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Abstrak 
 

Fauza, Maulida Hibna. 2022.  Strategi Peningkatan Karakter Religius Siswa 
Melalui Budaya Pesantren Di Mts Nurul Ulum Putri Kebonsari Malang. 
Skripsi, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Islam Malang, 
Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Dr. Dian Mohammad Hakim,  
M.Pd.I. Pembimbing  2: Dr. Adi Sudrajat, M.Pd.I. 

 

Kata Kunci : Budaya Pesantren, Karakter Religius, Strategi peningkatan 

 

Peran orang tua penting dalam mendidik anak khususnya karakter anak. 
Seiring dengan berkembangnya zaman, di Indonesia banyak permasalahan 
moralitas juga penyimpangan antara hasil pendidikan dengan perilaku menyimpang 
lainnya, terlebih lagi pada usia remaja. Maka perlu adanya revitalisasi pendidikan 
karakter. MTs Nurul Ulum menjadi bagian dari sekolah yang bukan hanya 
mendalami ilmu umumnya tapi juga ilmu agama. Karena MTs Nurul Ulum adalah 
sekolah berbasis pesantren, dimana sekolahnya dibawah naungan pondok pesantren 
Nurul Ulum. Sehingga dalam menanamkan karakter anak itu mudah melalui 
pembiasaan terhadap budaya pesantren. Maka dari itu, karakter religius yang harus 
dimiliki setiap orang ditanamkan disana. 

Dari latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah tentang 
strateginya yakni perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam meningkatkan 
karakter religius melalui penerapan budaya pesantren. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam 
meningkatkan karakter religius melalui penerapan budaya pesantren. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan deskriptif 
kualitatif yang mana pada hakekatnya data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan 
gambar dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman 
yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai 1) 
Perencanaan dalam meningkatkan karakter religius siswa melalui penerapan 
budaya pesantren yaitu, berkolaborasi dengan pondok pesantren antara lain, 
perencanaan kurikulum program pendidikan, kegiatan keagamaan, dan dalam 
melihat karakter siswa. 2) Pelaksanaan dilakukan dengan berbagai kegiatan, antara 
lain, pelaksanaan kegiatan terjadwal, budaya bersalaman, mematuhi peraturan dan 
tata tertib, penerapan hukuman, pemberian teladan, pembiasaan, dan motivasi. 3) 
Evaluasi terbagi menjadi dua macam, pertama evaluasi langsung yaitu evaluasi 
yang dilakukan saat itu juga, dan evaluasi tidak langsung sehingga menerbitkan 
aturan baru. 

Hal yang perlu diperhatikan sebagai saran-saran yaitu menambah 
keterampilan santri agar lebih memiliki keunggulan dan kualitas bagi pondok, seta 
selalu memberikan dukungan terhadap semua kegiatan pondok bagi sekolah dan 
siswa untuk menaati peraturan dan melaksanakan budaya pesantren dengan baik. 
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Fauza, Maulida Hibna. 2022. Strategy to Improve Students' Religious Character 

Through Islamic Boarding School Culture at Mts Nurul Ulum Putri 
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Islam Malang, Islamic University of Malang. Advisor 1: Dr. Dian 

Mohammad Hakim, M.Pd.I. Advisor 2: Dr. Adi Sudrajat, M.Pd.I. 

 

Keywords: Islamic Boarding School Culture, Religious Character, Improvement 

Strategy 

 

The role of parents is important in educating children, especially children's 

character. Along with the times, in Indonesia there are many problems of morality 

as well as deviations between the results of education and other deviant behavior, 

especially at the age of teenagers. So it is necessary to revitalize character 

education. MTs Nurul Ulum is part of a school that not only explores general 

knowledge but also religious knowledge. Because MTs Nurul Ulum is a pesantren-

based school, where the school is under the auspices of the Nurul Ulum Islamic 

boarding school. So that in instilling the child's character it is easy through 

habituation to the pesantren culture. Therefore, the religious character that everyone 

must have is implanted there. 

