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ABSTRAK 

Penelitian ini merupakan suatu pembahasan mengenai strategi sekolah melalui 
program boarding school. Dengan tujuan untuk memfasilitasi peserta didik yang 
memiliki tempat tinggal dengan jarak jauh dari sekolahan. Penelitian ini 
menggunakan subjek dari suatu lembaga sekolah yaitu MTs Negeri 1 Surakarta 
dengan tujuan agar mengetahui bagaimana strategi sekolah dalam meningkatkan 
karakter religius siswa melalui program boarding school, dan apa saja faktor 
penghambat dan pendukung pelaksanaan strategi tersebut. Dengan menggunakan 
metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan analisis data, penulis 
menggunakan langkah-langkah mulai dari mereduksi data, menyajikan data 
hingga menarik kesimpulan. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan di sekolah 
dalam meningkatkan karakter religius peserta didik melalui boarding school, 
terdapat empat langkah yaitu, mewajibkan siswa untuk shalat berjamaah di 

tahfidz al-Quran. Dari ke-empat tahapan tersebut MTs Negeri 1 Surakarta telah 
terbukti melaksanakan kegiatan dari strategi yang dilakukan oleh sekolah melalui 
boarding school. Sedangkan untuk faktor penghambat dan pendukung dari 
pelaksanaan program tersebut yaitu, siswa yang sangat mudah untuk diarahkan 
untuk melakukan kegiatan keagamaan, lingkungan sekolah yang dinilai islami, 
dan dari lingkungan teman sebaya yang memiliki karakter baik. Sedangkan faktor 
yang menghambat strategi tersebut yaitu, terdapat guru yang belum cukup 
memiliki hafalan al-Quran dan fasilitas yang kurang pada musholla dan juga 
kamar tidur untuk siswa dan siswi yang masih 1 komplek. 
Kata Kunci : strategi sekolah, boarding school. 
  

ABSTRACT 
This scribt is a discussion of school strategies through the boarding school 
programs. With the purpose to facilitate students who have a place to live with a 
distance miles from school. This study uses the subject of a school institution, 
namely MTs Negeri 1 Surakarta with the purpose to find out how the school's 
strategy in improving students' religious character through boarding school 
programs, and what are the inhibiting and supporting factors for implementing the 
strategy. By using qualitative research methods and data collection techniques 
used are observation, interviews, and documentation. In conducting data analysis, 
the authors use steps ranging from reducing data, presenting data to drawing 
conclusions.The results of research conducted at schools in improving the 
religious character of students through boarding school, there are four steps, 
namely, requiring students to pray in congregation in the mosque, tahajud, Islamic 



studies in the form of interpretation material, ta'lim and muta; alim, and tahfidz 
Al-Qur'an. From these four stages, MTs Negeri 1 Surakarta has been proven to 
carry out the activities of the strategy carried out by schools through boarding 
schools. As for the inhibiting and supporting factors of the implementation of the 
program, namely, students who are very easy to be directed to conduct religious 
activities, the school environment is considered Islamic, and from the 
environment of peers who have good character. While the factors hampering this 
strategy are, there are teachers who do not have enough memorization of the 
Koran and inadequate facilities in the mosque and also bedrooms for students and 
students who are still 1 complex. 
Keywords: School Strategy, Boarding School. 
 

1. PENDAHULUAN 
Karakter seseorang dapat dilihat dari sikap dan tingkah perilakunya, karena karakter 

merupakan suatu implementasi dari sikap seseorang. Karakter seseorang akan sejalan 

dengan perlilakunya, bila seseorang selalu melakukan aktivitas yang baik seperti suka 

menolong, sopan dalam bicara ataupun menghargai sesama, maka kemungkinan besar 

karakter orang tersebut juga baik, ataupun sebaliknya jika seseorang selalu melakukan 

aktivitas yang jelek seperti tidak sopan dalam bicara, tidak pernah menghargai sesama 

maka kemungkinan besar karakter orang tersebut juga jelek. Maka dari itu, pendidikan 

karakter harus ditanamkan sejak dini, agar dapat menjadi dasar yang kuat untuk 

menghadapi kehidupan di masa yang akan datang.   

