyur Faridah, Wkk SD Islam Al Maarif 02 Singosari Malang 

pada tanggal 12 Maret 2019, pukul 12.00 WIB. 
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Malang diatas, maka peneliti jabarkan kedalam beberapa metode 

diantaranya: 1) metode Qiroati, 2) metode pembiasaan, 3) metode 

keteladanan, 4) metode pembinaan, 5) metode percakapan, 6) 

metode hukuman dan reward yang semua tekniknya akan peneliti 

jabarkan satu persatu pada uraian berikut: 

1) Teknik Metode Qiro’ati 

Teknik penerapan metode Qiro’ati yakni dengan 

langsung membaca Al Quran atau jilid yang langsung 

memasukkan dan mempraktekkannya dalam bacaan tartil yang 

sesuai dengan kaidah ilmu tajuwid. Sistem pengajaran Qiro’ati 

dengan sistem yang berpusat pada peserta didik dan kenaikan 

kelas atau jilid pada metode ini tidak ditentukan akab bulan 

atau tahun melainkan secara klasikal dan individual 

(perseorangan). Peserta didik dikatakan dapat naik kelas atau 

jilid jika peserta didik sudah mampu memnguasai materi yang 

diujikan. 

Berikut teknik pengajaran yang diterapkan di lembaga 

tersebut yang sedikit berbeda dengan lembaga lain yakni: 

pertama guru mengucapkan satu ayat atau satu huruf hijaiyah 

dari jilid tersebut dan peserta didik mendengarkan barulah guru 

mrunjuk secara acak satu persatu peserta didik. Baru setelah itu 

guru mendengarkan dan menyimak apa yang pahami peserta 
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didik tersebut perorangan. Berikut penjelasan bapak Sigit 

Raharjo tentang teknik dari metode Qiro’ati yang diterapkan  

Tenik metode ini dilakukan sedikit demi sedikit dengan 

santai dan tidak tergesa-gesa untuk melanjutkan pada 

bagian lain. Guru dapat memperkenalkan atau 

menambah materi berikutnya jika dianggap siswa 

mampu dan dapat menguasai materi yang baru 

diajarkan.105 

 

Hal tersebut diperkuat dengan penuturan dari ibu Nur 

Faridah selaku wakakesiswaan: 

Guru hanya cukup mengulangi berkali-kali contoh yang 

disampaikan kepada murid, kami juga tidak menuntut 

membaca pada latihan dibawahnya, sehingga 

menjadikan anak agar mampu membaca sendiri setiap 

bab yang telah diajarkan. 106 

 

Hal yang senada dipertegas oleh ibu Muslimah Guru 

Kelas 1A SD Islam Al Maarif 02 Singosari Malang: 

Teniknya dengan pribahasa sedikit demi sedikit lama-

lama menjadi bukit memberi rangsangan kepada siswa 

siswi untuk saling berpacu. Seperti yang mbak lihat 

mengajarkan membaca Al Quran atau yang lainya tidak 

boleh dipaksakan, apalagi dengan cara keras, yang 

menjadikan daya nalar anak dan kreativitas anak akan 

mudah mati. Anak membaca karena termotivasi oleh 

kebutuhan, dorongan dan juga adanya tujuan.107 

 

Tenik yang ditetapkan tersebut sesuai dengan 

observasi yang peneliti lakukan pada lembaga SD Islam Al 

Maarif 02 Singosari Malang. 

 
105 Ww FP 3 dengan Bapak Sigit Raharjo, KS SD Islam Al Maarif Al Maarif 02 

Singosari Malang pada tanggal 25 Maret 2019, pukul 09.00 WIB. 
106 Ww FP 3 dengan Ibu Nyur Faridah, Wkk SD Islam Al Maarif 02 Singosari Malang 

pada tanggal 12 Maret 2019, pukul 12.00 WIB. 
107 Ww FP 3 dengan Ibu Muslimah, Gs SD Islam Al Maarif 02 Singosari Malang pada 

tanggal 25 Maret 2019, pukul 12.00 WIB. 
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Pada hari rabu tanggal 27 Maret 2019 pukul 11.00 

terlihat anak-anak kelas satu sedang mengikuti kegiatan 

BQ dalam kegiatan tersebut terdapat metode Qiro’ati 

yang digunakan dengan teknik yang diterapkan guru 

memulai dengan satu bacaan dan peserta didik 

mengikuti bacaan yang dibacakan. Satu persatu peserta 

didik dibimbing dengan tertib dan rapi yang di pilih 

guru dengan sistem acak. Setiap satu kelas mengampu 

satu jilid. Mereka yang dianggp sudah lancar dalam 

membaca langsung membentuk pasangan dengan 

temannya dan duduk berhadapan yang mereka lebih 

dulu membaca secara bergantian.108 

 

 

2) Teknik Metode Pembiasaan 

Pembiasaan merupakan sebuah metode yang berperan 

cukup besar dalam membentuk karakter peserta didik di SD 

Islam Al Maarif 02 Singosari Malang dengan menggunakan 

metode pembiasaan dan diterapkan dengan penuh konsekuen  

dalam setiap harinya. Berikut hasil wawancara peneliti dengan 

ibu Nur Faridah Mengenai teknik dari metode pembiasaan 

Teknik metode pembiasaan ini kami terapkan dalam 

setiap harinya di lembaga yang kami bina. Jika ada 

salah satu guru bahkan siswa melanggar maka kami 

kenakan konsekuensi  berupa hukuman dengan 

mengucapkan isrighfar 100 kali di depan teman-teman. 

