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MOTTO  

 

 راً ْلُعْسرُِيسْ ٱ َمعَ  ِإنَّ 

 “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”1 

 

َفُعُهمْ َخريُْ    ِللنَّاسِ  النَّاِساَنـْ
“Sebaik-sebaik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang 

lainnya”2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Tarjamahnya (Bandung: Cv Penerbit Jumanatul ‘Ali-Art, 2004), 596. 
2Tarbiyatul Mu’alimin Al-Islamiyah PPWS, Majmu’at Al-

Mahfudzot, jilid I (Ponorogo: Ngabar Pers, 2003), 7. 
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ABSTRAK 

HIDAYATUL AKBAR, FAIZ. 2019. Kontribusi Madrasah 
Aliyah Ronggowarsito Dalam Melestarikan 
Kegiatan Keagamaan Di Masjid Jami’ Tegalsari 
Ponorogo.SkripsiFakultas Tarbiyah dan Ilmu 
Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 
PembimbingMuh. Widda Djuhan, S.Ag. M.Si 

 
Kata Kunci: Kontribusi, Madrasah Aliyah, Kegiatan 

Keagamaan 

 

Masjid Tegalsari merupakan masjid yang memiliki 
kegiatan keagamaan yang dilaksanakan setiap tahunnya. 
Kegiatan keagamaan ini diikuti oleh banyak orang. Dalam 
pelaksanaan kegiataan keagaman supaya terlaksana lancar 
Ta’mir masjid Tegalsari bekerjasama dengan tokoh 
masyarakat dan pemuda sekitar dalam pelaksanaan 
kegiataan keagamaan. Namun kerjasama tersebut kurang 
maksimal dalam pelaksanaan mengurusi kegiatan 
keagamaan yang ada. Maka Madrasah Aliyah 
Ronggowarsito tergugah untuk berkontribusi dalam 
pelaksanaan kegiatan keagamaan Masjid Tegalsari untuk 
memperlancar kegiatan keagamaan tersebut. Kontribusi MA 
Ronggowarsito meliputi Ziarah Makam, Semaan Al-Qur’an, 
I’tikaf,  Ziarah Wali, Kirab dan Haul Kyai Ageng Muhamad 
Besari. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui bentuk 
kegiatan keagamaan Di Masjid Jami’ Tegalsari Ponorogo, 
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(2) mengetahui Kontribusi MA Ronggowarsito Dalam 
Melestarikan Kegiatan Keagamaan Di Masjid Jami’ 
Tegalsari Ponorogo. 

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif. Jenis penelitian adalah studi kasus. teknik atau 
prosedur pengumpulan data dengan cara : wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah teknik model Miles 
and Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan 
menarik kesimpulan. 

Berdasarkan analisis data ditemukan bahwa (1) 
Bentuk Kegiatan Keagamaan yang ada Di Masjid Jami’ 
Tegalsari Meliputi Ziarah Makam, Semaan Al-Qur’an, 
I’tikaf,  Ziarah Wali, Kirab dan Haul Kyai Ageng Muhamad 
Besari. (2) Kontribusi Madrasah Aliyah Ronggowarsito 
dalam melestarikan Kegiatan Keagamaan Di Masjid Jami’ 
Tegalsari Ponorogo yaitu Menjadi panitia kegiatan pada 
setiap acara yang diselengarakan oleh pengurus Yayasan 
Kiai Ageng Muhamad Besari di Masjid Jami’ Tegalsari 
Ponorogo, Ikut serta dalam melancarkan Kegiatan 
keagamaan I’tikaf di Bulan Ramadan, Ikut serta dalam 
Ziarah Makam Wali Nusantara sebagai jama’ah maupun 
sebagai panitia, Menjadi Juri lomba dan Panitia Haul serta 
Menjadi Peserta dalam memeriahkan Kirab. 
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1. Pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang dijadikan 
pedoman penulisan skripsi ini adalah sistem Institute of 

Islamic Studies, McGill University, yaitu sebagai 
berikut:  

 

 
2. Ta’ Marbuta tidak ditampakkan kecuali dalam susunan 

idafa, huruf tersebut ditulis t. Misalnya: 
a.  فطانة 
b.  فطانة النبي 

 ‘     =       ء
 b     =       ب
 t      =       ت

 Th     =       ث
 J     =        ج

 ῌ     =        ح
 kh     =        خ
 D      =        د

 dh      =        ذ
 r       =       ر

 z      =        ز

س         =      s 
 sh      =        ش

 ṣ      =       ص
 ḍ      =       ض
 ṭ       =         ط

 ẓ        =         ظ
 ‘        =         ع

 gh       =         غ
 f       =        ف

 q      =        ق

 k      =        ك
      l       =         ل

 m      =          م
 n       =         ن
 w       =         و

 h        =         ه
 y       =        ي
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3. Diftong dan Konsonan Rangkap  
Arab  Latin  Arab  Latin  Arab  Latin  Arab  Latin  

 ỉ إِيْ   أُوْ  ay أَيْ  aw أَوْ 
 
Konsonan rangkap ditulis rangkap, kecuali huruf waw 
yang didahului damma dan huruf ya yang didahului 
kasra seperti tersebut dalam tabel diatas 

4. Adapun bacaan panjang adalah sebagai berikut. 
Arab  Latin  Arab  Latin  Arab  Latin  

  أُوْ  ὶ إِيْ  ᾱ ا 
 

5. Sedangkan kata sandang seperti dalam tabel di bawah 
ini. 
Arab  Latin  Arab  Latin  Arab  Latin  
 -wa’l وال al-sh الش -al ال 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu, Contribute, 

Contribution maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan 

diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi 

dapat berupa materi dan tindakan. Hal yang bersifat materi 

misalnya seorang individu atau sebuah lembaga yang 

memberikan bantuan terhadap pihak lain demi kebaikan 

bersama.1 

Masjid Tegalsari merupakan masjid yang memiliki 

kegiatan keagamaan yang dilaksanakan setiap tahunnya. 

Kegiatan keagamaa ini diikuti oleh banyak orang. Dalam 

pelaksanaan kegiataan keagaman supaya terlaksana lancer 

Ta’mir masjid Tegalsari bekerjasama dengan tokoh 

masyarakat dan pemuda sekitar dalam pelaksanaan 

kegiataan keagamaan. Namun kerjasama tersebut kurang 

maksimal. Maka MA Ronggowarsito tergugah untuk 

berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan 

Masjid Tegalsari untuk memperlancar kegiatan keagamaan 

tersebut. Kontribusi MA Ronggowarsito meliputi Ziarah 

Makam, Semaan Al-Qur’an, I’tikaf,  Ziarah Wali, Kirab dan 

Haul Kyai Ageng Muhamad Besari. 

Masjid adalah rumah Allah yang sering digunakan 

untuk berbagai tujuan yang kadangkala menyebabkan 

fungsinya menjadi kabur sebagai tempat pengabdian kepada 

Allah SWT. Masjid tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 

 
1 Wikipedia. Kontribusi. Diakses dari http://id.wikipedia.org 12 

April 2019 pukul 15:45 WIB 

http://id.wikipedia.org/
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umat Islam dalam mencapai cita-citanya. Masjid Jami’ 

Tegalsari adalah  

Masjid dengan simbol kebudayaan islam tertua di 

Ponorogo dan simbol Pendidikan agama islam tertua di 

Ponorogo yang seiring dengan berjalannya waktu memiliki 

berbagai macam kegiatan keagamaan yang kental dan 

sangat rutin dilaksanakan serta memiliki berbagai unsur 

nilai-nilai Pendidikan islam didalamnya. Selain itu masjid 

Jami’ Tegalsari memiliki Lembaga Pendidikan yang formal 

yaitu MA Ronggowarsito yang didalamnya juga menganut 

sistem Pendidikan islam serta memiliki relasi dengan 

kegiatan masjid Jami’ Tegalsari dan memiliki berbagai 

pengaruh-pengaruh terhadap peserta didik. 

Dalam kehidupan bermasyarakaat tentunya tak akan 

lepas dari kearifan lokal dimana tempat manusia tersebut 

lahir. Di Indonesia khususnya di wilayah Ponorogo dunia 

Pendidikan keagamaan Islam sangatlah kental akan kegiatan 

keagamaan masyakatnya. Desa Tegalsari terdapat sebuah 

Madrasah Aliyah Ronggowarsito yang pada zaman milineal 

ini tetap memiliki kontribusi dalam melestarikan kegiatan 

keagamaan yang tumbuh mengakar dari zaman kezaman.  

Madrasah Aliyah Ronggowarsito Tegalsari termasuk 

salah satu tempat menuntut ilmu para siswa dan siswa 

Madrasah Aliyah Ronggowarsito Tegalsari tersebut yang 

memiliki sejarah amat erat dengan pondok pesantren 

Tegalsari yang telah mencetak para Kiai dan para ulama di 

Indonesia. Jadi MA Ronggowarsito sebelum dijadikan 

lembaga sekolahan dulu berbentuk pondok pesantren. 
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Keikutsertaan peserta didik dan pendidik MA 

Ronggowarsito dalam kepanitiaan dan peserta, merupakan 

salah satu pilar kesuksesan ataupun keberhasilan kegiatan-

kegiatan keagamaan yang ada di masjid Jami’ Tegalsari. 

Kegiatan keagamaan di masjid jami’ Tegalsari tersebut 

bukan hanya merupakan sebuah ajang kepanitian semata, 

namun sebagai wadah untuk mengembangkan bakat dan 

minat peserta didik dan pendidik serta sebagai wujud 

implementasi pendidikan madrasah terhadap lingkungan 

masjid Jami’ tegalsari. Hal itu juga dijadikan ajang promosi 

tentang program MA Ronggowarsito juga sebagai wadah 

untuk belajar sembari beribadah.  

MA Ronggowarsito setiap tahunnya berperan aktif 

dalam segala hal kegiatan keagamaan dimasjid Jami’ 

Tegalsari. Hal tersebut merupakan wujud atau perwujudan 

visi dan misi madrasah guna mencerdaskan, mendidik dan 

membina akhlak peserta didik sehingga mampu menjadi 

insan yang berakhlakul karimah. Madrasah sebagai 

penggerak peserta didik dan pendidik untuk terus ber-

kontribusi yang tentunya bertujuan untuk memperbaiki diri 

dan mempromosikan madrasah ke ranah masyarakat yang 

luas.  

Tentunya hal tersebut diatas tak akan terlepas dari 

sejarah masjid Tegalsari yang kental dengan kegiatan 

keagamaannya. Oleh karena itu ketertarikan peneliti untuk 

mengetahui dan menelusuri lebih dalam tentang kontribusi 

MA Ronggowarsito dalam melestarikan kegiatan 

keagamaan di Masjid Jami’ Tegalsari. Kegelisahan peneliti 

muncul untuk mengetahui apa yang membuat MA 
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Ronggowarsito tertarik untuk berkontribusi dalam 

melestarikan dan ikut serta dalam kegiatan keagamaan di 

masjid Jami’ Tegalsari ponorogo. Adanya keterikatan antara 

MA Ronggowarsito dan masjid Jami’ Tegalsari membuat 

peneliti bertanya-tanya tentang bagaimana bentuk kegiatan 

dan apa saja kontribusi MA Ronggowarsito dalam 

melestarikan kegiatan keagamaan sehingga MA 

Ronggowarsito` 

Berdasarkan latar belakang penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian tentang “Kontribusi Madrasah 

Aliyah Ronggowarsito Dalam Melestarikan Kegiatan 

Keagamaan Di Masjid Jami’ Tegalsari Ponorogo”. Ini perlu 

diungkap agar dapat diketahui secara rinci mengenai 

kontribusi Madrasah Aliyah Ronggowarsito dalam 

melestarikan kegiatan keagamaan  sehingga dapat 

dimanfaatkan serta dijadikan contoh bagi daerah lain yang 

memerlukan. 

 

B. Fokus Penelitian 

Dari masalah yang ada peneliti membatasi penelitian 

yang akan diteliti pada Kontribusi MA Ronggowarsito 

Dalam Melestarikan Kegiatan Keagamaan Di Masjid Jami’ 

Tegalsari  Ponorogo. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian diatas 

maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Bentuk Kegiatan Keagamaan yang ada 

di Masjid Jami’ Tegalsari Ponorogo? 
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2. Bagaimana kontribusi MA Ronggowarsito Dalam 

Melestarikan Kegiatan Keagamaan Di Masjid 

Jami’ Tegalsari Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan maka 

tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: 

1. Untuk mengetahui Bentuk Kegiatan Keagamaan Di 

Masjid Jami’ Tegalsari Po  norogo. 