From the above background, the researcher formulates the problem of the 

strategy, namely planning, implementation, and evaluation in improving religious 

character through the application of Islamic boarding school culture. The purpose 

of this study was to determine how planning, implementation, and evaluation in 

improving religious character through the application of Islamic boarding school 

culture. 

The research method used is a qualitative descriptive approach which 

essentially collects data in the form of words and pictures with interview, 

observation, and documentation data collection techniques. While the data analysis 

technique used is the Miles and Huberman model, namely data reduction, data 

presentation, and drawing conclusions. 

From the results of the research that has been carried out, it can be concluded 

as 1) Planning to improve the religious character of students through the application 

of Islamic boarding school culture, namely, collaborating with Islamic boarding 

schools, among others, planning educational program curriculum, religious 

activities, and observing the character of students. 2) Implementation is carried out 

with various activities, including the implementation of scheduled activities, culture 

of shaking hands, complying with rules and regulations, application of punishment, 

giving examples, habituation, and motivation. 3) Evaluation is divided into two 

types, first, direct evaluation, namely evaluation that is carried out on the spot, and 

indirect evaluation so as to issue new rules. 

Things that need to be considered as suggestions are to increase the skills of 

students so that they have more excellence and quality for the boarding school, and 



always provide support for all cottage activities for schools and students to obey the 

rules and carry out the pesantren culture well. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Sejatinya potret diri seorang manusia dilihat dari karakter yang 

dimilikinya. Dari karakter yang dimiliki setiap orang tersebut dapat 

menggambarkan apakah termasuk orang yang baik ataupun orang yang 

buruk. Dekadensi moral saat ini seperti menjadi hal yang lumrah terjadi, dan 

kebanyakan pada anak usia remaja. Sebab pada usia ini, mereka cepat 

tanggap dalam menghadapi situasi atau keadaan apapun resikonya dari pada 

orang tua. Ketika mereka tertarik pada suatu hal yang mereka inginkan, 

mereka rela berkorban untuk mendapatkannya bahkan tidak dengan melihat 

resikonya. 

Di era globalisasi ini zaman semakin modern, semua serba canggih 

baik dalam hal komunikasi maupun dalam kehidupan sehari-hari yang kita 

gunakan. Namun dengan kemajuan IPTEK tersebut terdapat dampak positif 

dan negatifnya bagi kita termasuk para remaja. Seperti yang kita ketahui 

bersama, terdapat banyak sekali dampak positif yang dapat kita lihat dan 

kita rasakan, yaitu salah satunya memudahkan kita dalam mengetahui 

sesuatu serta dalam hal komunikasi. Terlepas dari dampak positif yang ada 

pada kemajuan IPTEK, terselip dampak negatif yang dikhawatirkan 

merupakan penyebab dari pada dekadensi moral yang ada di Indonesia ini. 
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Sehingga hal ini menjadi permasalahan serius yang ada di bangsa ini, 

sebab dapat menjadi awal dari kejahatan atau kehancuran suatu bangsa. 

Maka dari itu perlu adanya revitalisasi pendidikan karakter yangada di 

Indonesia. Sejalan dengan pendapat Ibnu Khaldun dalam kitabnya 

Muqaddimah (Khaldun, 2001) beliau mengatakan bahwa 

Barangsiapa tidak terdidik oleh orang tuanya, maka akan 
terdidik oleh zaman maksudnya barang siapa tidak 
memperoleh tata krama yang dibutuhkan sehubungan 
pergaulan bersama melalui orang tua mereka yang 
mencakup guru-guru dan para sesepuh, dan tidak 
mempelajari hal itu dari mereka, maka ia akan 
mempelajarinya dengan bantuan alam, dari peristiwa-
peristiwa yang terjadi sepanjang zaman, zaman akan 
mengajarkannya. 