Mengapa kami lakukan ini semua karena demi dan 

demi kebaikan anak. Selain itu pembiasaan ini juga 

kami terapkan dirumah dengan bekerja sama dengan 

wali murid.109 

 

Wawancara tersebut diperkuat dengan adanya 

penambahan penjelasan dari bapak kepala sekolah. 

 
108 Observasi di SD Islam Al Maarif 02 Singosari Malang, pada tanggal 27 Maret 2019 
109 Ww FP 3 dengan Ibu Nur Faridah, Wkk SD Islam Al Maarif 02 Singosari Malang 

pada tanggal 12 Maret 2019, pukul 12.00 WIB. 
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…. Disisi lain kami memang menerapkan baik di 

sekolah, di luar sekolah maupun di rumah dengan cara 

bekerja sama dengan wali murid yakni dengan 

memberikan SKU (Syarat Kecakapan Umum) yang 

dapat kami pantau dalam pembiasaan anak-anak.110 

 

Hal yang sama diungkapkan oleh salah satu peserta 

didik Fira Dyflia Ajwa Baskoro: 

Pembiasaan diskolah ini di pantau dekan SKU bu jadi 

di sekolah dipantau SKU di rumah juga di pantau SKU. 

Selain itu di setiap kelas memiliki peraturan sendiri-

sendiri tentang pembiasaan dan di sekolah juga 

memiliki peraturan sendiri. Jika kami melanggar kami 

akan diberi warna merah pada SKU dan mengucapkan 

istighfar 100 kali bahkan jika ada yang lebih pula.111 

 

Hal tersebut diperkuat dengan adanya observasi yang 

peneliti lakukan di SD Islam Al Maarif 02 Singosari 

Malang 

Senin, 18 Maret 2019 terlihat peserta didik melakukan 

setiap pembiasaan yang sudah diterapkan di lembga 

tersebut dengan tertib seperti: BQ, apel pagi, sholat 

Dhuha, sholat Dzuhur, istiqhasah, menghafal Asmaul 

Husna, dan doa sehari-hari serta pengajian ilmiyah. 

Teknik yang amat menonjol yakni di perjelsanya 

peraturan di sekolah dan didalam kelas serta adanya 

pembagian SKU (Syarat Kecakapan Umum) yang 

dimiliki semua peserta didik dan terlihat dipantau oleh 

guru dan wali murid dengam kata lain sebagai sitem 

kerja sama antara guru dan wali murid guna 

membentuk karakter peserta didik. 

 

3) Teknik Metode Keteladanan 

Teknik ini ditunjukkan kepada peserta didik dan guru 

namun gurulah yang menjadi penentu jalannya teknik dari 

 
110 Ww FP 3 dengan Bapak Sigit Raharjo, KS SD Islam Al Maarif 02 Singosari Malang 

pada tanggal 25 Maret 2019, pukul 08.30 WIB. 
111 Ww FP 3 dengan Fira Dyflia Ajwa Baskoro, Pdik SD Islam Al Maarif 02 Singosari 

Malang pada tanggal 28 Maret 2019, pukul 08.30 WIB 
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metode keteladanan ini. Guru wajib memberikan kisah 

inspiratif atau dapat dikatan menjadi suritauladan yang baik 

bagi peserta didik. Teknik ini sendiri tidak lepas dari 

pengarahan dan pengawasan guru dan wali murid. Berikut 

uangkapan bapak Sigit Raharjo tentang teknik dari metode 

keteladanan: 

Tenik ini mengharuskan guru dalam setiap kegiatan dan 

guru baik suritauladan baik karena jika guru tidak baik 

pasti akan melahirkan yang tidak baik jadi kami 

meyeleksi guru yang masuk dilembaga kami ini dengan 

teliti mbak. Guna meahirkan peserta didik yang baik. 

Arahan-arahan dan peraturan juga kami buat untuk para 

guru. Karena anak-anak dan wai murid bahkan pihak 

yayasan amat dan amat sangat kritis mbak dalam hal 

ini.112 

 

Teknik ini didasarkan pada kisah Rosulullah yang 

menjadi suri tauladan bagi umat muslim. Kami menerakan hal 

yang sama berarti guru harus bisa memberi contoh yang baik 

kapeda seluruh peserta didik baik itu di lembaga SD Islam Al 

Maarif maupun di lembaga lain tanpa membedakan ini anak 

didik siapa atau siapa yang jelas semua sama. 

Menurut ibu Maftukatur Selaku guru kelas enam di SD 

Islam Al Maarif yang menyatakan bahwa teknik dari metode 

keteladanan membuat peserta didik lebih mudah dikendalikan 

dalam hal karakter yang biasanya di kelas enam adalah puncak 

dimana peserta didik sulit untuk dikendalikan. Semua itu atas 

 
112 Ww FP 3 dengan Bapak Sigit Raharjo, KS SD Islam Al Maarif 02 Singosari Malang 

pada tanggal 25 Maret 2019, pukul 08.30 WIB 
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dasar kerjasama dari guru-guru di lembaga SD Islam Al Maarif 

02 Singosari Malang: 

Teknik dari metode keteladanan amat sangat 

menguntungkan bagi semua guru dan lembaga bahkan 

orang tua karenanya karakter anak sudah terbentuk 

caranya ialah dengan peran aktif seluruh guru karena 

guru disini sebagai contoh uatama atau figure utama 

yang ditemui anak-anak saat disekolah.113 

 

Dari beberapa wawancara yang peneliti lakukan di 

perkuat akan adanya observasi yang peneliti lakukan di 

lembaga SD Islam Al Maarif 02 Singosari Malang: 

Pada hari Jumat 22 Maret 2019 peneliti mengadakan 

penelitian di lembaga SD Islam Al Maarif dan peneliti 

mendapati bapak/ibu guru selalu memberikan contoh 

keteladanan kepada seluruh perserta didik baik itu 

peserta didik di lembaga SD Islam maupun lembaga 

lain.114 

 