2. Untuk mengetahui Kontribusi MA Ronggowarsito 

Dalam Melestarikan Kegiatan Keagamaan Di 

Masjid Jami’ Tegalsari Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

a) Hasil penelitian ini akan bermanfaat sebagai 

kontribusi bagi khasanah ilmiah dalam bidang 

pendidikan. 

b) Untuk kepentingan studi ilmiah dan sebagai bahan 

informasi serta acuan bagi peneliti lain yang 

hendak melakukan penelitian lanjut. 

2. Secara Praktis 

a) Bagi Madrasah, agar dapat berperan aktif dalam 

melestarikan Kegiatan Keagamaan di Masjid Jami’ 

Tegalsari Ponorogo. 

b) Bagi peneliti, agar dapat memberikan pengalaman 

baru mengenai pelestarian Kegiatan kegamaan 

yang dilakukan dan dilaksanakan  oleh MA 

Ronggowarsito Tegalsari Ponorogo. Dapat 
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menambah pengetahuan dan pengalaman yang 

lebih matang dalam bidang pendidikan dan 

penelitian dan juga sebagai sumbangan untuk 

memperkaya ilmu pengetahuan. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Skripsi yang dibuat secara sistematis akan memudahkan 

dalam pembahasan, sehingga untuk menyusun skripsi secara 

sistematis penulis membuat sistematika penulisan sebagai 

pedoman dalam menyusun skripsi. Skripsi ini disusun 

dengan sistematika penulisan yang terdiri dari Bagian 

Pendahuluan, Bagian Isi dan Bagian Akhir. 

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini berisi tinjauan secara 

global permasalahan yang dibahas, yaitu terdiri dari latar 

belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab II berisi kajian hasil penelitian terdahulu dan kajian 

teori yang di dalamnya mengenai paparan studi penelitian 

yang dilakukan sebelumnya mengenai topik yang hampir 

mirip dengan yang diangkat oleh peneliti.Kajian teori 

sebagai pedoman yang digunakan dalam melangsungkan 

kegiatan penelitian yang terdiri atas: Pengertian Kontribusi 

dan Madrasah Aliyah 

Bab III berisi tentang metode penelitian yaitu 

pendekatan dan jenis penelitian kehadiran peneliti, lokasi 

penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik 

analisis data, pengecekan keabsahan data temuan, tahapan-

tahapan penelitian. 



 

 

 

7 

Bab IV berisi temuan penelitian. Bab ini berisi data 

umum antara lain profil , visi dan misi, struktur organisasi, 

data pendidik/peserta didik, sarana prasarana dan tempat 

penelitian. Dan berisi data khusus anatara lain Kontribusi 

Madrasah Aliyah Ronggowarsito dalam melestarikan 

kegiatan keagamaan Di Masjid Jami’ Tegalsari Ponorogo. 

Bab V merupakan hasil analisis masalah yang meliputi 

analisis Kontribusi Madrasah Aliyah Ronggowarsito dalam 

melestarikan kegiatan keagamaan Di Masjid Jami’ Tegalsari 

Ponorogo. 

Bab VI berisi penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan 

saran yang dimaksudkan pembaca dapat mengambil inti sari 

dari skripsi ini. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN 

KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Disamping menggunakan buku-buku atau referensi 

yang relevan, peneliti juga melihat hasil penelitian terdahulu 

agar nantinya tidak terjadi kesamaan dan juga sebagai salah 

satu acuan mengingat pengalaman adalah guru yang baik. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yaitu: 

Skripsi yang ditulis oleh Akbar (30200106008) dengan 

Judul Skripsi: Eksistensi Pondok Pesantren Tradisional 

Dalam Pembangunan Masyarakat di Era Globalisasi di Kel. 

Jalanjang Kec. Gantarang    Kab. Bulukumba Tahun 2011. 

Skripsi ini adalah suatu kajian ilmiah yang membahas 

tentang Eksistensi Pondok Pesantren Tradisional dalam 

Pembangunan Masyarakat di Era Globalisasi di Kel. 

Jalanjang Kec. Gantarang Kab. Bulukumba. Kiprahnya 

tidak hanya sebatas sebagai lembaga pendidikan, namun 

juga merupakan lembaga perjuangan, lembaga sosial, 

ekonomi, lembaga spiritual keagamaan dan dakwah. 1 

Terkait dengan penelitian diatas yang dijadikan sebagai 

telaah terdahulu terdapat kesamaan dalam penelitian 

sekarang yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif. 

Untuk penelitian terdahulu berfokus pada model pengajaran 

dan upaya pondok dalam mengatasi dampak kemoderenan. 

Sedangkan penelitian sekarang berfokus pada Bentuk 

 
1 Akbar “Eksistensi Pondok Pesantren Tradisional Dalam 

Pembangunan Masyarakat di Era Globalisasi di Kel. Jalanjang Kec. 

Gantarang    Kab. Bulukumba” (Skripsi, IAIN, Tulung Agung, 2011) 
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kegiatan keagamaan dan Kontribusi MA Ronggowarsito 

yang turut serta dalam melestarikan kegiatan keagamaan di 

Masjid Jami’ Tegalsari Ponorogo.  

 

B. Kajian Teori 

1. Kontribusi 

 Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu, 

Contribute, Contribution maknanya adalah 

keikutsertaan, keterlibatan diri maupun sumbangan. 

Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi dan 

tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang 

individu atau sebuah lembaga yang memberikan 

bantuan terhadap pihak lain demi kebaikan bersama.2 

 Kontribusi menurut kamus besar bahasa Indonesia 

adalah sumbangan atau pemberian, jadi kontribusi 

adalah pemberian andil setiap kegiatan, peranan, 

masukan, ide dan lainnya. Sedangkan menurut kamus 

Ekonomi, kontribusi adalah sesuatu yang diberikan 

bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, 

atau kerugian tertentu dan bersama-sama.3 

 Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu 

berupa bentuk nyata yang dilakukan oleh individu atau 

lembaga yang kemudian memberikan dampak baik 

positif maupun negatif terhadap pihak lain. 

 
2 Wikipedia. Kontribusi. Diakses dari http://id.wikipedia.org, 

diakses 4 April 2019 
3 T. Guritnno, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus 

Ekonomi, (Jakarta:1992). Cet. Ke II.h.76 

http://id.wikipedia.org/
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 Sehingga dapat disimpulkan bahwa kontribusi 

merupakan suatu tindakan dari individu maupun 

Lembaga yang mempunyai dampaknegatif maupun 

dampak positif. 

 

2. Madrasah Aliyah 

a) Sejarah dan Landasan Madrasah 

Madrasah merupakan isim makan dari 

“darasa”, yang berarti “tempat duduk untuk 

belajar”. Istilah madrasah ini sekarang telah menyatu 

dengan istilah sekolah atau perguruan (terutama 

perguruan Islam).4 Secara harfiyah madrasah bisa 

diartikan dengan sekolah, karena secara teknis 

keduanya memiliki kesamaan, yaitu sebagai tempat 

berlangsungnya proses belajar mengajar secara 

formal. Namun demikian Karel Steenbrink 

membedakan madrasah dan sekolah karena 

keduanya mempunyai ciri khas yang berbeda. 

Madrasah memilki kurikulum, metode dan cara 

mengajar sendiri yang berbeda dengan sekolah. 

Madrasah sangat menonjol nilai religiulitas 

masyarakatnya. Sementara sekolah merupakan 

lembaga pendidikan umum dengan pelajaran 

universal dan terpengaruh iklim pencerahan Barat.5 

 
4 Ikandar Engku dan Siti Zubaidah, Sejarah Pendidikan Islam 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014) 125 
5 Karel A. Steenbrink, Pesantren, Madrasah, Sekolah (Jakarta: 

LP3ES, 1991) 46. 
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Madrasah dalam bentuk yang kita kenal saat ini 

memiliki konotasi spesifik, di mana anak 

memperoleh pembelajaran agama. Madrasah inilah 

yang tadinya disebut pendidikan keagamaan dalam 

bentuk belajar mengaji Al-Qur'an, kemudian 

ditambah dengan pelajaran ibadah praktis, terus ke 

pengajaran tauhid, hadis, tafsir, tarik Islam dan 

Bahasa Arab. Kemudian masuk pula pelajaran umum 

dan keterampilan.6 Dari segi jenjang pendidikan, 

mulanya madrasah identik dengan belajar mengaji 

Qur'an, jenjang pengajian tingkat dasar dan 

pengajian kitab tingkat lanjut, kemudian  berubah ke 

jenjang Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, 

dan Madrasah Aliyah.7 

Madrasah yang didirikan di Indonesia tidak 

hanya untuk mengajarkan ilmu pengetahuan dan 

nilai-nilai Islam, tetapi juga memasukkan pelajaran 

yang diajarkan di sekolah-sekolah yang 

diselenggarakan pemerintah Hindia Belanda, seperti 

madrasah Adabiyah di Sumatera Barat, dan 

madrasah yang diselenggarakan oleh 

Muhammadiyah, Persatuan Islam, dan PUI di 

Majalengka.8 

 
6 Maksum Mukhtar, Madrasah: sejarah dan perkembangannya 

(Jakarta: Logos, 1999) 66. 
7 Ibid, 77. 
8Samsul Nizar (Editor), Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri 

Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia (Jakarta: 

Kencana, 2008) 201. 
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Misi penjajahan Belanda tidak hanya dilakukan 

lewat ekonomi tetapi juga dilakukan lewat 

pendekatan pendidikan. Lembaga pendidikan 

dianggap sebagai sarana yang paling efektif baik 

jangka pendek maupun jangka panjang. Madrasah 

yang seperti kebanyakan lembaga pendidikan 

modern lainnya, masuk pada sistem pendidikan di 

Indonesia pada awal abad ke 20-an, ini dimaksudkan 

sebagai upaya menggabungkan hal-hal yang fositif 

dari pendidikan pesantren dan sekolah.9 

Masa Jepang, pendidikan agama Islam ditangani 

secara khusus. Pemerintah Jepang membaut relasi-

positif dengan Kyai dan ustadz, yang kemudian 

membuat kantor urusan agama (shumubu). Setelah 

tahun 1945 tepatnya tanggal 3 Januari 1946- kantor 

ini menjadi kementrian agama. Dalam tahun-tahun 

pertama, kementrian agama membuat divisi khusus 

yang menangani pendidikan agama di sekolah umum 

dan pendidikan agama di sekolah agama (madrasah 

dan pesantren).10 

Perkembangan dan pertumbuhan madrasah di 

Indonesia tidak dapat dilepaskan dari tradisi 

madrasah di Timur Tengah masa modern yang juga 

sudah mengajarkan ilmu umum disamping ilmu 

agama. Sebelum abad ke-20 tradisi pendidikan Islam 

 
9 Abuddin Nata, Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2004) 31. 
10 Zuhairini, Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta:Bumi Aksara, 

1997) 45. 
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di Indonesia belum mengenal istilah madrasah, 

kecuali pengajian al-Qur’an di masjid, pesantren, 

surau, langgar, istilah madrasah baru menjadi 

fenomena pada awal abad ke-20 ketika beberapa 

wilayah terutama di Jawa dan Sumateraberdiri 

madrasah.11 

Madrasah di Indonesia secara historis memiliki 

karakter yang sangat merakyat. Sesui dengan historis 

bahwa kebanyakan madrasah di Indonesia pada 

mulanya tumbuh dan berkembang atas inisiatif tokoh 

masyarakat yang peduli, terutama para ulama yang 

membawa gagasan pembaharuan pendidikan, setelah 

mereka kembali dari menuntut ilmu di Timur 

Tengah. Dana pembangunan dan pendidikannya pun 

berasal dari swadaya masyarakat. Karena inisiatif 

dan dananya didukung oleh masyarakat, maka 

masyarakat sendiri diuntungkan secara ekonomis, 

artinya mereka dapat memasukkan anak anak mereka 

ke madrasah dengan biaya ringan.12 

Kini madrasah dipahami sebagai lembaga 

pendidikan Islam yang berada di bawah sistem 

pendidikan nasional dan di bawah pembinaan 

Kementerian Agama. Lembaga pendidikan madrasah 

ini telah tumbuh dan berkembang. Madrasah ini 

tumbuh dan berproses bersama dengan seluruh 

proses perubahan dan perkembangan yang terjadi di 

 
11 Miftahul Ulum, Pendidikan Islam dan Realitas Sosial 

(Ponorogo: STAIN Po Press) 56 
12 Karel A. Steenbrink, Pesantren, Madrasah, Sekolah.163. 



 

 

 

14 

dalam masyarakat. Dalam kurun waktu yang cukup 

panjang, yakni kurang lebih satu abad, lembaga 

pendidikan madrasah telah mampu bertahan dengan 

karakternya sendiri, yakni sebagai lembaga 

pendidikan untuk membina jiwa agama dan akhlak 

anak didik. 

b) Tujuan Penyelenggraan Madrasah Aliyah 

Dengan potensi yang dimiliki oleh madrasah 

yakni pengembangan intelektual, emosional dan 

spiritual secara bersama-sama, setidaknya optimis 

untuk menghadapi masa depan yang lebih baik dan 

menjanjikan dapat diwujudkan. 