Dalam pembentukan karakter tidak cukup hanya di lingkup sekolah saja, tetapi juga 

di lingkungan keluarga dan lingkungan sosial. Maka dari itulah banyak sekolah 

bermunculan di era modern ini yang menerapkan sistem sekolah berasrama, yaitu boarding 

school. 

 Boarding School sering disebut sebagai sekolah berasrama, yang mana perpaduan 

antara pendidikan sekolah dengan pendidkan di tempat tinggal siswa, di dalam boarding 

school siswa tidak hanya belajar ilmu pengetahuan umum saja, tetapi siswa juga belajar 

ilmu keagamaan. Dinilai dengan menerapkan sistem boarding school akan dapat 

mempermudah dalam proses pembentukan karakter siswa. Dalam boarding school proses 

pembentukan  karakter akan mudah dilaksanakan dan perilaku siswa akan dapat dipantau 

oleh pembimbing selama 24 jam. 

 MTs Negeri 1 Surakarta adalah salah satu madrasah negeri yang melaksanakan dan 

mengembangkan sistem boarding school.  MTs Negeri 1 Surakarta tidak mewajibkan 



seluruh siswanya untuk tinggal di boarding school, hanya mereka yang berminat saja yang 

mengikuti program boarding school. Akan tetapi, untuk program tahfidz wajib  tinggal di 

Boarding school walaupun rumahnya dekat ataupun jauh. 

Dengan hadirnya boarding school ini sebagai tempat untuk bimbingan dan 

pendampingan terhadap keadaan siswa yang sedang melalaui masa remaja yang penuh 

dengan gejolak, untuk mencegah timbulnya kenakalan siswa maka perlu adanya 

pendampingan dan bimbingan yang bertujuan untuk pembentukan karakter yang positif 

pada diri siswa, salah satunya melalui program boarding school. Dalam hal pembentukan 

karakter, boarding school MTs Negeri 1 Surakarta mengintegrasikan antara kurikulum di 

madrasah dan asrama, antara lain berkenaan dengan pendidikan agama dan pembentukan 

karakter kreatif. Oleh karena itu dalam hal pembentukan karakternya ada singkronisasi 

antara kegiatan yang dilaksanakan di sekolah dan asrama. Dalam proses pembentukan 

karakter ini membutuhkan pendampingan dan penerapan materi-materi yang akan 

berimbas pada perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari. 

 Oleh karena itu strategi Boarding school dapat dilakukan dengan cara melalui 

keteladanan, pembiasaan, nasehat, perhatian dan hukuman. Dengan adanya strategi 

Boarding school  tersebut, siswa dapat meningkatkan karakter religiusnya. Untuk itu 

KARAKTER RELIGIUS SISWA MELALUI PROGRAM BOARDING SCHOOL DI MTs 

NEGERI 1 SURAKARTA" 

Dari latar belakang di atas maka dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana 

strategi sekolah dalam meningkatkan karakter religius siswa melalui program Boarding 

school? Dan Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat program Boarding school di 

Mts Negeri 1 Surakarta dalam meningkatan karakter religius siswa? Dengan tujuan yaitu, 

Dapat mendeskripsikan strategi Boarding school di MTs Negeri 1 Surakarta dalam 

meningkatkan karakter siswa, dan Dapat menjelaskan Faktor Pendukung dan Penghambat 

Program Boarding school Di Mts Negeri 1 Surakarta Dalam meningkatan Karakter 

Religius Siswa. 

 

 

 



2. METODE 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research). Karena, penelitian ini 

berdasarkan data-data yang diperoleh dari lapangan secara langsung, yaitu dari SMA 

Muhammadiyah 1 Klaten. Pada dasarnya penelitian lapangan bertujuan untuk memecahkan 

masalah-masalah praktis dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan penulis 

dalamKpenelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif pada 

umumnya dilakukan untuk menjelaskan secara sistematis fakta pada suatu objek, 

fenomena, atau setting sosial yang dituangkan dalam bentuk suatu tulisan yang bersifat 

naratif. Artinya, data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar bukan angka-

angka. 