4) Teknik Metode Pembinaan 

Teknik dari metode ini ialah menjaga kelangsungan 

Yayasan Al Maarif. Teknik yang dilakukan ialah dilakukan 

disetiap awal bulan dengan mendatangkan fasilitator yang 

berkompeten pada bidang dan dunia pendidikan serta agama 

dengan tujuan agar para guru lebih menjiwai dan mendalami 

agama. Sebagaimana ungkapan bapak Sigit Raharjo: 

Teknik yang lembaga dan yayasan ini meruopakan 

sebagai wadah asirasi bagi para pengasuh dengan 

teknik pembinaan dilakukan setiap awal bulan dengan 

mendatangkan fasilitator yang berkompeten pada 

bidangnya. Sebelum itu para guru diwajibkan untuk 

 
113 Ww FP 3 dengan Ibu Maftukatur, Gs SD Islam Al Maarif 02 Singosari Malang pada 

tanggal 28 Maret 2019, pukul 09.30 WIB 
114 Observasi di SD Islam Al Maarif 02 Singosari Malang, pada tanggal 22 Maret 2019 
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tadarus membaca Al Quran, membaca Yasin dan 

Tahlil.115 

 

Hal yang senada diungkapkan oleh beliau ibu Nur 

Faridah menegenai teknik dari metode pembinaan yang 

menjadi program wajib di yayasan dan lembaga pendidikan Al 

Maarif 02 Singosari Malang: 

Tekniknya kami membuat seperti halnya sistem arisan 

dan teknik dalam penerapannya atau kegiatannya 

dimulai dengan pembukaan, pembacaan ayat suci Al 

Quran, Yasin dan Tahlil, pengajian ilmiyah (pengisian 

ceramah agama), seasen tanya jawab, dilanjut dengan 

keramah tamahan dan sholat Dzhuhur berjamaah.116 

 

5) Teknik Metode Percakapan 

Teknik dari metode ini memang sengaja di buat unik dan 

mudah diterima di tengah-tengah peserta didik dan masyarakat 

sekitar dengan selogan-selogan dan poster-poster di setiap 

sudut kelas dan dinding ataupun diluar kelas. selain itu 

penggunaan atau penyebutan nama menjadi penting dengan 

tidak memanggil nama julukan dan membiasakaan berbicara 

yang halus dan sopan kepada siapa saja.bahkan sebagai upaya 

efektif dalam memerikan peserta didik arahan, nasehat kepada 

peserta didik. Hal tersebut senada dengan ungkapan ibu Luluk 

Ernawati: 

Mbak disini akan banyak melihat poster-poster 

didinding sekolah baik di dalam maupun diluar kelas. 

 
115 Ww FP 3 dengan Bapak Sigit Raharjo, KS SD Islam Al Maarif 02 Singosari Malang 

pada tanggal 25 Maret 2019, pukul 08.30 WIB 
116 Ww FP 3 dengan Ibu Nur Faridah SD Islam Al Maarif 02 Singosari Malang pada 

tanggal 25 Maret 2019, pukul 08.30 WIB 
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ini salah satu teknik percakapan yang dirasa paling 

efektif kepada anak. Jika kita tidak sempat memberi 

mereka nasehat jika mereka melakukan kesalahan maka 

dengan membaca poster tersebut akan membuat anak 

merasa oh ya aku salah ya, aku tidak boleh seperti ini, 

aku harus begini, aku harus apa dan apa yang banyak 

manfaatnya mbak.117 

 

Hal tersebut diperkuat dengan ungkapan ibu Ummi 

Salamah: 

…..teknik lain yang efisien dalam metode percakapan 

ialah saat penutupan pelajaran atau akan pulang guru 

dapat menyampaikan satu, dua patah kata motivasi atau 

pesan kepada peserta didik selaian dengan media 

gambar atau poster.118 

 

Menurut Auliya Latifah salah satu peserta didik di SD 

Islam Al Maarif mengungkapakan tentang bagaimna guru 

memberikan motivasi dan pesan kepada peserta didik: 

.. kalau guru kami selalu memberikan arahan sebelum 

bel pulang sekolah, apel pagi, pokoknya kak di akhir-

akhir jam pelajaran. Bahkan poster-poster disini 

membantu saya dan teman-teman untuk selalu ingat 

pesan dari bapak/ibu guru disini.119 

 

Sesuai dengan hasil observasi yang peneliti lakukan 

tentang teknik metode percakapan di SD Islam Al Maarif ialah: 

Peneliti melihat dan mendapati banyak poster-poster 

didinding kelas dan sekolah yang mencerminkan 

pembentukkan karakter kepada peserta didik, banyak 

pula firman-firman dan hadist-hadist Rosulullah dengan 

makna-maknanya. Bahkan hal lain yang nampak ialah 

 
117 Ww FP 3 dengan Ibu Luluk Ernawati, Gs SD Islam Al Maarif 02 Singosari Malang 

pada tanggal 29 Maret 2019, pukul 12.00 WIB 
118 Ww FP 3 dengan Ibu Ummi Salamah, Gs SD Islam Al Maarif 02 Singosari Malang 

pada tanggal 29 Maret 2019, pukul 12.30 WIB 
119 Ww FP 3 dengan Auliya Latifah, Pdik SD Islam Al Maarif 02 Singosari Malang 

pada tanggal 25 Maret 2019, pukul 08.30 WIB 
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pemberian motivasi, pesan kepada peserta didik di 

setiap akhir jam pelajaran.120 

 

 