Dalam pengembangan aspek emosional di 

madrasah, dengan berbagai kegiatan yang telah 

diprogramkan melalui kurikulum pendidikan di 

madrasah, secara tidak langsung sebenarnya telah 

membangun kedewasaan peserta didik dalam melihat 

menanggapi menyikapi dan memberikan keputusan 

atas suatu masalah. Aspek emosi menjadi bagian 

terintegrasi dalam pembelajaran pendidikan agama 

di madrasah, sehingga berbagai kegiatan yang 

dilakukan di madrasah dilakukan dalam rangka 

membentuk kepribadian anak yang utuh dari 

pembentukan aspek yang yang lain.13 

Penyelenggraan pendidikan madrasah Aliyah 

(MA) setingkat dengan pendidikan umum bertujuan 

untuk menghasilkan lulusan yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

 
13 Miftahul Ulum, Pendidikan Islam dan Realitas Sosial. 75-76 
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mulia; mengembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi anggota masyarakat yang bertanggung 

jawab dan demokratis; menguasai dasar-dasar ilmu 

pengetahuan dan teknologi; memiliki dan etos kerja 

dan dapat memasuki dunia kerja atau dapat 

mengikuti pendidikan lebih lanjut. 

c) Karakteristik  Madrasah  Aliyah 

Tiga sifat utama yang dimiliki oleh madrasah 

yaitu: Pertama, Pendidikan mengandung nilai dan 

memberikan pertimbangan nilai; Kedua, Pendidikan 

diarahkan pada kehidupan dalam masyarakat; dan 

Ketiga, pelaksaan pendidikan dipengaruhi dan 

didukung oleh lingkungan masyarakat tempat 

pendidikan berlangsung.14 

Madrasah Aliyah memiliki ciri khas dan 

karakteristik tersendiri, sehingga dalam kontek 

kurikulum perlu menampakan karakteritik tersebut. 

Oleh karena itu perumusan dan pengembangan 

kurikulum madrasah Aliyah menjadi suatu hal yang 

sangat penting. Di satu sisi kurikulum madrasah 

Aliyah tersebut harus memiliki relevansi dengan 

kebutuhan dan perkembangan masyarakat untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional, sisi lain 

madrasah Aliyah harus mencerminkan jati dirinya 

sebagai satuan pendidikan yang merupakan bagian 

integral dari sistem pendidikan nasional. 

Kerakteristik tersebut dapat dilihat pada aspek 

peserta didik (seperti apa inputnya). 

 
14 Ibid., 73 
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d) Pengembangan Pembinaan Madrasah 

Pengembangan Pembinaan Madrasah 

merupakan langkah yang harus dilakukan dan 

difikirkan secara matang, oleh karena itu perlu 

adanya perncanaan yang baik sehingga mampu 

mencapai pengembangan pemibinaan madrasah yang 

sesui dan diharapkan. Beberapa ahli pun 

memberikan pendapat terkait dengan perncanaan 

madrasah antara lain: 

1) Menurut Slamet rencana pengembangan 

madrasah adalah dokumen tentang gambaran 

kegiatan sekolah dimasa depan dalam rangka 

untuk mencapai perubahan atau tujuan sekolah 

yang telah ditetapkan. 

2) Menurut Hargreaves dan Hopkins bahwa 

perencanaan pengembangan adalah suatu yang 

lebih dari sekedar rencana (plan) 

pengembangan. Ia perlu memiliki pengaruh. 

Rencana (plan) merupakan pernyataan maksud 

yang terefleksikan dalam visi kedepan. 

3) Menurut Rohiat mengusulkan, pengembangan 

program sekolah hendaknya dilakukan melalui 

penahapan yang sistematis dengan langkah-

langkah yang dapat dipertanggung jawabkan, 

baik secara akademik, yudiris, maupun secara 

sosial. Pengembangan program madrasah juga 

harus mempertimbangkan potensi kemampuan 

sekolah, sejauhmana kekuatan madrasah dan 

lingkungan mendukung keterlaksanaan program. 
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Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat 

disimpulkan bahwa rencana pengembangan madrasah 

adalah suatu proses menyusun tindakan operasional 

madrasah dengan mempertimbangkan sumberdaya 

yang tersedia yang menjadi pedoman dalam bertindak 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara 

efektif dan efesien. 

Dalam konteks perencanaan pengembangan 

madrasah, kepala sekolah sebagai key person harus 

dapat menganalisa kekuatan, kelemahan, peluang dan 

tantangan yang akan muncul dilihat dari sisi 

sumberdaya atau dukungan yang dimiliki sekolah. 

Sumberdaya tersebut meliputi ketenagaan, kesiswaan, 

sarana prasarana, keuangan, hubungan masyarakat, 

iklim organisasi sekolah, perkembangan kurikulum 

serta kemampuan untuk menjabarkan visi misi dan 

tujuan sekolah dengan baik.  15 

Salah satu insititusi sosial dan kultural yang 

sentral dapat berperan besar dalam mengatur irama 

perubahan tersebut adalah lembaga pendidikan.16 

Peran ini akan berjalan positif bila institusi pendidikan 

ditempatkan pada posisi searah pada cita-cita sosial 

yang diinginkan masyarakat. Bila tidak demikian, 

 
15 Junaidi, Desain Pengembangan Mutu Madrasah: Konsep 

Rancangan Pengembangan Sekolah (Yogyakarta: Teras, 2011) 15-16 
16 Marwan Saridjo, Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam 

(Jakarta: CV. Amisco, 1996) 32. 
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maka institusi pendidikan akan hidup terasing dari 

masyarakat yang mendukungnya.17  

Dalam konteks di atas, maka institusi pendidikan 

Islam diharapkan dapat menjadi salah satu kekuatan 

yang dapat memberikan kontribusinya untuk 

pembentukan kultural Indonesia Baru yang 

berdasarkan pada nilai-nilai transendental. Tanpa ada 

rujukan nilai yang bersifat membimbing masyarakat 

baru pada era mendatang akan mengalami distori nilai 

dan rusaknya fondasi sosio-kultural masyarakat yang 

menjadi ciri dari bangsa Indonesia.  

Usaha ke arah pengembangan pembinaan 

madrasah adalah sebagai kerangka dasar strategis 

pengembangan  madrasah pada umumnya secara 

bertahap perlu dikembangkan sejalan dengan tuntutan 

dan perkembangan masyarakat yang penjabarannya 

lebih lanjut dituangkan dalam berbagai peraturan dan 

pedoman pelaksanaannya yang operasional.18  

Dengan demikian pengembangan pembinaan 

madrasah pada masa mendatang diorientasikan untuk 

menciptakan situasi yang kondusif agar dapat 

melakukan adaptasi dan akomodasi terhadap tuntutan 

program pendidikan dan tetap memelihara bobot dan 

identitas ciri khususnya sebagai lembaga pendidikan 

keagamaan.  

 
17 Samsul Nizar (Editor), Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri 

Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia. 360. 
18 Abdul Rachman Shaleh, Madrasah dan Pendidikan Anak 

Bangsa Visi, Misi dan Aksi (Jakarta: RajaGrafindo, 2005) 78. 
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Selain posisi madrasah yang berada antara dua 

kutub tersebut, juga posisi eksternal masih banyak 

yang belum menunjang pembinaan madrasah secara 

optimal. Kondisi tersebut antara lain tidak 

memadainya dana yang diperlukan, kurangnya tenaga 

guru dan tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi 

persyaratan, kurangnya tenaga administratif dan 

perencana pendidikan yang memiliki kemampuan 

serta kendala-kendala lain yang kurang menunjang. 

Dalam posisi yang demikian para pemegang 

kebijakansanaan, perencana dan pengelola madrasah 

dituntut untuk mampu memiliki strategi pembinaan 

madrasah yang tepat dan operasional berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku 

khususnya pada era desentralisasi yang secara formal 

telah diberlakukan tanggal 1 Januari 2001.19 

e) Madrasah Sebagai Pembangunan Sosial 

Sebagai Institusi pendidikan Islam yang lahir dan 

dibesarkan oleh masyarakat, madrasah memiliki akar 

akar yang sangat kuat ditengah-tengah masyarakat. 

Kepemilikian masyarakat terhadap madrasah tersebut 

menjadi modal utama keberadaan madrasah hingga 

saat ini. Kepeduliaan masyarakat terhadap lembaga 

pendidikan Nampak dan terlihat dari rasa memiliki 

dan komitmen yang timbul dari masyarakat, meskipun 

itu tidak tertulis. Anggapan bahwa madrasah 

merupakan institusi dakwah sangat diyakini dan 

 
19 Abdul Rachman Shaleh, Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa Visi, 

Misi dan Aksi. 79. 
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menjadi paradigma yang tidak dapat ditawar lagi, 

sehingga membangun dan menghidupi madrasah 

merupakan kewajiban sebagaimana kewajiban-

kewajiban umat islam terhadap ibadah-ibadah yang 

lain.  

Fungsi madrasah tersebut dalam konteks 

kehidupan bermasyarakat adalah keikutsertaan dalam 

rangka mencerdaskan generasi bangsa sehingga peran 

strategis tersebut menjadi penting terutama dalam 

kontek pemberdayaan masyarakat.20 

 

 

3. Kegiatan Keagamaan 

a. Pengertian Keagamaan  

Keagamaan itu sendiri ialah, bahwa keagamaan 

berasal dari kata agama yang kemudian mendapat 

awalan “ke” dan akhiran “an”. Sehingga membentuk 

kata baru yaitu “keagamaan”. Jadi keagamaan di sini 

mempunyai arti “segenap kepercayaan (kepada 

Tuhan) serta dengan ajaran kebaikan dan kewajiban-

kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu”.21 

Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

adalah sistem yang mengatur tata keimanan 

(kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang 

Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan 

dengan pergaulan manusia dan manusia serta 

 
20Miftahul Ulum, Pendidikan Islam dan Realitas Sosial.71 
21 Hamdani dan Afifuddin, Bimbingan dan Penyuluhan (Bandung; 

CV Pustaka Setia, 2012) 10. 
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lingkungannya. Sehingga dapat diketahui bahwa 

agama adalah kepercayaan manusia dalam menjalani 

hidup sesuai dengan aturan yang harus dipatuhi dan 

larangan yang harus dijauhi. Agama menjadi 

pedoman hidup manusia yang kekal, Artinya 

sepanjang waktu saat dirinya hidup di dunia maupun 

di akhirat.22Menurut para Ahli berpendapat tentang 

pengertian agama, sebagai berikut: 

1) Menurut Sutan Takdir Alisjahbana, agama 

merupakan suatu sistem kelakuan dan 

perhubungan manusia yang berpokok pada 

perhubungan manusia dengan rahasia kekuatan 

dan kegaiban yang tiada berhingga luas, dalam, 

dan mesranya di sekitarnya, sehingga member 

arti kepada hidupnya dan kepada alam semesta 

yang mengelilinginya.23 

2) Menurut Drs. H.M. Arifin, M.Ed., bimbingan 

dan penyuluhan agama adalah segala kegiatan 

yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka 

memberikan bantuan kepada orang lain yang 

mengalami kesulitan – kesulitan rohaniah dalam 

lingkungan hidupnya agar orang tersebut 

mampu mengatasinya sendiri karena timbul 

kesadaran dan penyerahan diri trhadap 

 
22 Sutirna, Bimbingan dan Konseling Pendidikan Formal, 

Nonformal dan Informal (Yogyakarta; CV. ANDI OFFSET, 2013) 160. 
23 Amsal Bakhtiar, Filsafat Agama Wisata Pemikiran dan 

Kepercayaan Manusia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2012) 12 – 

13.  
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kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga 

timbul pada diri pribadinya suatu cahaya 

harapan kebahagiaan hidup masa sekarang dan 

masa depannya.24 

Jadi, Kegiatan Keagamaan merupakan 

kegiatan yang berisikan nilai-nilai agama 

sebagai pondasi dalam melaksanakan kehidupan 

yang berlandaskan nilai-nilai agama. Adapun 

kegiatan keagamaan yang ada antara lain: 

1) Ziarah Kubur/Makam 

Berziarah kubur menjadi hal pemandangan 

yang biasa. Dipesantren tentu makam Kyai atau 

keluarga Kyai yang dikunjunginya. Kalau ia 

bertepatan dirumah, makam ibuk bapak dan 

keluarganya yang diziarahi. Sebelum 

mendoakan dibersihkan makam dari sampah 

ataupun dedaunan kering dan menggantikannya 

yang baru kemudian barulah mendoakannya. 