 
Maka dari itu sebagai orang tua sangatlah penting dalam mendidik 

anaknya khususnya dalam karakter anak. Karena sejatinya orang tua adalah 

guru pertama bagi anak, dimana guru itu digugu dan ditiru sehingga orang 

tua selain mendidik juga mencontohkan perbuatan yang baik kepada 

ananknya agar mereka tidak hanya mendengarkan apa yang dikatakan oleh 

orang tua tentang karakter yang baik tetapi juga bisa menerapkan dan 

mencontoh perbuatan baik yang dilakukan oleh orang tuanya. Seiring 

dengan berjalannya waktu, ketika anak sudah beranjak dewasa orang tua 

juga mempunyai peran dalam memilihkan suatu bidang pendidikan yang 

nantinya akan menjadi tempat belajar dalam menambah ilmunya. Maka 

orang tua harus bijak memilih tempat yang bagus baik bidang akademiknya 

maupun agamanya. 

Membahas tentang pendidikan, pada dasarnya pendidikan 

merupakan suatu upaya untuk membantu menjadikan seseorang cerdas, 
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pintar dan baik. Ukuran kecerdasan bukan hanya dalam hal Intelektualnya 

(IQ), namun juga emosional (EQ) dan spiritualnya (SQ). Kecerdasan 

Intelektual kurang berarti jika tidak dibarengi dengan kecedasan spiritual. 

Sebab kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan dasar yang dimiliki oleh 

seorang individu. Dalam (Zohar & Marshall, 2007: 4) bahwasanya 

kecerdasan Spiritual (SQ) merupakan landasan dalam menjalankan 

kecerdasan Intelektual (IQ) dan kecerdasan Emosional (EQ) secara efektif, 

terlebih kecerdasan Spiritual (SQ) merupakan kecerdasan tertinggi. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pentingnya dalam diri seorang manusia 

untuk memiliki kecerdasan Spiritual (SQ). 

Adapun upaya yang dilakukan dalam menstimulasi kecerdasan 

Spiritual (SQ) adalah dengan meningkatkan pendidikan karakter. Seperti 

dalam (Zubaedi, 2011: 54) dijelaskan bahwa pendidikan karakter dijadikan 

sebagai upaya untuk menumbuhkan kemampuan dalam memberi makna 

spiritual, baik terhadap pemikiran, prilaku dan kegiatan serta mempu 

menyinergikan IQ, EQ dan SQ secara komprehensif. Maka pendidikan 

karakter penting ditanamkan sejak dini, untuk melahirkan individu yang 

hebat bukan hanya cerdas dalam intelektualnya tetapi juga cerdas 

spiritualnya. 

Pada dasarnya, pendidikan karakter merupakan proses internalisasi 

atau penanaman nilai-nilai positif kepada peserta didik agar mereka 

memiliki karakter yang baik (good character) sesuai dengan nilai-nilai yang 

dirujuk baik dari agama, budaya, maupun falsafah bangsa (Oktari & 

Kosasih, 2019) Dalam pendidikan karakter, terdapat berbagai macam 
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karakter yang perlu untuk diajarkan atau dilatih, salah satunya yaitu karakter 

religius. Kata religius identik dengan nilai-nilai keagaman, bagaimana cara 

kita untuk lebih dekat dengan sang maha pencipta. Jika dihubungkan dengan 

falsafah yang dimiliki oleh negara ini yaitu Indonesia, karakter religius 

merupakan suatu implementasi dari sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan 

yang maha Esa. Sehingga karakter religius merupakan suatu sikap yang 

dimiliki seorang individu yang dengan menunjukkan identitas diri serta rasa 

patuhnya terhadap nilai-nilai keislaman atau keagamaan. 

Ekspektasi atau harapan besar yang dimiliki masyarakat terletak pada 

pendidikan karakter. Dimana pendidikan karakter saat ini sangat dibutuhkan 

oleh masyarakat, disebabkan oleh banyaknya permasalahan moralitas juga 

penyimpangan antara hasil pendidikan dengan perilaku menyimpang 

lainnya, terlebih lagi pada usia remaja. Sehingga untuk menghindari dan 

salah satu cara untuk menghadapi persoalan ini, tidak sedikit dari orangtua 

lebih memilih untuk mensekolahkan anaknya di sekolah yang mempelajari 

ilmu umum juga mendalami agamanya. 