6) Teknik Metode Hukuman dan Reward 

Teknik yang di terapkan di lembaga SD Islam Al Maarif 

ialah dengan cara memeberikan hukuman jika peserta didik 

melanggar peraturan yang telah di sepakati dan yang telah ada 

di dalam buku pedoam SKU (Syarat Kecakapan Umum) 

dengan teknik membaca istighfar 100 kali dan memberi warna 

merah pada SKU hari itu. Sedangkan reward yang diberikan 

kepada peserta didik ialah berupa piagam penghargaan dan 

piala yang diberikan dalam setiap satu tahunnya setiap 

penerimaan rapot dan mengumumkannya. Teknik reward ini 

diambil dengan peserta didik yang tidak memiliki warna merah 

pada SKU yang ada dan dengan kategori SKU A ataupun B. 

berikut ungkapan wawancara peneliti dengan bapak  Sigit 

Raharjo : 

Teknik dari metode hukuman dan reward ialah dengan 

cara memberikan hukuman kepada peserta didik yang 

melanggar yang semua peraturannya sudah tertulis di 

SKU dan di mading kelas dan sekolah. Hukuman yang 

kami berikan bukan hukuman fisik melainkan membaca 

istighfar 100 kali yang lebih efisien kadang anak-anak 

mengeluh banyak tapi pahala yang di dapat juga 

banyak. Sedangkan reward yang kami beri setiap tahun 

di akhir semester dua saat pembagian raport dengan 

kriteria yang A dan B (tidak ada warna merah dalam 

 
120 Observasi di SD Islam Al Maarif 02 Singosari Malang, pada tanggal 28 Maret 2019 
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SKU dan nilai yang baik di SKU maupun di rapot 

semester).121 

 

Hal senada di ungkapkan oleh wali kelas 1 A Ibu 

Muslimah yang peneliti temui sepulang dari sekolah: 

Iya mbak hukumannya memang bukan fisik namun 

semua hukuman yang kami beri tidak lain dan tidak 

bukan adalah mengucapkan istighfar 100 kali ataupun 

menuruti sesuai permintaan teman-teman. Kalau 

reward  nya pemberian piala dan sertifikat di akhir 

semester dua jadi tugas kami selaku wali kelas 

memantau perkembangan dan bekerja sama dengan 

wali  murid.122 

 

Begitu juga ungkapan Dinar Putri Amiranov salah satu  

peserta didik di lembaga SD Islam Al Maarif 02 Singosari 

Malang: 

Iya bu orang tua saya bekerja sama dengan bapak/ibu 

guru disini dengan SKU dan grub Whatsap jadi yang 

memantau bukan hanya orang tua tapi bapak/ibu guru. 

Jika kami melanggar kami di hokum istighfar 100 kali. 

Dan jika saya selama satu tahun tidak membuat warna 

merah di SKU dan nilai saya memuaskan seperti dari 

tahun ketahun pasti guru akan memberikan piala dan 

penghargaan buat saya.123 

 

Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi peneliti di SD 

Islam Al Maarif 02 Singosari Malang” 

Senin 18 Maret 2019 terlihat ada beberapa anak 

didalam kelas yang melanggar dihukum dengan 

mengucapakan istighfar 100 kali dan dipindahkan 

 
121 Ww FP 3 dengan Bapak Sigit Raharjo, KS SD Islam Al Maarif 02 Singosari Malang 

pada tanggal 25 Maret 2019, pukul 08.30 WIB 
122 Ww FP 3 dengan Ibu Muslimah, Gs SD Islam Al Maarif 02 Singosari Malang pada 

tanggal 25 Maret 2019, pukul 14.00 WIB 
123 Ww FP 3 dengan Dinar Putri amiranov, Pdik SD Islam Al Maarif 02 Singosari 

Malang pada tanggal 25 Maret 2019, pukul 08.00 WIB 
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duduk di depan meja guru dan nampak guru sedang 

memberikan warna merah pada SKU peserta didik.124 

 

Berikut dokumentasi teknik hukuman dan reward  yan 

diterapkan dalam lembaga SD Islam Al Maarif. 

 

 

 

  

 

Gambar 4. 38 Pemberian Reward kepada peserta 

didik 

4. Evaluasi Penguatan Budaya Religius dalam Membentuk 

Karakter Peserta Didik 

Lembaga SD Islam Al Maarif menerapkan evaluasi 

penguatan budaya religius dalam membentuk kerakter peserta didik 

dengan cara menggunakan buku pedoam SKU dengan teknik 

evaluasi Individu. Hal tersebut sama seperti apa yang diungkapkan 

bapak Sigit Raharjo Selaku kepala sekolah SD Islam Al Maarif 02 

Singosari Malang: 

Kami hanya menerapkan satu evaluasi untuk kegiatan 

pembantukan budaya religius yakni evaluasi individu.125 

 

 
124 Observasi di SD Islam Al Maarif 02 Singosari Malang, pada tanggal 18 Maret 2019 
125 Ww FP 4 dengan Bapak Sigit Raharjo, KS SD Islam Al Maarif 02 Singosari Malang 

pada tanggal 18  Maret 2019, pukul 08.30 WIB 
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Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti maka 

peneliti jabarkan evaluasi yang diterapkan di lembaga SD Islam Al 

Maarif 02 Singosari Malang: 

1) Evaluasi Individu 

Evaluasi individu terdapat dalam buku pedoman SKU 

(Syarat Kecakapan Umum) karena masing-masing dari peserta 

didik memlilki SKU yang mencangkup banyak penilaian 

seperti halnya hafalan, buku penghubung, absensi, buku 

Istighasah. Hal tersebut senada dengan wawancara peneliti 

dengan bapak Sigit Raharjo: 