Membaca al-Qur’an kalimat thayibah, ataupun 

surat yasin. Dalil yang digunakan adalah:25 

“Hadis riwayat hakim dari Abu Hurairah, 

Rasulullah bersada:Siapa ziarah kemakam 

orang tuanya setiap hari Jum’at , Allah pasti 

akan mengampuni dosa-dosanya dan 

 
24 Samsul Munir Amin, Bimbingan Konseling Islam (Jakarta; 

Amzah, 2016) 19. 
25 Munawir Abdul Fattah, Tradisi Orang-Orang NU (Yogyakarta: 

Pustaka Pesantren, 2006) 184-185 
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mecatatnya sebagai bukti baktinya kepada 

orang tua” 

Dalam pelaksanaan Ziarah Makam atau 

kubur tidak dibatasi oleh hari atau waktu –waktu 

tertentu. hal ini sesuai dengan dalil sebagai 

berikut: 

“Imam Harawi dalam Syarh Shahih Muslim 

dalam hal penjelasan mengenai hari ziarah 

mengatakan: Tidak ada hadis sahih yang 

menerangkan ketentuan hari ziarah dan tidak 

pula pembatasan berapa kali ziarah” 

Dalam hadis lainpun Nabi Muhammad 

SAW bersabda yang artinya: 

“Dari Sulaiman bin Buraidah, dari 

ayahnya, beliau berkata, Rasulullah bersabfa, 

aku dulu melarang ziaroh kubur, sekarang 

ziarohlah, karena ziaroh kubur itu 

mengingatkan kamu pada akhirat”26 

 

2) Peringatan Haul 

Kata “Haul” berasal dari bahasa arab, 

artinya setahun. Peringatan haul berarti 

peringatan genap satu tahun.27 Dalam realitas 

sosial kemasyarakat. Ditemukan adanya budaya 

haul (memperingati hari ulang tahun) yang biasa 

dilakukan oleh komunitas muslim jawa dan dari 

 
26 Muhamad Ma’sum Zainy al-Hasyimy, TERNYATA …. ! NU 

TIDAK BID’AH (Jombang: Darul Hikam, 2009) 112 
27 Munawir Abdul Fattah, Tradisi Orang-Orang NU. 270 
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kenyataan inilah, budaya tersebut berkembang 

menjadi istilah bahasa Indonesia, yang 

kemudian kata Haul memiliki dua pengertian, 

yaitu: 

a) Haul berarti berlakuknya waktu dua belas 

bulan hijriyah terhadap harta yang wajib 

dizakati ditangan pemilik (Muzakki). Arti 

ini berkaitan erat dengan masalah zakat. 

b) Haul berarti upacara peringatan ulang tahun 

wafatnya seseorang (terutama tokoh agama 

Islam), dengan berbagai acara, yang 

puncaknya menziarahi kubur al-marhum 

atau  al-marhumah. 

Dari deskripsi diatas dapat diambil 

pemahaman bahwa kegiatan keagamaan Haul 

(memperingati ulang tahun) yang sudah berlaku 

di masyarakat Indonesia umumnya dan jawa 

khususnya, termasuk salah satu tindakan baru 

yang belum pernah ada dan terjadi dizaman nabi 

SAW dan para sahabat. 

Sekalipun demikian, mengingat acara 

didalamnya berupa tahlilan, tahmid, tasbih dan 

ayat-ayat al-Qur’an, yang pahalanya 

dihadiahkan kepada yang di haul-i dan ahli 

kubur maka secara khusus tindakan haul tersebut 

termasuk tindakan baru yang baik, yang status 
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hukumnya adalah mubah. Dan tidak ada 

larangan. 28 

3) Tahlil 

Tahlil berasal dari kata dasar hallala- 

yuhallilu- tahlilan, yang artinya membaca 

kalimat (la ilaaha illallaah: tiada Tuhan selain 

Allah). Menurut perkataan sehari-hari, tahlil 

berarti “membaca serangkaian surat surat Al-

Qur’an, ayat-ayat pilihan, dan kalimat-kalimat 

dzikir pilihan, yang diawali dengan membaca 

surat al-Fatihah dengan meniatkan pahalanya 

untuk para arwah yang dimaksudkan oleh si 

pembaca atau oleh si mempunnyai hajat, dan 

kemudian ditutup dengan doa.29 

Semua ayat yang ada dalam Tahlil diambil 

dari ayat-ayat al-Qur’an dan hadis nabi. Lain 

tidak! Jadi, keliru pemahaman sebagian orang 

yang menganggap Tahlil buatan Kyai atau 

ulama. Yang menyusun kalimat-kalimat Tahlil 

dulunya memang seorang ulama, tetapi kalimat 

demi kalimat yang disusunnya tak lepas dari 

anjuran Rasulullah SAW. Tahlil ini dijalankan 

berdasarkan hadis Rasulullah SAW sebagai 

berikut: 

 
28 Muhamad Ma’sum Zainy al-Hasyimy, TERNYATA ….! NU 

TIDAK BID’AH. 110-111 

 29H.M. Madchan Anies, Tahlil dan Kenduri, (Tradisi Santri dan 

Kyai), (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009) 2. 
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“Rasulullah bersabda: Siapa menolong 

mayit dengan membacakan ayat-ayat al-Qur’an 

dan zikir, Allah memstikan surge baginya (HR. 

ad-Darimy dan Nasa’I dari Ibnu Abbas).30 

 

4) Lailatur Qodar 

Lailatul Qodar adalah malam yang agung. 

Suatu malam yang terjadi diantara sekian 

malam-malam di bulan Ramadan. Tidak 

disebutkan apakah tang 1,2 atau 3. Tetapi Allah 

SWT menjadin, diantara 29 atau 30 malam 

Ramadan itu pasti ada satu malam yang 

dinamakan malam Lailatul Qodar. Didalam al-

Qur’an disebutkan: lailat al-qadri khairun min 

alfi stahr (malam Lailatul Qodar itu lebih baik 

dari 1000 bulan). Artinya 1:1000 dibanding 

malam yang lain. Dalam sebuah hadis dijelaskan 

yaitu: 

“Tercantum dikitab Shahih al-Buhkari dan 

Muslim, dari abu Hurairah, Rasulullah 

bersabda: Siapa beribadah dimalam Lailatul 

Qodar dengan rasa iman dan mengharap 

pahala dari Allah, ia akan diampuni dosanya 

yang telah berlalu. Firman Allah: tanazzal al-

malaikat wa ar-ruhu fiha bi idzni rabihim min 

kulli amr (Pada malam itu turunlah para 

malaikat dan jibril atas izin Tuhannya untuk 

mengatur segala urusan). Maksudnya, banyak 

 
30 Munawir Abdul Fattah, Tradisi Orang-Orang NU. 227 
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malaikat turun pada mala mini karena 

banyaknya berkah yang diturunkan Allah”31 

5) Semaan Dan Khataman al-Qur’an 

 Semaan menurut kamus Bahasa Arab dari 

kata Sami’a yang berarti mendengarkan atau 

menyimak, sedangkan semaan al-Qur’an yaitu 

kegiatan muslim mendengarkan, menyimak 

lantunan ayat-ayat suci al-Qur’an yang 

dilantunkan oleh Ḥufaẓu al-Qur’an (penghafal 

al-Qur’an) sebagai sarana taqorrub 

(mendekatkan diri) kepada Allah untuk jalan 

menuju taubat sekaligus menjadi sarana 

introspeksi diri, mengadu, silaturahmi antar 

sesama ummat Islam dan doa bersama Sekaligus 

sebagai sarana ungkapan cinta kita kepada 

Allah, Rasulullah, Sahabat, Auliya’, 

Salafushsholih, Ulama, Orang tua dan segenap 

saudara muslim (yang masih hidup atau yang 

sudah meninggal). 

Dalam al-Qur’an dijelaskan yang artinya: 

“Seusungguhnya orang-orang yang 

beriman ialah mereka yang bila disebut nama 

Allah gemetarlah hati mereka dan apabila 

dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman 

mereka (karenanya), dan hanya kepada 

Tuhanlah mereka bertawakal” (QS. al-Anfal:2) 

 Disebutkan bahwa orang beriman memiliki 

hubungan luar biasa dengan al-Qur’an yaitu 

 
31 Ibid, 105 
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apabila disebut nama Allah bergetarlah hati 

mereka dan apabila mendengar pembacaan ayat-

ayat Nya maka bertambahlah imannya. Lebih 

dalam lagi, membaca Al-Qur’an sesungguhnya 

bukan hanya berfungsi untuk membina iman dan 

pribadi manusia, namun juga berfungsi sebagai 

penopang besar dalam perjuangan menegakkan 

Al-Qur’an dalam kehidupan manusia. Sehingga 

membaca Al-Qur’an diharapkan mampu 

membangun pribadi-pribadi tangguh yang 

berpegang teguh pada ajaran Al-Qur’an dan 

Sunnah.32 

 

 

 
32 Abdul Azizi Abdur Rauf, Ya Allah Jadikan Kami Ahlul Qur‟an Seri II- 

Kumpulan: Tausiyah, Kultum dan Motivasi Hidup Bersama Al-Qur‟an, 
(Jakarta: Markaz Al-Qur‟an, 2015) 79. 



 

29 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, digunakan metodologi penelitian 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana 

informan sebagai sumber data dan informasi,1 yang 

memiliki karakteristik alami (natural setting) sebagai 

sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan 

dari pada hasil, analisis dalam penelitian kualitatif 

cenderung dilakukan secara induktif, lebih menekankan 

pada makna.2 

Sebagai suatu metode penelitian, pendekatan kualitatif 

dikenal mempunyai mempunyai bermacam-macam nama 

dalam beberapa disiplin ilmu. Antropologi menamakan 

etnografi kepada pendekatan kualitatif, sosiologi 

menyebutkan versthen atau pengamatan terlibat, psikologi 

dengan nama folkor. Lunguistik, etnomuskologi, 

etnometologi, dan banyak disiplin ilmu lainya menggunakan 

istilah-istilah seperti studi kasus, interpretative inquiry, 

natural inquiry, dan phenomenology sebagai sebutan 

pendekatan kualitatif. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah studi kasus yaitu suatu penelitian yang dilakukan 

untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang 

 
1Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif  (Bandung: 

Alfabeta. 2007) 1. 
2Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007) 60-61. 
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keadaan sekarang, interaksi lingkungan, suatu unit sosial, 

individu, keluarga, lembaga, atau masyarakat.3 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif  tidak dapat dipisahkan 

dari pengamatan berperan serta, sebab peranan penelitilah 

yang menentukan keseluruhan skenarionya.4 Untuk itu 

dalam penelitian kualitatif ini, kehadiran peneliti sangat 

dipentingkan dan bertindak sebagai instrumen kunci, 

partisipan pasif sekaligus pengumpulan data. Sedangkan 

instrumen lainnya berfungsi sebagai penunjang. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Peneliti menentukan lokasi penelitian di MA 

Ronggowarsito Desa Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten 

Ponorogo. Letak Madrasah tersebut berada di Kecamatan 

Jetis Kabupaten Ponorogo. 

 

D. Data dan Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah 

kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti 

dokumen dan lainnya. Untuk itu, teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah interview, observasi, dan 

dokumentasi.5 

 
3Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 1998), 22. 
4Lexy J. Moloeng, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2000) 117. 
5S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 

2003) 158-181. 
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Dalam penelitian kualitatif metode penelitian yang 

umum digunakan adalah metode pengamatan, metode 

pengamatan terlibat, wawancara berpedoman.6 Serta 

dokumentasai untuk melengkapi data. 

Dengan demikian sumber data dalam penelitian ini 

adalah kata-kata dan tindakan Pendidik MA Ronggowarsito 

dan Takmir Masjid Jami’ Tegalsari. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Sebab dalam penelitian 

kualitatif, fenomena dapat dimengerti maknanya dengan 

baik, apabila dilakukan dengan wawancara yang mendalam, 

observasi pada latar fenomena tersebut berlangsung, dan 

melengkapi data diperlukan dokumentasi. 

1. Wawancara  

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua 

orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh 

informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. 

Penggunaan metode ini berdasarkan dua alasan, 

pertama dengan wawancara, peneliti dapat menggali 

tidak saja apa yang diketahui dan dialami subjek yang 

diteliti, akan tetapi apa yang tersembunyi jauh didalam 

subjek peneliti. Kedua, apa yang ditanyakan kepada 

informan biasa mencakup hal-hal yang bersifat lintas 

 
6Hamid Patilima. Metode Penelitian Kualitatif  (Bandung: 

Alfabeta. 2007) 14. 
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waktu, yang berkaitan dengan masa lampau, masa 

sekarang, dan juga masa mendatang.7 

Dalam penelitian ini menggunakan wawancara 

terbuka dengan wawancara terstruktur dan tak terstruktur. 

a. Wawancara Terbuka 

Dalam penelitian kualitataif sebaiknya digunakan 

wawancara terbuka yang para subjeknya tahu bahwa 

mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula 

apa maksud wawancara itu. 

b. Wawancara Terstruktur Dan Tidak Terstruktur. 