Dalam penelitian ini, penulis dalam mengumpulkan data-data di lapangan akan 

menggunakan beberapa metode, yaitu metode observasi, metode wawancara, dan metode 

dokumentasi. Setelah data terkumpul, kemudian akan dilakukan analisis data. Dalam 

analisis data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang terdiri dari empat 

kegiatan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Strategi Sekolah Dalam Meningkatkan Karakter Religius Siswa Melalui Program 

Boarding School. 

Dari hasil peneltian pada kjian teori dijelaskan bahwa boarding school merupakan suatu 

tempat tinggal dalam lembaga pendidikan yang melaksanakan kegiatan sistem pesantren 

yaitu, pondok, pengurus, siswa/santri yang tinggal di asrama dan menerapkan kegiatan dari 

bangun tidur sampai menjelang tidur. Hasil analisis di lapangan, ditemukan bahwa sekolah 

menyediakan tempat tinggal kepada siswa program kelas tahfidz dan yang bertempat tinggal 

jauh dari sekolahan dengan tujuan agar proses pembelajaran tidak terganggu dikarenakan 

jarak tempuh dari rumah ke sekolahan. 

Boarding school masih sedikit. Sekitr 30-40 anak. Itu pun 

asrama putri saja. Setelah berjalan sekitar 3 tahun, baru didirikan asrama putra. Dan 

sekarang sudah mencapai 100 siswa putra/putri. 

MTs Negeri 1 Surakarta meningkatkan karakter religius siswa dengan 4 langkah yaitu, 

tahfidz, shalat berjamaah, tahajud, dan kajian. Dalam kegiatan tahfidz berlangsung setelah 



pembimbing dengan cara di absen oleh ustadz.   

Dalam teori terdapat pada tujuan pendidikan karakter yaitu berisi tentang 

mengembangkan kebiasaan siswa dan membentuk perilaku yang terpuji dan sejalan dengan 

nilai-nilai religius. Sedangkan pada hasil penelitian ditemukan bahwa ada pembiasaan 

kepada siswa untuk melakukan shalat berjamaah di masjid pada waktu shalat Ashar, 

i seluruh siswa yang tinggal di 

asrama dan ada sanksi untuk yang melanggar atau tidak melaksanakan shalat secara 

berjamaah.  

berarti kita sudah bangun dulu kemudian minta anak untuk menjaga kebersihan dan kerapian 

kamar. 

Berdasarkan pada teori yang dibangun bahwa nilai pendidikan karakter salah satunya 

adalah religius yang merupakan sikap dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, 

toleran terhadap agama lain, dan hidup rukun dengan pemelik agama lain.  Sedangkan 

temuan pada analisis data dijelaskan bahwa asrama Baitul Hikmah menyelenggarakan shalat 

tahajud bahkan diwajibkan untuk melaksanakan shalat tahajud dengan tujuan meningkatkan 

karakter religius siswa. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebelum shalat subuh tepatnya jam 

04.00 dan tidak wajib mendirikan sahalat di masjid, boleh di kamar masing-masing.  Dan 

ditemukan pada hasil penelitian bahwa di asrama Baitul hikmah terdapat kegiatan kajian 

islam yang dilakukan pada hari selasa dan kamis. Kajian tersebut berisi tentang materi tafsir 

al-  

Berdasarkan hasil teori bahwa, strategi boarding school dalam meningkatkan karakter 

religius siswa melalui 5 metode yaitu, keteladanan, pembiasaan, nasehat, perhatian, dan 

hukuman.  Sedangkan dalam temuan penelitian lapangan, di sebutkan bahwa asrama Bait al-

Hikmah melaksanakan pembiasaan kepada siswa dengan membiasakan siswanya untuk 

shalat berjamaah, bangun di sepertiga malam untuk melaksanakan shalat tahajud, kemudian 

menghafalkan al-Quran atau yang disebut tahfidz, dan kegiatan kajian Islam yang berisi 

 



Dengan demikian MTs N 1 Surakarta telah melakukan kegiatan pembiasaan, 

keteladanan, nasehat, dan hukuman melalui pelaksanaan shalat berjamaah, shalat tahajud, 

kajian Islam, dan tahfidz al-Quran. 