Evaluasi individu yang kami lakukan disini hanya 

terdapat pada SKU. Karena SKu yang kami buat ini 

memang khusus anak dan bekerja sama dengan orang 

tua dengan tujuan memantau perkembangan peserta 

didik baik di rumah, sekolah, dan dilingkungan 

masyarakat.126 

 

Hal tersebut senada dengan apa yang ibu Nur Faridah 

uangkapkan: 

SKU yang kami buat berfungsi dalam memantau 

peserta didik berkaitan dengan pembentukan karakter 

peserta didik dengan harapan mereka dapat lebih 

meningkatkan sikap religius karena dalam SKU 

terdapat hafalan-hafalan surat pendek, doa-doa harian 

yang berguna bagi anak sehingga dapat menajdi bekal 

anak-anak di masa yang akan datang.127 

 
126 Ww FP 4 dengan Bapak Sigit Raharjo, KS SD Islam Al Maarif 02 Singosari Malang 

pada tanggal 25 Maret 2019, pukul 08.30 WIB 
127 Ww FP 4 dengan Ibu Nur Faridah, Wkk SD Islam Al Maarif 02 Singosari Malang 

pada tanggal 25 Maret 2019, pukul 08.30 WIB 
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Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas maka 

peneliti melakukan observasi dengan hasil yang didapat berupa 

dokumentasi dan kegiatan evaluasi: 

Berikut beberapa jenis SKU yang dimiliki lembaga SD 

Islam Al Maarif 02 Singosari Malang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.39 Evaluasi dan kumpulan soal di SKU 
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2. Temuan Penelitian di SD Islam Al Maarif 02 Singosari 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategi Penguatan Budaya Religius dalam Membentuk Karakter 

Pendekatan  Pembiasaan 

Pendekatan Individu 

2. BQ (Bina Quran) 

Pendekatan Kelompok 

12. Apel Pagi 

13. Sholat Dhuha 

14. Sholat Dzuhur 

15. Menghafal Asmaul 

Husna 

16. Dan doa sehari-hari 

17. Shalawat Nariyah 

18. PHBI 

19. Pondok Ramadhan 

20. Istighasah 

21. Yasinan (pengajian 

ilmiyah) 

Metode 

8. Metode 

pembiasaan 

9. Metode 

keteladanan 

10. Metode 

pembinaan 

11. Metode 

percakapan 

12. Metode 

hukuman 

dan reward 

Metode dan Teknik (Qiro’ati) 

Terbagi  atas enam jilid dengan sistem 

sedikit demi sedikit guru membacakan 

peserta didik menirukan 

(membacakan, memasukkan, 

mempraktekkan) bacaan tartil peserta 

didik dianggap naik dan lulus jika 

menguasai jilid . 

Teknik 

1. Metode Pembiasaan (melakukan kegiatan pembiasaan dengan memberikan peraturan 

jelas, memulai dari guru, melakukan peneguran jika ada yang melanggar istighfar 100 

kali dan pembagian SKU) 

2. Metode keteladanan (guru menjadi tokoh inspiratif(suritauladan) bagi peserta didik, 

peraturan jelas) 

3. Metode pembinaan (membuat kegiatan rutin bagi para guru guna menambah wawasan 

keagamaan bagi guru) 

4. Metode percakapan (membuat pester-poster di dinding, pemberian motivasi dan pesan 

kesan setiap akhir mata pelajaran) 

5. Metode Hukuman dan reward (istighfar 100 kali, memberikan warna merah pada SKU, 

bagi reward pemberian penghargaan berupa piala, piagam setiap akhir semester II) 

Evaluasi 

4. Evaluasi Individu (adanya SKU dan soal latihan) 
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Gambar 4.40 Stratregi Penguatan Budaya Religius SD Islam Al Maarif 02 

SIngosari Malang 

3. Narasi Temuan Penelitian di SD Islam Al Maarif 02 Singosari 

Malang 

Hasil dari penelitian dengan judul strategi penguatan 

budaya religius dalam membentuk karakter peserta didik di SD 

Islam Al Maarif 02 Sigosari Malang ialah dengan menggunakan 

pendekatan pembiasaan dan membaginya kedalam kedua 

pendekatan lain guna mempermudah dalam melakukan proses 

kegiatan belajar mengajar yakni pendekatan individu dan 

pendekatan kelompok. 

Pertama pendekatan individu dengan menerapkan kegiatan 

pembiasaan BQ (Bina Quran) yang menggunakan metode Jibril, 

sedangkan teknik dari metode ini menguang-ulang bacaan yang 

telah dibacakan guru, evaluasi dari metode ini ialah dengan 

memberikan SKU pada peserta didik. 

Kedua, Pendekatan kelompok dengan menerapkan kegiatan 

pembiasaan seperti: Bina Quran, Shalat Dhuha, Shalat Dzuhur, 

Menghafal Asmaul Husna, Doa Sehari-hari, Shalawat Nariyah, 

PHBI (Peringatan Hari Besar Islam), Pondok Ramadhan, 

Istighasah, Yasinan (pengajian Ilmiyah). Metode yang diterapkan 

dari beberapa kegiatan pembiasaan diatas ialah a) metode 
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pembiasaan b) metode keteladanan, c) metoe pembinaan, d) 

metode percakapan, e) metode hukuman dan reward.  

Teknik yang diterapkan dari beberapa metode diatas ialah 

a)  Pembiasaan dengan memberikan peraturan jelas, memulai dari 

guru hingga ke peserta didik dan seluruh warga sekolah, 

melakukan peneguran bagi siapa saja yang melanggar dengan 

hukuman bersholat, b) keteladanan diberikan dengan cara memulai 

hal kecil dari guru dengan menjadi contoh, c) pembinaan membuat 

kegiatan rutin, bagi para guru guna menambah wawasan 

keagamaan  bagi guru, d) Percakapan dengan melalui kegiatan 

kecil seperti menyapa teman, guru dan warga sekolah lain, 

membuat poster-poster didinding, e) hukuman dan reward dengan 

menghafal surat pendek, istighfar, untuk reward dengan 

memberikan piala, piagam.  