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang 

pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan 

pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Sedang 

wawancara tak terstruktur merupakan wawancara 

yang berbeda dengan yang terstruktur. Wawancara 

semacam ini digunakan untuk menemukan informasi 

yang bukan baku atau informasi tunggal. Hasil 

wawancara semacam ini menekankan kekecualian, 

penyimpangan, penafsiran yang tidak lazim, 

penafsiran kembali, pendekatan baru, pandangan ahli, 

atau perspektif tunggal. informan biasanya terdiri atas 

mereka yang terpilih saja karena sifat-sifatnya yang 

khas. Biasanya mereka memiliki pengetahuan dan 

mendalami situasi, dan mereka lebih mengetahui 

informasi yang diperlukan.8 

 
7Ibid, 65. 
8Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2000) 138. 
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Orang-orang yang dijadikan informan dalam penelitian ini 

adalah Bapak Kepala Sekolah MA Ronggo Warsito  dan 

Bapak Takmir Masjid Jami’ Tegalsari Ponorogo 

 

2. Teknik Observasi (Pengamatan) 

Pengamatan adalah cara untuk mengumpulkan data 

dengan mengamati perilaku, peristiwa atau kegiatan yang 

dilakukan oleh sumber data.9 Teknik ini digunakan apabila 

seorang peneliti ingin mengetahui secara empirik data yang 

diteliti. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek 

penelitian.10 

Pengamatan dapat diklasifikasikan atas pengamatan 

melalui cara berperanserta dan tidak berperanserta. Pada 

pengamatan tidak berperanserta hanya melakukan satu 

fungsi, yaitu mengadakan pengamatan. Sedang pengamatan 

berperanserta melakukan dua peranan sekaligus, yaitu 

sebagai pengamat dan sekaligus menjadi anggota resmi dari 

kelompok yang diamatinya. 

Pengamatan dapat pula dibagi atas pengamatan terbuka 

dan pengamatan tertutup. Pengamatan terbuka diketahui 

oleh subyek, sebaliknya pengamatan tertutup beroperasi dan 

mengadakan pengamatan tanpa diketahui oleh subjek.11 

 
9Marwan Salahuddin, Statistika Metode Analisa Kuantitatif 

(Ponorogo: INSURI Press, 2010) 5. 
10S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2003) 181. 
11Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. 126-127. 
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Berangkat dari beberapa teknik observasi di atas, maka 

dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan 

pengamatam berperanserta dan pengamatan terbuka. 

3. Teknik Dokumentasi 

Dalam penelitian kualitatif, teknik ini merupakan alat 

pengumpul data yang utama karena pembuktian 

hipotesisnya yang diajukan secara logis dan rasional.12 

Dokumen merupakan setiap bahan tertulis ataupun film. 

Teknik dokumentasi sengaja digunakan dalam penelitian ini, 

sebab: pertama, dokumen dan rekord digunakan karena 

merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong. 

Kedua, berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian. 

Ketiga, berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif 

karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir 

dan berada dalam konteks. Keempat, hasil pengkajian akan 

membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh 

pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.13 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat 

mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan 

kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan 

mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-

unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih 

 
12S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2003), 181. 
13Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. 161. 
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mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat 

kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. 

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan konsep 

yang diberikan Miles dan Huberman yang mengemukakan 

bahwa motivasi dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada 

setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan 

datanya sampai jenuh. Aktifitas dalam analisis data, meliputi 

data reduction, data display dan conclusion. 14 

1. Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. 

Membuat kategori, dengan demikian data yang telah 

direduksikan memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan 

data selanjutnya. 

2. Penyajian data (data display) proses penyusunan 

informasi yang komplek ke dalam suatu bentuk yang 

sistematis, agar lebih sederhana dan dapat dipahami 

maknanya. Setelah data direduksi, kemudian disajikan 

sesuai dengan pola dalam bentuk uraian naratif. 

3. Conclusion adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-

bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan 

data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti 

yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke 

 
14Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data 

Kualitatif  (Jakarta: UI Press, 1992), 20.  
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lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.15 

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Uji kredibilitas data atau kepercayaan tehadap data hasil 

penelitian kualitatif dilakukan dengan perpanjangan 

keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, 

pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus 

negatif dan pengecekan anggota.16 Dalam penelitian ini, uji 

kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil 

penelitian kualitatif dilakukan dengan: 

a. Perpanjangan Keikutsertaan 

Peneliti dalam peneltian kualitatif adalah instrumen 

itu sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan 

dalam pengumpulan data. Dalam hal ini, keikutsertaan 

tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, 

tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti 

pada latar penelitian.  

b. Pengamatan yang Tekun 

Ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-

unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan 

persoalan atau isu yang sedang dicari.  

c. Triangulasi 

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain 

di luar data itu untuk keperluan atau sebagai 

 
15Ibid. 345. 
16Lexy J. Moloeng, Metodologi Penelitian Pendidikan. 175. 
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pembanding terhadap data itu. Ada empat macam 

triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik 

dan teori.17 

Dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi 

dengan memanfaatkan sumber dan penyidik. Teknik 

triangulasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam metode kualitatif. Hal itu dapat dicapai 

peneliti dengan jalan: (a) membandingkan data hasil 

pengamatan dengan data hasil wawancara, (b) 

membandingkan apa yang dikatakan orang di depan 

umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, (c) 

membandingkan apa yang dikatakan orang-orang 

tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya 

sepanjang waktu, (d) membandingkan keadaan dan 

perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan 

pandangan orang yang berpendidikan menengah atau 

tinggi, orang berada, orang pemerintahan, (e) 

membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu 

dokumen yang berkaitan. Teknik triangulasi dengan 

penyidik, artinya dengan jalan memanfaatkan peneliti 

atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan 

kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan 

pengamat lainnya membantu mengurangi kemencengan 

dalam pengumpulan data. 

d. Pengecekan Sejawat Melalui Diskusi 

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil 

sementara atau hasil-hasil yang diperoleh dalam bentuk 

 
17Ibid, 178. 
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diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat. Hal ini 

dilakukan dengan maksud: (a) untuk membuat agar 

peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan 

kejujuran, (b) diskusi dengan sejawat ini memberikan 

suatu kesempatan awal yang baik untuk mulai 

menjajaki dan menguji hipotesis yang muncul dari 

pemikiran peneliti.18 

 

H. Tahap-tahap Penelitian 

Tahap-tahap dalam penelitian ini ada 4 tahapan, yaitu: 

1) Tahap pra-lapangan, yang meliputi: menyusun 

rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, 

mengurus perizinan, menjajagi dan menilai keadaan 

lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, 

menyiapan perlengkapan penelitian dan yang 

menyangkut persoalan etika penelitian. 

2) Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi: 

memahami latar penelitian dan persiapan diri, 

memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data. 

3) Tahap analisis data, yang meliputi: analisis selama 

dan setelah pengumpulan data. 

4) Tahap penulisan hasil laporan penelitian. 

 

 

 

 
18Ibid, 179. 
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya Masjid Jami’ Tegalsari 

Ponorogo 

Masjid Jami’ Tegalsari di bangun pada tahun 1071 

Masehi. Sejarah masjid Jami’ Tegalsari dimulai dari 

para Kyai Tegalsari yang membangun masjid dalam 

tempo semalam langsung jadi, bahkan sudah dapat 

digunakan utuk shalat subuh ketika fajar menyingsing. 

Konon, Kyai Ageng Muhammad Besari bertemu Nabi 

Khidzir AS di gua Sigolo-golo lalu meminta batu dari 

tanah suci Makkah untuk dijadikan pondasi dalam 

mengawali pembangunan Masjid. Berkat karomah 

Kyai-kyai itu para jin ikut pula memberi bantuan dalam 

pembangunan masjid tersebut. Para kyai tersebut antara 

lain Syeikh Abdul Qohar yang membangun mimbar, 

dan Syeikh Abdul Karim, Syeikh Abdul Jalil, Syeikh 

Abdul Rohim, Syeih Abdul Rosyid yang membangun 

saka-saka dan Syeikh Ma’sum yang membuat beduk 

dan Syeikh Ibrahim, Syeikh Abdul Aziz, dan Abdul 

Rahman.  

Ketika para Kyai kesulitan dalam menegakkan saka 

tiang penyangga. Dengan karomah yang dimiliki, para 

Kyai dapat menggeser bangunan masjid yang demikian 

besarnya sehingga bergeser ke utara dan ke selatan 

sebagaima benda yang ringan. Untuk mengatasi 

kesulitan itu, Kyai Ageng Muhammad Besari  

mengeluarkan seutas benang. Dari tiang ke tiang lain 
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dihubungkan dengan seutas benang. Yang melihat 

pemandangan tersebut terheran-heran karena dengan 

seutas benang sekeliling bangunan antara tiang satu 

dengan lainnya sudah terpancang tarikan benang. 

Selesai memansang benang, beliau kemuadian  

mengelilingi lokasi Masjid didampingi cucunya Kyai 

Hasan Besari dan Kyai lainnya sambil berdzikir dan 

munajat kepada Allah SWT. Berkat rahmat dan izin 

Allah terjadilah keajaiban. Balok-balok kayu yang di 

ikat benang tdi menjadi sebuah tiang penyangga atap 

masjid yang sangat kuat dan kokoh bagai tiang beton 

yang tak tergoyahkan. 

Menurut cerita pitutur masyarakat Tegalsari, konon 

kayu jati tersebut berasal dari hutan Kletuk yang 

memang sengaja dihanyutkan lewat sungai Kedung 

Teratai. Cerita lain dikisahkan mengenai pengiriman 

kayu jati ini para Kyai yang mengeluarkan karomah 

masing-masing, bahwa setelah Kyai Dursumo alias 

Sayid Ali Akbar bin Sulaiman Basyaiban alias Kyai 

Sidosermo mengibaskan cambuk, mulai kiriman kayu 

jati yang tak terbilang banyaknya datang kelokasi 

pendirian masjid dari arah sungai Jinontro. Sementara 

itu, Kyai Imam Syubaweh menepuk-nepuk salah satu 

pilar masjid yang agak miring karena kurang panjang, 

menjadi satu pilar kayu besar yang sama panjangnya 

dengan lainnya hanya dalam waktu beberapa detik.1 

 

 
1 Hasil Transkip Dokumentasi Nomor: 03/D/1-VIII/2019 
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2. Sejarah berdirinya Madrasah Aliyah Ronggo 

Warsito 

Madrasah Aliyah Ronggowarsito Tegalsari 

termasuk salah satu tempat menuntut ilmu para Peserta 

Didik dan Peserta Didik yang memiliki sejarah amat 

erat dengan pondok pesantren Tegalsari yang telah 

mencetak para kyai dan para ulama di Indonesia. Jadi 

MA Ronggowarsito sebelum di jadikan lembaga 

sekolahan dulu berbentuk pondok pesantren.2 

Pondok Pesantren Tegalsari adalah Pondok 

pesantren yang terletak disebuah Desa yang bernama 

Ronggowarsito Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, 

2 Km sebelah Timur dari Ibu kota Kecamatan Jetis dan 

10 Km disebelah Tenggara dari ibukota Kabupaten 

Ponorogo Jawa Timur. Pondok tersebut telah cukup 

lama keberadaannya bahkan menurut riwayat 

merupakan satu-satunya Pondok pesantren tertua di 

Ponorogo yang didirikan oleh Kyai Muhammmad 

Besari pada tahun 1700 M (Al-Marhum wafat pada 

tahun 1747 M). Pendiri Pondok tersebut mempunyai 

nama yang cukup terkenal terbukti dengan pengakuan 

banyak cucu dan keterunan beliau yang bertebaran 

dipersada Nusantara yang pada saat-saat tertentu 

memerlukan ziarah makam Almarhum. Mereka yang 

berdatangan itu pada umumnya masih ada hubungan 

keturunan langsung Almarhum atau setidak-tidaknya 

tentang ketinggian karisma semasa hidupnya.3 

 
2 Lihat Transkip Dokumentasi Nomor 01/D/13-V/2019 
3 Lihat Transkip Wawancara Nomor 01/W/18-IV/2019 
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Dalam perkembangannya Pondok Pesantren 

warisan Almarhum pernah mengalami zaman keemasan 

pada saat dipimpin oleh cucu beliau yang bernama Kyai 

Hasan Besari dimana pada saat itu pernah menyantri 

atau berPendidik seorang putra bangsawan yang 

bernama Bagus Burhan dari keraton Solo, yang konon 

setelah berhasil mendapatkan ilmu dari Kyai Hasan 

Besari menjadi seorang pujangga besar Keraton 

Surakarta  dengan sebutan Ronggowarsito. 