3.2. Faktor Pendukung Dan Penghambat 

Kesadaran dari diri siswa menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatnya karakter 

religius siswa. Karena dengan berbagaipun cara yang dilakukan oleh pengelola boarding 

school apabila kemauan siswa untuk memiliki karakter religius yang baik maka akan menuai 

kesulitan bahkan bisa mengalami sebuah kegagalan. Dalam usaha program boarding sechool 

dalam meningkatkan karakter religius siswa, siswa dinilai sangat mudah untuk diarahkan. 

Selain itu, siswa juga seringkali melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik tanpa disuruh 

atau diarahkan oleh guru atau pengasuh asrama. 

3.2.1. Faktor Yang Bersumber Dari Lingkungan Sekolah 

Sekolah adalah lembaga pendidikan yang penting sesuidah keluarga, karena makin besar 

kebutuhan siswa, maka orang tua menyerahkan tanggung jawabnya sebagain kepada lembga 

pendidikan. sekolah sebagai pembantu keluarga mendidik anak. Sekolah memberi 

pendidikan dan pengajaran kepada siswa mengenai apa yang tidak dapat atau tidak ada 

kesempatan orang tu untuk memberikan pendidikan dan pengajaran di dalam keluarga. 

Tugas guru dan pemimpin sekolah di samping memberikan ilmu pengetahuan, ketrampilan, 

juga mendidik siswa beragama. Disinilah sekolah berfungsi sebagai pembantu keluarga 

dalam memberikan bimbingan dan pengajaran kepada anak didik. Perndidikan budi pekerti 

dan keagamaan yang di selenggarakan di sekolah haruslah merupakan kelanjutan setidaknya 

jangan bertentangan dengan apa yang di berikan dalam keluarga. 

Dalam meningkatkan karakter religius siswa, tentunya siswa harus di dukung dengan 

situasi lingkungan religius yang baik juga. Lingkungan asrama MTs Negeri 1 Surakarta 

dinilai cukup islami, sehingga siswa-siswinya pun terbiasa untuk melakukan perilaku yang 

baik dan islami juga. Lingkungan asrama dikenal dengan kedisiplinan, kebersihan dan 

kenyamanan membuat siswa termotivasi untuk terus meningkatkan karakter religiusnya. 

Dalam hal kedisiplinan misalnya, bukan saja disiplin dalam menjaga sholat wajibnya namun 

juga disiplin dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Dalam sebuah kegiatan setoran hafalan 

misalnya, jika siswa tidak setoran hafalan siswa tersebut langsung mendapatkan hukuman. 

Kemudian dalam menjaga kebersihan lingkungan, asrama MTs N 1 Surakarta terbilang 



sangat bersih. Hal tersebut karena budaya sekolah yang selalu mengedepankan kebersihan 

lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Sehingga siswa terbiasa dengan 

sendirinya menjaga kebersihan lingkungan dimana saja ketika siswa berada. Dan dalam hal 

kenyamanan, siswa diberikan fasilitas yang cukup nyaman dalam asrama. Misalnya 

kenyamanan musholla, sehingga siswa terasa nyaman ketika melakukan ibadah. Dan akan 

memotivasi siswa untuk senantiasa beribadah karena mushollanya yang nyaman. 

3.2.2. Faktor Dari Lingkungan Teman-Teman Sebaya.  

Teman sepergaulan mempunyai pengaruh yang cukup besar membuat anak menjadi anak 

yang baik dan juga membuat anak yang suka melanggar norma-norma yang berlaku di 

masyarakat. Hal ini terjadi hampir di seluruh kawasan yang ada, kawasan yang kami maksut 

adalah kawasan yang ada penduduknya yang masih usia remaja, orang dewasa yang masih 

dikategorikan sebagai generasi muda. Para ahli ilmu sosial pada umumnya berpendapat 

bahwa kelompok seusia atau kelompok sepermainan mempunyai pengaruh yang besar 

terhadap remaja/generasi muda sebagai individu atau pribadi. 