Mts Nurul Ulum merupakan salah satu sekolah yang termasuk dalam 

kategori tersebut. Dimana sekolah ini dibawah naungan pondok pesantren 

Nurul Ulum kebonsari Malang. Sehingga dalam menambah dan 

mengembangkan pendidikan karakter disini sangat memungkinkan. 

Pengembangan karakter religius disini bukan hanya dengan teori saja namun 

langsung dengan praktiknya. Murid-murid di Mts Nurul Ulum dikenal 

masyarakat tergolong murid yang lumayan dalam good character dan juga 

intelektualnya yang dapat dibuktikan dengan banyaknya kompetisi atau 
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lomba yang dimenangkan serta sopan santun dimata masyarakat. Dalam satu 

hari pembelajaran sekolah terbagi menjadi dua waktu yaitu pagi mulai pukul 

07.00 sampai pukul 10.00 dengan sekolah diniyah dan siangnya mulai pukul 

12.30 sampai pukul 17.00 dengan sekolah umum. Dengan waktu yang 

terbatas itu, tidak mudah dalam menerapkan pendidikan karakter, sebab 

ketika sekolah umum yang dipelajari bukan hanya ilmu agama tetapi juga 

ilmu umum. 

Pendidikan karakter yang diajarkan pada murid lebih banyak 

penerapannya ketika di pondok pesantren. Budaya atau kebiasaan yang 

dilakukan di setiap pesantren berbeda-beda dalam meningkatkan karakter 

religius. Seperti halnya di pondok pesantren Nurul Ulum Putri Kebonsari 

Malang, terdapat banyak kegiatan yang dilaksanakan baik itu harian, 

bulanan atau tahunan. Dalam kegiatan harian misalnya seperti qiyamul lail, 

salat berjamaah disertai dengan wirid setelah salat hingga pelaksanaan salat 

sunah rawatib dan lain sebagainya di mana jika santri tersebut tidak 

mengikuti kegiatan tersebut maka akan memperoleh punishment atau 

hukuman sehingga bisa melatih para santri untuk membiasakan melakukan 

hal positif tersebut. 

Dari pemaparan tentang pendidikan karakter yang ada di Mts Nurul 

Ulum khususnya karakter religius, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian disana karena kegiatan atau budaya dalam mengembangkan serta 

meningkatkan karakter religius yang dilaksanakan juga berkaitan dengan 

program studi yang ditempuh oleh peneliti. Secara lebih jauh lagi, peneliti 

juga ingin meneliti bagaimana strategi guru dalam menciptakan budaya atau 
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tradisi religius bagi para siswa melalui kegiatan-kegiatan yang diterapkan 

dan melalui pembiasaan kegiatan tersebut apakah mampu memberi dampak 

positif terhadap individu siswa baik dalam akhlaknya maupun tingkah 

lakunya. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

peneliti melakukan penelitian dengan judul “Strategi Peningkatan Karakter 

Religius Siswa Melalui Penerapan Budaya Pesantren Di Mts Nurul Ulum 

Putri Kebonsari Malang”. Peneliti meyakini bahwa dengan berbagai data 

dan sumber penelitian yang diperoleh karya ilmiah ini akan menjadi 

referensi baru bagi pengembangan pendidikan Islam yang dapat diterapkan 

di berbagai lembaga pendidikan. 

 

B. Fokus Penelitian 

1. Bagaimana perencanaan peningkatan karakter religius siswa melalui 

penerapan budaya pesantren? 

2. Bagaimana pelaksanaan peningkatan karakter religius siswa melalui 

penerapan budaya pesantren? 

3. Bagaimana evaluasi peningkatan karakter religius siswa melalui 

penerapan budaya pesantren? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui perencanaan peningkatan karakter religius siswa 

melalui penerapan budaya pesantren. 
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2. Untuk mengetahui pelaksanaan peningkatan karakter religius siswa 

melalui penerapan budaya pesantren. 