Tetapi sayang sekali lambat laun kebesaran pondok 

tersebut tidak bertahan lama pada periode berikutnya 

bahkan sangat memprihatinkan kalau akhirnya tidak ada 

yang memikirkannya. 

Dengan memperhatikan masih tegaknya sebuah 

monumen yang berupa masjid Jami’ Tegalsari, 

menunjukkan bahwa dari periode ke periode sebenarnya 

selalu ada usaha untuk melestarikan dan 

membangkitkan kembali kemegahan pondok Pesantren 

tersebut. Namun usaha tersebut rupa-rupanya selalu 

berakhir degan kegagalan atau kalau toh berjalan tetapi 

tidak bisa lama. 

Misalnya pada tahun 1922 M pondok tersebut 

dipimpin oleh Almarhum Kyai Imam Supomo dan 

diteruskan oleh Kyai Syafi’i yang pernah mengalami 

kebangkitannya. 

Pada tahun 1935 M Almarhum Kyai Iskandar dan 

Al-Ustadz Imam Soebani pernah mempelopori 

kebangkitan  Tegalsari dengan berdirinya Madrasah 

Ibtidaiyah Bustanul Ulum (MIBU) diteruskan dengan 
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berdirinya Tarbiyatul Ahdatsil Muslimin (TAM) 

lembaga tingkat Mu’alimin sampai tahun 1956 di 

pondok sebelah Utara. Disamping itu juga masih berdiri 

Pondok selatan yang dipimpin oleh Almarhum Kyai 

Jaelani dan dilanjutkan Kyai Bajuri dan diteruskan oleh 

Kyai Purnomo. Walau pada periode ini berjalan 

beberapa saat namun telah menghasilkan kader-kader 

umat yang cukup tangguh dan bertebaran dimana-mana. 

Konon disamping lembaga pondok pesantren juga 

ada usaha melembagakan perkumpulan seperti PDKT 

(Perkumpulan Darah Kyai Khasan Besari Tegalsari) 

oleh keluarga dan SBUT (Syarikat Babat Ulama 

Tegalsari) oleh jalur pondok pesantren Tegalsari. 

Selanjutnya dengan diprakarsai Lembaga 

Pendidikan Ma’arif pada tahun 1967 didirikan sebuah 

Pendidikan Pendidik Agama (PGA) Ronggowarsito 

yang merupakan cikal bakal PGAN Ponorogo. Namun 

kurang koordinasi, maka PGA tersebut dipindah kedesa 

Karanggebang pada tahun 1970 dan statusnya menjadi 

PGA Negeri enam tahun dan bertindak sebagai Direktur 

atau Kepala Sekolah adalah bapak Zubairi Masykur. 

Kemudian pada tahun 1975 sekolah tersebut dipindah 

ke Ponorogo. 

Pada saat sekolah PGA masih di Tegalsari dan 

Karanggebang banyak Peserta Didik yang menjadi 

santri pondok Tegalsari,  setiap pagi hari mereka masuk 

sekolah dan pada sore hari dan malam hari mereka 

mengikuti pelajaran agama dipondok. Akan tetapi 

sekolah PGAN pindah ke Ponorogo pada tahun 1975 
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lambat laun santri yang belajar agama di Tegalsari 

berkurang dan pondok pesantern menjadi sepi nyaris 

tanpa penghuni.  

Dengan didorong oleh rasa tanggung jawab sebagai 

warga sekitar pondok tersebut dengan keinginan dan 

kemampuan yang ada, maka pada tahun 1977 lahirlah 

sebuah gagasan yang tumbuh dari dalam masyarakat 

Tegalsari untuk membangkitkan lagi  dan memelihara 

pondok pesantren tersebut. Potensi-potensi yang ada 

diTegalsari pada saat itu yang terdiri dari para ulama’, 

al-agniya’, ahli waris dan tokoh masyarakat Tegalsari 

mengadakan pendekatan. Pada tanggal 17 Juli 1977 

diadakanlah musyawarah pertama untuk mendirikan 

lembaga pendidikan formal yang akhirnya disepakati 

berdirinya Madrasah Tsanawiyah di Tegalsari. 

Musyawarah pendiri sekaligus pendidik pada waktu itu 

diikuti oleh: 

1. Kyai Purnomo 

2. H. Damanhuri 

3. H. Rosyidi 

4. Hj. Mukarromah (Dulkarnan) 

5. Marsudi 

6. R. Hartawan 

7. H. Ali Syu’aeb 

8. Abdul Rohman 

9. Mujib Ihsan 

10. Ahmad Daini 

11. Asmu’i Dawud 

12. Djumeno 
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Untuk rencana berdirinya MTs tersebut diperlukan 

persiapan yang matang dan terkendala dengan adanya 

kegiatan pemugaran masjid Jami’ Tegalsari oleh 

Presiden RI Bapak Soeharto pada akhir tahun 1977. 

Setelah segala persiapan dianggap cukup maka 

Madrasah Tsanawiyah Tegalsari resmi di buka. Pada 

tahun ajaran baru Madrasah Tsanawiyah Tegalsari telah 

mempunyai tenaga pendidik 12 orang dengan murid 35 

anak. Dan rupanya usaha tersebut tidak sia-sia, karena 

satu tahun berikutnya yaitu tahun 1979 Bupati 

Ponorogo Bapak Soemadi memberikan bantuan gedung 

di sebelah selatan masjid Tegalsari sebanyak 2 ruang. 

Kemudian dua tahun berikutnya pada tahun 

1980/1981 atas usaha Bapak Soemadi Bupati Ponorogo 

waktu itu, Pondok pesantren Tegalsari mendapat 

bantuan lagi dari Presiden RI yang berupa sebuah 

gedung lengkap dengan ruang kepala sekolah, ruang 

Pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan serta 5 

ruang kelas, yang bersamaan didirikan juga Madrasah 

Aliyah Ronggowarsito.  

Adapun alasan mengapa Madrasah Aliyah tersebut 

dinamakan Rongowarsito karena sebagai prasasti (bukti 

sejarah) bahwa di Tegalsari pernah belajar seorang 

pujangga besar yang terkenal yaitu Ronggowarsito. 

Adapun peresmian gedung dan berdirinya Madrasah 

Aliyah Ronggowarsito di Desa Tegalsari tersebut   

dilakukan oleh Menteri Agama RI yaitu Bapak H. 

Alamsyah Ratu Perwira Negara pada tanggal 2 Mei 

1982. 
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3. Visi dan Misi MA Ronggowarsito 

Madrasah Aliyah Ronggowarsito adalah lembaga 

pendidikan Islam yang bernaung dibawah Kementerian 

Agama dan Yayasan Kyai Ageng Muhammad Besari 

Tegalsari dalam penyelenggaraan aktifitas 

akademisnya. Madrasah Aliyah Ronggowarsito 

memiliki otonomi yang nyata. Sehingga mampu 

membangun visi dan misi yang khas, yang menentukan 

langkah dan sepak terjang Madrasah dalam 

mencerdaskan masyarakat yang luas. Madrasah Aliyah 

Ronggowarsito Tegalsari Jetis Ponorogo dalam 

melaksanakan pendidikan mempunyai visi dan misi:4 

a) Visi Madrasah 

Madrasah Aliyah Ronggowarsito menerapkan 

metode/kurikulum pendidikan dan pengajaran yang 

merupakan sintesa dari kurikulum Kementerian Agama, 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta 

salafiyah. Disini masyarakat diajak untuk berpartisipasi 

dalam pelaksanaan proses pendidikan. Hal inilah yang 

kemudian melahirkan visi MA Ronggowarsito yaitu 

Terciptanya Madrasah Aliyah Ronggowarsito lebih 

diminati masyarakat.5 

b) Misi Madrasah  

Adapun misi yang dilaksanakan di Madrasah 

Aliyah Ronggowarsito antara lain:  

1. Membentuk Peserta Didik menjadi Muslim 

yang bertaqwa, cerdas, terampil, sehat, 

 
4 Lihat Transkip Dokumentasi Nomor 01/D/13-V/2019 
5 Lihat Transkip Wawancara Nomor 01/W/18-IV/2019 
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berahklak mulia, bertanggung jawab, berguna 

bagi masyarakat, bangsa dan Negara. 

2. Memberikan penguasaan atau kompetensi ilmu 

ke-Islaman, kewarganegaraan, sains, 

pengetahuan sosial, seni budaya, pendidikan 

jasmani, dan ketrampilan. 

3. Menyiapkan lulusan yang mampu menghayati 

nilai-nilai ke-Islaman dan mengamalkannya 

dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Menyiapkan lulusan yang berakhlak 

mulia,berguna bagi masyarakat, bangsa dan 

Negara. 

4. Data Pendidik Dan Peserta Didik Madrasah Aliyah 

Ronggowarsito 

a) Data Pendidik 

Dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari 

Madrasah Aliyah Ronggowarsito Tegalsari Jetis 

Ponorogo terdapat kurang lebih 21 tenaga pengajar 

yang berkompeten dalam bidangnya masing-

masing. Selain itu dari tenaga pendidik tersebut 

juga memiliki disiplin ilmu dan status yang 

berbeda-beda. Untuk mengetahui keadaan Pendidik 

MA Ronggowarsito dapat disajikan dalam tabel 

sebagai berikut:6 

 

 

 

 

 
6 Lihat Trnskip Dokumentasi Nomor 02/D/16-V/2019 
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Tabel 1.1 

(Daftar Pendidik MA Ronggowarsito) 

NO NAMA PENDIDIKAN MAPEL 

1 Drs. H. Abdul Manaf S 1 
Bahasa Arab 

Seni Musik 

2 Siti Supartini, S.PdI S 1 SKI 

3 Drs. Mahmud S 1 Dedaktik Metodik 

4 Muh. Harsono, S.PdI S 1 

Penjaskes  

Aqidah ahklak 

Muhadloroh 

5 Dra. Edy Sulistyowarni S 1 
Sejarah  

PKn 

6 Siti Jariyah SMA Tartil Qur’an 

7 Erwanto, S.Pd.I S1 
Ketrampilan 

Pengobatan Islami 

8 Umi Salbiyah, S.Pd S 1 Bahasa Inggris 

9 Jaryanto, SE S 1 Ekonomi 

10 Dhina Iswarasari, S.Si S 1 
Kimia 

Fisika 

11 Heni Putriana, S.Pd.I S1 Seni Musik 

12 
Hanik Fatmupriliawati, 

S.PdI 
S 1 

Geografi 

Bahasa Arab 

Qur’an Hadits 

13 Muh. Ali Imron, S.Ag S 1 TIK 

14 
Siti Khoirul Maghfiroh, 

S.Ag 
S 1 Bahasa Indonesia 

15 Elvi Yusriyanti, SE S 1 Ekonomi 

16 Sayuti Ratnasari, S.Pd.I S1 Bahasa daerah 

17 Ni’ma Yulia Khusnayaini SMA Matematika 

18 Angga Eko Purnomo, S.Pd S1 Geografi 

19 
Binti Afif Maksubah, S. 

Ag 
S1 Baca Kitab 

20 Kiki Rada Bayu MA Geografi 

21 Farid Khoirul Umam MA Sosiologi 
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Pendidik PAI di MA Ronggowarsito adalah sebagai 

berikut : 

1. Drs. H. Moch. Djahid, MA 

2. Mashuri 

3. Hj. Siti Munawaroh, S.PdI 

4. Muhamad Harsono, S.PdI 

5. Hanik Fatmupriliawati, S.PdI 

6. Siti Supartini, S.PdI 

7. Kayyis Fithri Ajhuri, SHI, MA 

Selain tenaga pendidik tersebut di lembaga 

MA Ronggowarsito terdapat seorang kepala 

sekolah dan dibantu empat wakilnya yang biasa 

disebut Waka  (wakil kepala Madrasah)  yang 

terdiri atas: 1) Waka Kurikulum, 2) Waka  

KePeserta Didikan, 3) Waka  Sarana Prasarana dan 

yang ke 4) adalah Waka  Humas (Hubungan 

Masyarakat). 

b) Data Peserta Didik 

Data Peserta Didik Madrasah Aliyah 

Ronggowarsito tahun pelajaran 2018/2019 adalah 

sebagai berikut:7 

Tabel 1.2 

(Jumlah Peserta Didik) 
NO KELAS L P JML 

1 X 13 9 22 

2 XI 4 3 7 

3 XII 3 8 11 

 JML 30 56 40 

 

 
7 Lihat Trnskip Dokumentasi Nomor 02/D/16-V/2019 
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Tabel 1.3 

(Nama-nama Peserta Didik) 