Evaluasi yang diterapkan dari beberapa pendekatan dan 

metode yang diterapkan di SD Islam Al Maarif  02 Singosari 

Malang ialah dengan evaluasi individu karena semua materi yang 

diajarkan terdapat dalam SKU (Syarat Kecakapan Umum) 

 

B. Analisis Lintas Kasus 

Untuk lebih jelasnya perbandingan dari temuan penelitian lintas 

kasus mengenai strategi pengutan budaya religius dalam membentuk 

karakter peserta didik di MIS Al Maarif 02 dan SD Islam Al Maarif 02 
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Singosari Malang dengan penjabaran yang peneliti narasikan sebagai 

berikut:  

Pertama, dengan pertanyaan bagaimana pendekatan penguatan 

budaya religius dalam membentuk karakter peserta didik di MI Al Maarif 

02 dan SD Islam Al Maarif 02 Singosari Malang?. Kedua lembaga 

tersebut sama-sama menggunakan satu pendekatan yang dibagai atau di 

pecah menjadi dua pendekatan. Pendekatan keagamaan yang diterapkan di 

MI dan memecahnya menjadi pendekatan individu dan kelompok, 

sedangkan pendekatan pembiasaan untuk SD Islam dan memecahnya 

menjadi dua pendekatan yakni: pendekatan individu dan pendekatan 

kelompok. 

Kegiatan pendekatan individu untuk MI yang diterapkan kepada 

peserta didik ialah dengan menerapkan kegiatan Bil Qolam yang 

dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis antara pukul 

07.00 sampai 07.30 dan diterapkan kepada peserta didik. BTQ sebuah 

kegiatan pembiasaan dalam pendekatan individu yang diterapkan di SD 

Islam dengan waktu pelaksanaan tiga kali dalam satu minggu yakni antara 

hari Senin, Rabu, dan Kamis. BQ disini hanya diterapkan pada peserta 

didik kelas rendah yakni kelas satu, dua, dan tiga. 

Hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti pada kedua lembga 

tersebut, peneliti menemukan beberapa pendekatan kelompok yang 

diterapkan dalam kedua lembaga tersebut melalui beberapa kegiatan 

pembiasaan antara lain: a) pendektan kelompok MI Al Maarif ialah 
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dengan merapkan kegiatan Bil Qolam, sholat Dhuha berjamaah, 

menghafal Asmaul Husna, doa doa sehari-hari, melantunkan sholawat 

Nariyaah, PHBI, pondok Ramadhan, istighasah, dan yasinan atau 

pengajinan ilmiyah. b) pendekatan kelompok yang diterapkan dilembaga 

kedua yakni SD Islam Al Maarif yakni dengan melalui kegiatan: apel pagi, 

sholat Dhuha berjamaah, sholat Dzuhur berjamaah, menghafal dan 

melantunkan Asmaul Husna, doa-doa sehari-hari, PHBI, pondok 

Ramadhan, istighasah, dan yasinan atau pengajian ilmiyah. 

Kedua, dengan pertanyaan bagaimana metode penguatan budaya 

religius dalam membentuk karakter peserta didik di MI Al Maarif dan SD 

Islam Al Maarif 02 Singosari Malang? 

Metode yang diterapkan dalam lembaga MI Al Maarif 02 Singosari 

Malang ialah sebuah penjabaran metode yang diterapkan dari pendekatan 

atau masing-masing kegiatan yang diterapkan ialah metode Jibril dan Al 

Hisan, mengajarkan, keteladanan, percakapan, pembiasaan, pembinaan, 

hukuman dan reward. Lain halnya dengan SD Islam Al Maarif yang 

menerapkan metode Qiroati, mengajarkan, keteladanan, percakapan, 

pembiasaan, pembinaan, hukuman dan reward 

Ketiga, dengan pertanyaan bagaimana teknik penguatan budaya 

religius dalam membentuk karakter peserta didik di MI Al Maarif 02 dan 

SD Islam Al Maarif 02 Singosari Malang? Berikut peneliti jabarkan 

beberapa teknik yang diterapkan dari kedua lembaga tersebut. Teknik yang 
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diterapkan dari kedua lembaga tersebut ialah penjabaran dari metode yang 

diterapkan selama proses pembentukan karakter melalui budaya religius. 

Teknik yang diterapkan di lembaga MI Al Maarif 02 Singosari 

Malang ialah teknik metode Jibril dan Al Hisan ialah metode yang 

bermula dengan membaca satu ayat atau lanjutan atau waqaf  lalu 

ditirukan oleh seluruh peserta didik dengan pas dan lancar. Kedua metode 

ini mempunyai teknik yang sama dan tidak dapat dipisahkan satu dengan 

yang lainnya. Teknik yang diterapkan ialah dengan cara at rakror 

(diulang-ulang) at ta’wid (menjadi kebiasaan). Teknik dari metode ini 

sama persis dengan malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama kepada 

nabi Muhammad SAW yakni surat Al Alaq.  

Teknik metode pembiasaan di MI Al Maarif 02 Singosari Malang 

dilakukan dan diterapkan oleh lembaga dalam keseharian selama proses 

belajar mengajar maupun diluar jam agar menjadi sebuah kebiasaan dan 

akhirnya menjadi terbiasa. Selain itu teknik ini diterapkan dengan 

memberikan sejumlah kegiatan-kegiatan yang bernuansa islami seperti 

kegiatan-kegiatan yang diterapkan dan yang telah ditetepkan dalam 

lemabaga tersebut. 