 Teman-teman menjadi tak kalah pentingnya dalam mempengaruhi karakter religius siswa. 

Lingkungan teman sebaya di asrama MTs N 1 Surakarta terbilang cukup baik. Hal itu 

dikarenakan siswa di asrama mayoritas sudah mapan, mudah diatur oleh pengasuh asrama, 

dan juga memiliki karakter yang baik. Hal itu terlihat ketika siswa bergaul kesehariannya, 

siswa memiliki kesadaran beragama yang cukup baik, kesadaran tata tertib sekolah yang 

cukup baik juga dan tingkat kesadaran akan berperilaku yang baik juga. 

3.2.3. Faktor Penghambat 

Guru yang tidak  professional, guru atau pengasuh boarding school di MTs N 1 Surakarta 

sebenarnya terbilang sudah cukup baik. Kinerja, kedisiplinan dan tanggung jawab yang di 

lakukan oleh pengasuh sudah dijalankan dengan baik. Namun, dalam menjalankan kegiatan 

pembelaj

pengasuh asrama putri, pengasuh belum memiliki hafalan sedangkan pengasuh tersebut 

harus membimbing dan menyimak hafalan siswa. 

Sarana dan Prasarana, dalam melaksanakan strategi peningkatan karakter religius siswa, 

program boarding school seharusnya memiliki sarana dan prasarana yang baik. Program 

boarding school MTs Negeri 1 surakarta memiliki hambatan dalam hal ini. Hambatan 

tersebut antara lain karena kurang luasnya musholla dan juga kamar tidur untuk siswa dan 



siswi yang masih 1 komplek. Musholla saat ini kurang menampung untuk dijadikan sholat 

berjamaah bersama siswa dan siswi. Sehingga untuk sholat jamaah siswa di buat jamaah 

sendiri dan siswi pun dibuat jamaah sendiri. Sedangkan kamar yang digunakan tempat tidur 

siswa dan siswi masih 1 komplek. Seharusnya untuk lebih menjaga fokus dari belajar siswa, 

alangkah baiknya apabila komplek laki-laki dan perempuan itu di pisahkan agar tidak 

bercampur. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan analisis data dan hasil penelitian yang diperoleh tentang peran Boarding School 

atau asrama Baitul Hikmah MTs Negeri 1 Surakarta dalam mengembangkan pendidikan 

karakter religius peserta didik maka dapat diambil kesimpulan yaitu: Strategi sekolah dalam 

meningkatkan religius siswa melalui program boarding school. 

 Dalam meningkatkan karakter religius siswa melalui program boarding school melalui 

empat langkah, yaitu (1) Tahfidz sebagai pengembangan hafalan siswa, (2) Shalat berjamaah 

diwajibkan bagi seluruh siswa yang tinggal di asrama, (3) Tahajud dilaksanakan sebelum 

shalat subuh dan wajib, namun tidak harus di masjid, dan (4) Kajian yang dilaksanakan pada 

 

 Pada pelaksanaan strategi sekolah dalam meningkatkan karakter religius siswa melalui 

program boarding school di sekolah tersebut yaitu, Faktor Pendukung: Bersumber dari 

dalam siswa yang sangat mudah untuk diarahkan untuk melakukan kegiatan keagamaan, 

lingkungan sekolah yang dinilai islami, dan dari lingkungan teman sebaya yang memiliki 

karakter baik. Sedangkan faktor yang menghambat strategi tersebut yaitu, terdapat guru 

yang belum cukup memiliki hafalan al-Quran dan fasilitas yang kurang pada musholla dan 

juga kamar tidur untuk siswa dan siswi yang masih 1 komplek. 

 Lebih menekankan lagi strategi nasehat, perhatian, dan hukuman yang telah dibuat oleh 

pengelola asrama dalam meningkatkan karakter religius siswa. 

 Melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasana sebagai penunjang peningkatan 

karakter religius siswa agar pelaksanaannya berjalan dengan lancar.  

 Penulis selanjutnya dapat melanjutkan penelitian yang telah peneliti lakukan sekarang. 

Boarding school  
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