NO NAMA L/P ALAMAT KELAS 

1 AZIZ L 
TEGALSARI JETIS 

PONOROGO 
X 

2 
ANDRI 

KURNIAWAN 
L 

JRAKAH SAMBIT 

PONOROGO 
X 

3 
AYU INAYATUL 

MUIZZAH 
P 

JABUNG MLARAK 

PONOROGO 
X 

4 
DONI 

SETIYAWAN 
L 

JRAKAH SAMBIT 

PONOROGO 
X 

5 NITA ULIASARI P 
JRAKAH SAMBIT 

PONOROGO 
X 

6 
RIZAL ARI 

MUSTOFA 
L 

JRAKAH SAMBIT 

PONOROGO 
X 

7 
ALLAN AHMAD 

FIRMAN 
L 

PANDAK BALONG 

PONOROGO 
X 

8 
DIAN 

RAHMAWATI 
P 

TEMON SAWOO 

PONOROGO 
X 

9 IKA ZUYINA P 
WONOJATI MLARAK 

PONOROGO 
X 

10 
TAMA DWI 

PRASETYA 
L 

BANCANGAN 

SAMBIT PONOROGO 
X 

11 
ADEK NOVI 

WIDODO 
L 

BANCANGAN 

SAMBIT PONOROGO 
X 

12 MAHFUD ARIFIN L 
BAJANG BALONG 

PONOROGO 
X 

13 
HANA 

HELWAFIRA N.F 
P 

DEMANGAN SIMAN 

PONOROGO 
X 

14 
HARIS 

SETIAWAN 
L 

PURBOSUMAN 

SIMAN PONOROGO 
X 

15 
ANGELIA 

PERMATASARI 
P 

GAJAH SAMBIT 

PONOROGO 
X 

16 
NGELINA 

PERMATASARI 
P 

GAJAH SAMBIT 

PONOROGO 
X 

17 
RIZA NUR 

AZIZAHG 
P 

TEMPURAN SAWOO 

PONOROGO 
X 

18 
ROBBY 

MAHARDIKA 
L 

NGASINAN JETIS 

PONOROGO 
X 
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NO NAMA L/P ALAMAT KELAS 

19 KHAQIB FAUZI L 
GANDU MLARAK 

PONOROGO 
X 

20 
AFIKA 

MAULIDDIYAH 
P 

TALANG SENDANG 

TULUNGANGUNG 
X 

21 
TAMA DWI 

PRASETYA 
L 

JABUNG MLARAK 

PONOROGO 
X 

22 
NUR IKHSAN 

ALFAJRI 
L 

BANCANGAN 

SAMBIT PONOROGO 
X 

23 
DIAN 

RAHMAWATI 
P 

TEMON SAWOO 

PONOROGO 
XI 

24 
ALLAN AHMAD 

FIRMAN 
L 

PANDAK BALONG 

PONOROGO 
XI 

25 
RIZAL ARIS 

MUSTOFA 
L 

GAJAH SAMBIT 

PONOROGO 
XI 

26 

KELVIN 

PRATAMA 

KONI.S 

L 
DEMANGAN SIMAN 

PONOROGO 
XI 

27 LILIS WIDIATI P 
GAJAH SAMBIT 

PONOROGO 
XI 

28 
HANA 

HELWAFIRA N.F 
P 

DEMANGAN SIMAN 

PONOROGO 
XI 

29 
AZIZAH 

FADILAH 
P 

BENTENGSARI 

SUKA DANA 

LAMPUNG 

XI 

30 
ANISA TIARA 

ASTARI 
P 

MOJOKERTO JETIS 

PONOROGO 
XII 

31 
DWI NUR 

CAHYANTI 
P 

KEPUHRUBUH 

SIMAN PONOROGO 
XII 

32 KHOIRONI FADLI L 
JABUNG MLARAK 

PONOROGO 
XII 

33 RINI SUPIYANI P 
GAJAH SAMBIT 

PONOROGO 
XII 

34 
SEGA DWI AYU 

PRADISTA 
P 

GANDU MLARAK 

PONOROGO 
XII 

35 
SILFI IKA 

NURJANAH 
P 

GAJAH SAMBIT 

PONOROGO 
XII 

36 
ADE AYU 

IRAWATI 
P 

DEMANGAN SIMAN 

PONOROGO 
XII 
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NO NAMA L/P ALAMAT KELAS 

37 
AIDA FAIZATUL 

HUSNA 
P 

JABUNG MLARAK 

PONOROGO 
XII 

38 
KHAFIDATUL 

HUSNA 
P 

JOSARI JETIS 

PONOROGO 
XII 

39 
RAHENDRA 

HAYU W 
L 

KARANGGEBANG 

JETIS V 
XII 

40 
KAMASTRA 

RIZAL I 
L 

BANCANGAN 

SAMBIT PONOROGO 
XII 

 

5. Struktur Organisasi Madrasah Aliyah 

Ronggowarsito 

Struktur organisasi MA Ronggowarsito Teglsari 

Jetis Ponorogo adalah sebagai berikut:8 

 

Gambar 1.1 

(Struktur Organisasi MA Ronggowarsito) 

 

 
8 Lihat Transkip Dokumentasi Nomor 02/D/16-V/2019 
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6. Sarana dan Prasarana Madrasah Aliyah 

Ronggowarsio 

Dalam rangka upaya meningkatkan kualitas SDM, 

Madrasah Aliyah Ronggowarsito selalu mengusahakan 

pengembangan kearah pendidikan sikap mental, 

penyempurnaan dan peningkatan sistem serta metode 

pembelajaran juga pembangunan fisik. Karena sarana 

fisik merupakan unsur terpenting dalam penyelenggraan 

proses belajar mengajar dan kegiatan lainnya.9 

Adapun sarana fisik yang telah dimiliki oleh 

Madrasah Aliyah Ronggowarsito telah memenuhi 

persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan dan 

masih terus diupayakan pengembangannya agar lebih 

sempurna sejak didirikannya pada tahun 1981, 

bertempat didesa Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten 

Ponorogo diatas sebidang tanah untuk bangunan dan 

pengembangan sekitar 5000 m. 

Adapun sarana dan prasarana yang telah tersedia di 

Madrasah Aliyah Ronngowarsito  dapat disajikan dalam 

tabel sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Lihat Transkip Dokumentasi Nomor 02/D/16-V/2019 
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Tabel 1.4 

(Keadaan Sarana dan Prasarana MA Ronggowarsito) 

No Jenis Ruang Jumlah 
Ukuran 

(m2) 

Keadaan 

Baik Rusak 

ringan 

Rusak 

berat 

1 Ruang Kelas 4 240 2 2  

2 Perpustakaan 1 60  1  

3 
Laboratorium 

Bahasa 
1 60 

 1  

4 
Laboratorium 

Komputer 
1 60 

 1  

5 
Laboratorium 

Multimedia 
1 60 

1   

6 
Lapangan 

Olahraga 
1 1200 

1   

7 
Tempat 

Parkir 
1 1020 

1   

8 
Ruang 

Pendidik 
1 60 

 1  

9 Ruang TU 1 60 1   

10 Ruang OSIS 1 20  1  

11 
Ruang Kepala 

Sekolah 
1 50 

 1  

12 
Ruang 

Koperasi 
1 20 

1   

13 
Kamar mandi 

Pendidik 
2 40 

1 1  

14 
Kamar mandi 

murid 
2 40 

1 1  

15 Gudang 1 30  1  
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7. Letak Geografis Madrasah Aliyah Ronggo Warsito 

Tegalsari adalah sebuah desa disebelah selatannya 

kota Ponorogo yang berjarak +10 Km. Desa tersebut 

berada di kecamatan Jetis yang berjarak + 1 Km dari 

pasar wage. Di desa tersebut terdapat situs sejarah yang 

berupa Masjid Jami’ Tegalsari sekaligus  wisata religi 

yaitu Makam Kyai Ageng Muhammad Besari, sekaligus 

tempat menimba ilmu dan bertapanya ahli pujangga 

terkenal yang merupakan putra mahkota dari kerajaan 

Solo yang bernama Ki Bagus Burhan yang terkenal 

dengan sebutan Ronggowarsito yang sekarang 

diabadikan menjadi nama Madrasah Aliyah didesa 

tersebut. 11 

Desa Tegalsari dibagi menjadi tiga bagian (Dusun) 

yaitu Jinontro, Gendol dan Sentanan, dan diapit 

beberapa desa sebelah timur desa Mojorejo, sebelah 

selatan desa Karanggebang, sebelah barat desa Jintab 

dan sebelah utara desa Jabung.12 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Bentuk Kegiatan Keagamaan yang ada di 

Masjid Jami’ Tegalsari Ponorogo 

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan terkait 

Bentuk Kegiatan Keagamaan yang ada Di Masjid Jami’ 

Tegalsari Ponorogo ini, peneliti melaksanakan sebanyak 

2 kali pertemuan dalam Sebulan. 

 
11 Lihat Transkip Wawancara Nomor 01/W/18-IV/2019 
12 Lihat Transkip Dokumentasi Nomor 02/D/16-V/2019 
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Peneliti melakukan wawancara dengan Pembantu 

Umum merangkap Takmir Masjid Jami’ Tegalsari 

Ponorogo yaitu Bapak Abdul Hafid antara lain: 

a) Ziarah Makam Kyai Ageng Muhammad Besari  

Dari data yang peneliti temukan pada observasi di 

Madrasah Aliyah Ronggowarsito,  peneliti menemukan 

beberapa hal bahwa terlihat para pendidik dan peserta 

didik bergegas untuk melakasanakan ziarah makam 

bersama dengan pendidik Madrasah Aliyah 

Ronggowarsito yang dipimpin olek Bapak Muh. 

Harsono, S.Pd.I sebagai Imam Tahlil pada kegiatan 

keagamaan Ziarah makam Kyai Ageng Muhammad 

Besari. Dengan diawali membaca tahlil kemudian 

membaca surat Yasin dan diakhiri dengan Do’a 

Penutup.13 

Bahwa Bentuk Kegiatan Keagamaan yang ada di 

Masjid Jami’ Tegalsari Ponorogo satu bulan sebelum 

Bulan Ramadan sudah dibuka. Para peziarah pun dari 

berbagai kota di Indonesia misal ponorogo, Surabaya, 

Kediri, jombang dan lain-lain, bahkan juga ada dari luar 

negeri misalnya Malasyia. Mereka meliputi dari 

kalangan masyarakat umum, orang tua, dewasa dan 

remaja.  Dan juga ada pengarahan untuk para 

rombongan peziarah yang dari luar kota untuk 

bermukim diasrama yang ada di Madrasah Aliyah 

Ronggowarsito. Hal ini sesuai dengan perkataan Bapak 

H. Abdul Hafidz tentang Bentuk Kegiatan Keagamaan 

 
13 Lihat Transkip Observasi Nomor 01/O/4-II/2019 
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yang ada di Masjid Jami’ Tegalsari Ponorogo, berikut 

adalah hasil wawancara peneliti: 

“Bahwa Bentuk Kegiatan Keagamaan yang ada 

di Masjid Jami’ Tegalsari Ponorogo yang paling 

sering yaitu satu bulan sebelum Bulan Ramadan 

sudah dibuka. Para peziarah pun dari berbagai kota 

di Indonesia misal ponorogo, Surabaya, Kediri, 

jombang dan lain-lain, bahkan juga ada dari luar 

negeri misalnya Malasyia. Mereka meliputi dari 

kalangan masyarakat umum, orang tua, dewasa dan 

remaja.  Dan juga ada pengarahan untuk para 

rombongan peziarah yang dari luar kota untuk 

bermukim diasrama yang ada di Madrasah Aliyah 

Ronggowarsito”.14 

 

b) Semaan Dan Khataman al-Qur’an 

Sebagaimana peneliti lakukan observasi di 

Madrasah Aliyah Ronggowarsito ini menemukan 

beberapa hal bahwa terlihat para pendidik dan peserta 

didik yang bersiapkan diri untuk melaksanakan 

Kegiatan keagamaan Semaan dan khataman al-Qur’an 

di Masjid Jami’ Tegalsari Ponorogo. Para pendidik dan 

peserta didik yang ada menggunakan pakaian sekolahan 

dan berkopyah untuk putra serta untuk putrid memakai 

rukuh. Mereka membawa kitab suci al-Qur’an untuk 

dibaca dan menyimak. Dengan diawali tahlil bersama-

sama kemudian mengaji serta menyimak bacaan kitab 

suci al-Qur’an. Ini mereka laksanakan dari pagi sampai 

 
14Lihat Transkip Wawancara nomor: 02/W/22-IV/2019 
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siang dan kemudian dilanjutkan oleh Jama’ah masjid 

dan masyarakat umum. Kegiatan  keagamaan tersebut 

sangat antusias diikuti oleh peserta didik dan pendidik 

Madrasah Aliyah Ronggowarsito.15 

Kegiatan Keagamaan yang ada di Masjid Jami’ 