Teknik metode keteladanan di MI Al Maarif 02 Singosari Malang 

diterapkan dengan berpondasikan bapak/ibu guru karena dalam prakteknya 

teknik ini mewajibkan guru dalam memberi contoh baik kepada peserta 

didik baik itu dalam hal berbicara atau tutur kata, sopan santun, 

berpakaian, dan dalam kegiatan mengikuti setiap kegiatan, memberikan 
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piala dan piagam bagi peserta didik yang menerapkan setiap kegiatan 

dengan baik. 

Teknik metode pembinaan di MI Al Maarif 02 Singosari Malang 

diterapkan khusus untuk guru dengan kegiatan yang terjadwal setiap 

minggu pertama diawal bulan. Teknik lain dalam kegiatan ini 

mendatangkan para ahli di bidang pendidikan guna mengisi kegiatan 

dengan menerapkan sistem tanya jawab bagi para guru. Dengan urutan 

kegiatan pembukaan, pembacaan ayat suci Al Quran, pembacaan Yasin 

dan Tahlil, pengajian Ilmiyah dan doa serta ramah tamah, evaluasi 

Teknik metode percakapan di MI Al Maarif 02 Singosari Malang 

ditarapkan kepada seluruh warga sekolah dengan menerapkan berbahasa 

yang baik dan sopan, membuat poster-poster tentang hadist, firman, dan 

selogan-selogan yang mendorong dalam pembentukan karakter peserta 

didik. 

Teknik metode hukuman dan reward di MI Al Maarif 02 Singosari 

Malang teknik ini diberikan kepada peserta didik yang melanggar dan 

menerapkan setiap kegiatan an peraturan dengan baik. Khusus peserta 

didik yang melanggar maka akan di berikan sangsi mengucapkann 

istighfar 100 kali dan bagi peserta didik yang menerapkan peraturan 

berhak mendapatkan piala dan piagam penghargaan serta di adakannya 

wisuda dan ijazah Bil Qolam bagi peserta didik yang lolos dalam kegiatan 

Bil Qolam yang dianggap lancar dan mampu dalam membaca, 

mentafsirkan, menghafal Al Quran. 
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Lain halnya dengan teknik yang diterapkan di lembaga SD Islam 

Al Maarif 02 Singosari Malang ialah dengan cara dengan teknik metode 

Qiro’ati yang diterapkan dengan cara guru mrmbacakan satu ayat atau satu 

huruf Arab dengan sistem sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, 

dan cara dalam mengajarkan Al Quran tidak boleh dipaksakan apalagi 

dengan cara keras yang menjadikan daya nalar peserta didik dan daya 

kreativitas peserta didik tidak mudah mati. 

Teknik yang diterapkan dari metode pembiasaan dengan 

menerapkan peraturan pembiasaan yang diwajibkan dan harus dijalankan 

dalam setiap hari agar menjadi sebuah kebiasaan yang permanen dan 

mejadikan peserta didik lebih berkarakter. Teknik lain dari metode ini di 

terapkan dengan aturan yang tercantum dalam SKU jika peserta didik 

melanggar maka peserta didik dikenakan sangsi dengan mengucapkan 

istighfar 100 kali dan memberikan warna merah pada SKU peserta didik. 

Teknik yang diterapkan SD Islam Al Maarif dengan metode 

keteladanan berpondasikan bapak/ibu guru karena dalam prakteknya 

teknik ini dianggap paling ampuh karena guru di tuntut memberikan 

contoh kepada peserta didik baik itu dalam hal berbicara, tata krama, 

sopan santun, berpakaian, dan dalam berbagai kegiatana atau aktivitas 

dalam keseharian peserta didik.  

Teknik metode pembinaan diterapkan khusus untuk guru dengan 

kegiatan yang terjadwal setiap minggu pertama diawal bulan. Teknik lain 

dalam kegiatan ini mendatangkan para ahli di bidang pendidikan guna 
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mengisi kegiatan dengan menerapkan sistem tanya jawab bagi para guru. 

Dengan urutan kegiatan pembukaan, pembacaan ayat suci Al Quran, 

pembacaan Yasin dan Tahlil, pengajian Ilmiyah dan doa serta ramah 

tamah, evaluasi 

Teknik metode percakapan yang di terapkan dan di praktekkan 

dalam lemabaga ialah dengan membuat atau menempelkan poster-poster 

di setiap dinding, membuat tata tertib, dan aturan serta memberikan 

motovasi kepada peserta didik setiap akhir kegiatan belajar mengajar. 

Teknik dari metode hukuman dan reward diterapkan dengan 

memberikan hukuman dalam memberikan feel jera kepada peserta didik 

dan tidak melanggar UUPA. Hukuman dituliskan dalam SKU menyuruh 

peserta didik mengucapkan istighfar bagi yang melanggar. Reward 

dibedrikan dengan cara memeberikan piala hadiah dan piagam kepada 

peserta didik. 

Keempat dengan pertanyaan bagaimana evaluasi penguatan budaya 

religius dalam membentuk karakter peserta didik? berikut peneliti jabarkan 

tentang evaluasi yang diterapkan dari kedua lembaga tersebut. a) MI Al 

Maarif menerapkan sistem evaluasi dengan dua sistem evaluasi individu 

dan kelompok. keduanya sama-sama ada dalam SKU dan untuk evaluasi 

individu diterapkan dengan memberikan potongan ayat dan soal ulangan 

dimana peserta didik embaca dan guru menyimak dan memberikan tanda 

salah apada atau kurang apa pada bacaan yang barusan perserta didik 

bacakan. Evaluasi kelompok yang diterapkan dengan dengan secara 
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murotal bersama-sama dalam setiap harinya. b) evaluasi yang diterapkan 

dalam lembaga SD Islam ialah semua evaluasi tercangkup dalam SKU 

karena kebanyakan materi dan evaluasi yang ada terdapat dalam SKU. 