3. Untuk mengetahui evaluasi peningkatan karakter religius siswa melalui 

penerapan budaya pesantren. 

 

D. Kegunaan  Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah khazanah ilmu pengetahuan dan hasil penelitian yang 

sudah ada sebelumnya, serta memberi gambaran mengenai program-

program budaya pesantren yang diterapkan dalam meningkatkan 

karakter religius siswa dan strategi yang digunakan untuk penerapan 

budaya pesantren dalam meningkatkan karakter religius siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti untuk menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan khususnya dalam pengembangan karakter religius anak 

serta dijadikan sebagai pengalaman berharga. 

b. Bagi Lembaga 

Manfaat bagi lembaga yaitu penelitian ini dapat dijadikan 

evaluasi terhadap pengembangan budaya pesantren dalam 

peningkatan karakter religius siswa. 
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E. Definisi Operasional 

Adapun untuk menghindari kesalah fahaman terhadap istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti sangat perlu untuk 

menjelaskan makna serta pembatasan istilah sebagai berikut: 

1. Strategi 

Strategi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui 

cara atau rencana yang dilakukan pesantren dalam meningkatkan 

karakter religius santri Pondok Pesantren Nurul Ulum putri Kebonsari 

Malang. 

2. Karakter Religius 

Sikap atau tindakan yang berkaitan dengan kepercayaan 

terhadap agama Islam dan perilaku yang menunjukkan kepatuhan 

terhadap ajaran agama dalam menjalankan suatu ibadah dalam 

kehidupan sehari-hari. 

3. Budaya Pesantren 

Dalam penelitian ini, budaya pesantren ialah kegiatan sehari-hari 

atau kegiatan rutin yang dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan 

karakter santri. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari data hasil penelitian dan analisis yang dilakukan maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Perencanaan dalam meningkatkan karakter religius siswa melalui 

penerapan budaya pesantren di MTs Nurul Ulum Putri yaitu, berkolaborasi 

dengan pondok pesantren. Dimana terdapat beberapa perencanaan antara 

lain, pertama perencanaan kurikulum program pendidikan, kedua kegiatan 

keagamaan, dan dalam melihat karakter siswa. 

2. Pelaksanaan dalam meningkatkan karakter religius siswa melalui 

penerapan budaya pesantren di MTs Nurul Ulum Putri dilakukan dengan 

berbagai kegiatan, antara lain, pelaksanaan kegiatan terjadwal, budaya 

bersalaman, mematuhi peraturan dan tata tertib, penerapan hukuman, 

pemberian teladan, pembiasaan, dan motivasi. 

3. Evaluasi dalam meningkatan karakter religius siswa melalui penerapan 

budaya pesantren di MTs Nurul Ulum Putri terbagi menjadi dua macam, 

pertama evaluasi langsung yaitu evaluasi yang dilakukan saat itu juga 

ketika ada siswa yang melanggar misalnya, dan evaluasi tidak langsung 

yang dilakukan oleh para pengasuh dan guru sehingga menerbitkan aturan 

baru. 
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B. Saran  

1. Untuk pondok pesantren, menambah kegiatan yang mampu menambah 

keterampilan santri, baik berupa ketrampilan kesenian, keagamaan, 

maupun berbahasa. agar santri memiliki keunggulan dan kualitas yang 

lebih. 

2. Untuk sekolah, agar selalu memberikan dukungan terhadap kegiatan yang 

dimiliki oleh pondok pesantren. 

3. Untuk siswa, supaya mentaati peraturan dan mengikuti kegiatan dengan 

baik. Budaya pesantren benar-benar bisa jadi bekal kita hidup 

bermasyarakat selanjutnya. Siswa harus bisa menjaga sikap dan perilaku 

dimanapun berada. 

4. Untuk penelitian lebih lanjut, perlu diadakan pengamatan yang lebih 

terhadap sikap santri ketika di luar pondok, agar data yang didapat tentang 

implikasi terhadap siswa lebih lengkap. 
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