Dari penjabara yang peneliti narasikan diatas maka dapay 

dijabarkan  tentang persamaan dan perbedaan strategi penguatan budaya 

religius dalam membentuk karakter peserta didik di MIS Al Maarif 02 san 

SD Islam Al Maarif 02 Singosari Malang sebagai berikut: 

1. Persamaan strategi penguatan budaya religius dalam membentuk 

karakter peserta didik 

a. Persamaan pendekatan penguatan budaya religius dalam 

membentuk karakter peserta didik di MIS Al Maarif 02 dan SD 

Islam Al Maarif 02 Singosari Malang  

1) Pendekatan Individu dikembangkan dengan kegiatan bernuansa 

Islami dan penerapan dalam hal baca tulis Al Quran 

2) Pendekatan kelompok dikembangkan dengan kegiatan-kegaitan 

yang mencerminkan dalam penanaman dan membentuk 

karakter peserta didik dengan mentaati aturan yang tertulis 

dalam buku SKU sebagai pedoman dan patokan dalam 

penguatan budaya religius. 

b. Persamaan Metode penguatan budaya religius dalam membentuk 

karakter peserta didik 

1) Metode pembiasaan dilakukan dan dikerjakan setiap hari guna 

menjadi biasa dan terbiasa. 
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2) Metode keteladanan diterapkan dengan mengharuskan guru 

memberi contoh dan figure apik kepada peserta didik dalam 

setiap tindakan. 

3) Metode percakapan metode ini diterapkan dan mengharuskan 

guru menggunakan bahasa yang baik, halus, dan membuat 

poster-poster di dinding sekolah, serta memberi pesan-pesan 

disetiap akhir pergantian jam pelajaran. 

4) Metode pembinaan diterapkan khusus untuk guru guna 

meningkatkan tali silaturahmi dan sebagai ajang evaluasi 

kegiatan, penguatan keimanan. 

5) Metode hukuman dan reward metode yang sama-sama 

menerapkan hukuman bagi peserta didik yang melanggar 

dengan berzikir kepada Allah atau mengucapkan istighfar 100 

kali, dan reward yang diberikan berupa piala dan piagam 

penghargaan di setiap akhir semester dua. 

c. Persamaan teknik penguatan budaya religius dalam membentuk 

karakter peserta didik 

1) Teknik yang diterapkan sama-sama berasal dari metode karena 

teknik lahir dari sebuah metode yang dikembangkan dengan 

memperhatikan lingkungan dan konsisi peserta didik.  

d. Persamaan evaluasi penguatan budaya religius dalam membentuk 

karakter peserta didik 
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1) Evaluasi yang digunakan sama menggunakan evaluasi individu 

yang berpusatkan pada buku SKU dengan soal-soal dan amateri 

yang ada dalam SKU. 

2. Perbedaan strategi penguatan budaya religius dalam membentuk 

karakter peserta didik peneliti jabarkan kedalam bentuk tabel dibawah 

ini. Berikut penjelasan pebedaan penguatan budaya religius dalam 

membentuk karakter peserta didik: 

Tabel 4.1 Perbedaan Penguatan Budaya Religius dalam 

Membentuk Karakter Peserta Didik 

Jenis Perbedaan 

MIS Al Maarif 02 SD Islam Al Maarif 02 

Pendekatan 1. Keagamaan terbagai menjadi 

dua yakni pendekatan 

individu dan kelompok  

2. Pendekatan individu melalui 

kegiatan Bil Qolam 

3. Pendekatan kelompok 

menerapkan sholawat nariyah 

4. Pendekatan kelompok 

pembinaan diterapkan hanya 

untuk guru 

5. Pendekatan kelompok 

istighasah dengan peserta 

didik diawal tahun ajaran baru 

belum dikembangkan 

1. Pembiasaan terbagi menjadi 

dua yaitu pendekatan individu 

dan kelompok 

2. Pendekatan individu melalui 

kegiatan BQ 

3. Pendekatan kelompok shalawat 

Nariyah belum diterapkan 

4. Pendekatan pembinaan 

dilakukan dan dikembangkan 

untuk guru dan peserta didik 

5. Pendekatan kelompok 

istighasah dengan menerapakan 

kepada peserta didik diawal 

tahun ajaran baru 

Metode  1. Metode Jibril dan Al Hisan 

dikembangkan dengan 

menafsirkan dan membaca Al 

Quran 

1. Metode Qiro’ati ditarapkan 

dengan membaca Al Quran 

Teknik 1. Menerapkan teknik yang 

berbeda dalam setiap metode 

2. Teknik Metoed Jibril dan Al 

Hisan mengajarkan tentang 

membaca dan menafsirkan Al 

Quran 

1. Menerapkan Teknik yang 

berbeda dalam setiap metode 

2. Teknik metode Qiro’ati hanya 

mengajarkan tentang baca 

Quran 

 

Evaluasi 1. Evalusi yang diterapkan ialah 

dengan evaluasi individu dan 

kelompok 

1. Evaluasi yang diterapkan 

dengan menggunakan 

evaluasi individu  
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Dengan demikian strategi penguatan budaya religius dalam 

membentuk karakter peserta didik adalah suatu program terencana yang 

dilakukan guru bersama dengan peserta didik yang meliputi pendekatan, 

metode, teknik, dan evaluasi yang berguna dalam penguatan budaya 

religus dalam membentuk karakter peserta didik. 

 