Tegalsari Ponorogo bahwa Kegiatan Bulanan lainnya 

ada juga yang dilakukan pada Minggu Pon setiap satu 

bulan sekali yaitu Semaan al-Qur’an dan khataman al-

Qur’an. Dengan dimulai pembacaan al-Qur’an setelah 

sholat Isya sampai pada sholat magrib besoknya untuk 

khatamannya. Adapun Jama’ahnya diikuti oleh Jama’ah 

Masjid Jami’ serta masyarakat umum. Hal ini sesuai 

dengan perkataan Bapak Abdul Hafidz adalah sebagai 

berikut: 

“Kegiatan Bulanan lainnya ada juga yang 

dilakukan pada Minggu Pon setiap satu bulan 

sekali yaitu semaan al-Qur’an dan khataman al-

Qur’an. Dengan dimulai pembacaan al-Qur’an 

setelah sholat Isya sampai pada sholat magrib 

besoknya untuk khatamannya. Adapun Jama’ahnya 

diikuti oleh Jama’ah Masjid Jami’ serta masyarakat 

umum”.16 

 

 

 

 

 

 
15 Lihat Transkip Observasi Nomor 02/O/17-II/2019 
16 Lihat Transkip Wawancara nomor: 02/W/22-IV/2019 
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c) I’tikaf 

Pada malam-malam ganjil tepatnya pada 10 hari 

terakhir hari pada bulan suci Ramadan para jama’ah 

melakukan kegiatan keagamaan yaitu I’tikaf di Masjid 

Jami’ Tegalsari dan area masjid, tepatnya dimulai pada 

dini hari. Dimulai dengan Shalat Lailatul Qodar, Shalat 

Hajat, Shalat Tasbih, Shalat Taubat, shalat Taqoruban 

Ilallahi, Shalat Istikhoroh dan diakhiri dengan Shalat 

Witir. Untuk jama’ahnya pun sangat umum sekali dari 

anak-anak sampai orang tua. Hal ini sesuai dengan 

perkataan Bapak Abdul hafidz adalah sebagai berikut: 

“Pada malam malam ganjil tepatnya pada 10 hari 

terakhir hari pada bulan suci Ramadan para 

jama’ah melakukan kegiatan keagamaan yaitu 

I’tikaf di Masjid Jami’ Tegalsari dan area masjid, 

tepatnya dimulai pada dini hari. Dimulai dengan 

Shalat Lailatul Qodar, Shalat Hajat, Shalat Tasbih, 

Shalat Taubat, shalat Taqoruban Ilallahi, Shalat 

Istikhoroh dan diakhiri dengan Shalat Witir. Untuk 

jama’ahnya pun sangat umum sekali dari anak-anak 

sampai orang tua”.17 

 

Peserta didik dan Pendidik MA Ronggowarsito 

dalam kegiatan keagamaan ini bertugas sebagai panitia 

yang mengatur jalannya kegiatan keagamaan I’tikaf  ini. 

Salah satu contohnya adalah sebagai pengamanan atas 

terselenggaranya kegiatan keagamaan tersebut. Semua 

elemen madrasah bertanggung jawab atas suksesnya 

 
17 Lihat Transkip Wawancara nomor: 02/W/22-IV/2019 
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atau kelancaran dari kegiatan keagamaan masjid Jami’  

Tegalsari. 

 

d) Haul Kyai Ageng Muhammad Besari Dan Kirab 

Di Masjid Jami’ Tegalsari Ponorogo juga terdapat 

kegiatan besar lainnya bahwa pada setiap satu tahun 

sekali tepatnya bulan Selo yang tahun ini jatuh pada 

bulan Agustus 2019 dilaksanakan Haul Kyai Ageng 

Muhammad Besari. Dengan diawali pembukaan dari 

Bupati kemudian dilanjutkan dengan lomba-lomba serta 

kemudian ditutup dengan pengajian yang diisi oleh 

Kyai NU. Untuk pelaksanaannya selama 7 hari. Terkait 

pendanaan dibantu oleh Dinas Pariwisata. Hal ini sesuai 

dengan perkataan Bapak Abdul hafidz adalah sebagai 

berikut: 

“Pada setiap satu tahun sekali tepatnya bulan Selo 

yang tahun ini jatuh pada bulan Agustus 2019 

dilaksanakan Haul Kyai Ageng Muhammad Besari. 

Dengan diawali pembukaan dari Bupati kemudian 

dilanjutkan dengan lomba-lomba serta kemudian 

ditutup dengan pengajian yang diisi oleh Kyai NU. 

Untuk pelaksanaannya selama 7 hari. Terkait 

pendanaan dibantu oleh Dinas Pariwisata”.18 

 

Kegiatan keagamaan Haul Kyai Ageng Muhammad 

Besari ini terselenggara atas kerjasama antara Takmir 

masjid Jami’ Tegalsari dan MA Ronggowarsito. Dalam 

kegiatan keagamaan ini peran peserta didik dan 

 
18 Lihat Transkip Wawancara nomor: 02/W/22-IV/2019 
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pendidik sangatlah penting. Madrasah berperan sebagai 

panitia yang mengurusi rentetan kegiatan keagamaan 

haul salah satunya sebagai pembawa acara dan lain-lain. 

Salah satu Rentetan kegiatan kegamaan Haul Kyai 

Ageng Muhamad Besari dilingkup Masjid Jami’ 

Tegalsari Ponorogo adalah Kirab. Dengan rute perjalan 

dari Masjid Setono yang merupakan asal Kyai 

Muhamad Besari belajar ilmu agama dengan Kyai 

Dhonopuro menuju Masjid Jami’ Tegalsari Ponorogo. 

Dengan diikuti oleh Madrasah Aliyah Ronggowarsito 

dan beberapa pondok pesantren. Hal ini sesuai dengan 

perkataan Bapak Muh. Harsono, S.Pd.I selaku kepala 

Madrasah Aliyah Ronggowarsito adalah sebagai 

berikut: 

“Rentetan kegiatan keagamaan Haul Kyai Ageng 

Muhamad Besari dilingkup Masjid Jami’ Tegalsari 

Ponorogo adalah Kirab. Dengan rute perjalan dari 

Masjid Setono yang merupakan asal Kyai 

Muhamad Besari belajar ilmu agama dengan Kyai 

Dhonopuro menuju Masjid Jami’ Tegalsari 

Ponorogo. Dengan diikuti oleh Madrasah Aliyah 

Ronggowarsito dan beberapa pondok pesantren 

sekitar.”19 

 

e) Ziarah Wali Nusantara 

Kegiatan Keagamaan Ziarah wali nusantara ini 

dilaksanakan satu tahun sekali yakni setelah Haul, 

dilaksanakan Ziarah Makam para wali diluar kota 

 
19 Lihat Transkip Wawancara nomor: 01/W/13-V/2019 
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Ponorogo seperti Kediri, Tulung Agung, Trenggalek 

dan lain-lain. Dengan diawali membaca Tahlil dan Doa 

disetiap tempat ziarah makam. diikuti oleh para jama’ah 

dan masyarakat umum dengan biaya pribadi. Hal ini 

sesuai dengan perkataan Bapak Abdul Hafidz adalah 

sebagai berikut: 

“Sesudah Haul, dilaksanakan Ziarah Makam para 

wali diluar kota Ponorogo seperti Kediri, Tulung 

Agung, Trenggalek dan lain-lain. Dengan diawali 

membaca Tahlil dan Doa disetiap tempat ziarah 

makam. diikuti oleh para jama’ah dan masyarakat 

umum dengan biaya pribadi”.20 

 

Hal menarik yang peneliti temukan pada 

wawancara dengan Bapak H. Abdul Hafidz selaku 

pembantu umum dan takmir Masjid Jami’ Tegalsari 

Ponorogo adalah sebagai berikut: 

“Semua panitia yang ikut serta dalam kepanitian 

Haul yang meliputi Yayasan Kyai Ageng 

Muhamad Besari dan Pendidik/Peserta Didik 

Madarsah Aliyah Ronggowarsito seluruhnya 

bekerja dengan ihlas tanpa pamrih yang semata-

mata mencari ridho Alaah SWT. Selanjutnya untuk 

para muadzin, Takmir dan pengurus Yayasan Kyai 

Ageng Muhamad Besari medapatkan hadiah berupa 

naik haji gratis”. 

 

 
20 Lihat Transkip Wawancara nomor: 02/W/22-IV/2019 
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Keikutsertaan MA Ronggowarsito dalam kegiatan 

keagamaan ini adalah sebagai pembantu takmir masjid 

untuk mengkoordinasi para peserta ziarah wali agar 

kegiatan keagamaan ini dapat terlaksana sebagaimana 

mestinya. Madrasah selalu bergerak atau bekerjasama 

tanpa berpangku tangan kepada orang lain. 

Kepanitian pada kegiatan-kegiatan tersebut tidak 

hanya melibatkan Pengurus Yayasan Kyai Ageng 

Muhamad Besari saja, namun juga melibatkan Pendidik 

dan Peserta Didik dari Madrasah Aliyah 

Ronggowarsito. Seluruh panitia yang berkecimpung 

dalam kepanitian kegiatan tersebut bekerja dengan 

penuh semangat juang demi kelancaran dan kelestarian 

kegiatan keagamaan di Masjid Jami’ Tegalsari. 

 

2. Kontribusi Madrasah Aliyah Ronggowarsito 

dalam melestarikan Kegiatan Keagamaan Di 

Masjid Jami’ Tegalsari Ponorogo 

Berdasarkan uraian diatas dan hasil wawancara 

peneliti pada narasumber Bapak Muh. Harsono, S.Pd.I 

dan Bapak H. Abdul Hafidz dapat diketahui kontribusi 

Madrasah Aliyah Ronggowarsito dalam melestarikan 

kegiatan keagamaan di masjid Jami’ Tegalsari 

Ponorogo.  

a) Ziarah Makam Kyai Ageng Muhamad Besari 

Adanya kegiatan keagamaan ziarah makam Kyai 

Ageng Muhamad Besari Peserta Didik dan pendidik 

juga ikut berziarah bersama-sama diwaktu-waktu 

tertentu. Pada Ziarah makam Kyai Ageng Muhamad 
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besari yang diadakan mendekati bulan Ramadan, 

kontribusi  dari Pendidik adalah membuat jadwal bulis 

atau berjaga untuk memberikan pengarahan kepada para 

peziarah dari masyarakat umum maupun luar kota. Hal 

ini sesuai dengan perkataan Bapak Muh. Harsono, 

S.Pd.I selaku kepala Madrasah Aliyah Ronggowarsito 

adalah sebagai berikut: 

“Adanya kegiatan keagamaan ziarah makam Kyai 

Ageng Muhamad Besari Peserta Didik dan 

pendidik juga ikut berziarah bersama-sama 

diwaktu-waktu tertentu dan biasanya pada waktu 

sebelum melaksanakan khataman al-Qur’an 

dimulai kita bersama-sama melakukan ziarah 

makam ke Kyai Ageng Muhamad besari. Dan 

ketika ziarah makam Kyai Ageng Muhamad besari 

mendekati Ramadan kita membuat jadwal dari 

Pendidik untuk bulis atau berjaga untuk 

memberikan pengarahan kepada para peziarah dari 

masyarakat umum maupun luar kota”.21 

 

Pada saat mendekati Bulan Ramadan yaitu 1 bulan 

sebelum Ramadan banyak para peziarah dari 

masyarakat umum dan berbagai kota datang untuk 

berziarah. Adanya pengarahan tempat ziarah yang 

dikoordinasi oleh Pendidik dari Madrasah Aliyah 

Ronggowarsito kepada para peziarah dari berbagai kota 

merupakan bentuk sinergi antara Takmir masjid dengan 

 
21 Lihat Transip Wawancara Nomor 01/W/13-V/2019 
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Madrasah. Hal ini sesuai dengan perkataan Bapak 

Abdul hafidz adalah sebagai berikut:  

“Pada saat mendekati Bulan Ramadan yaitu 1 bulan 

sebelum Ramadan banyak para peziarah dari 

masyarakat umum dan berbagai kota datang untuk 

berziarah dan kami memberikan pengarahan 

bersama Pendidik dari Madrasah Aliyah 

Ronggowarsito kepada para peziarah dari berbagai 

kota.”22 

 

Kontribusi Madrasah Aliyah Ronggowarsito yaitu 

penjadwalan pembersihan area makam oleh peserta 

didik pada saat sebelum kegiatan ziarah makam dimulai 

pada hari tententu yaitu satu bulan sebelum bulan suci 

Ramadan, agar terciptanya rasa nyaman untuk para 

peziarah yang datang. Para peziarah yang datang dari 

jauh wilayah ponorogo juga dipersiapkan asrama untuk 

menginap oleh para peserta didik dan pendidik untuk 

berjaga sesuai jadwal yang telah ditentukan. Hal ini 

sesuai dengan perkataan Bapak Muh. Harsono, S.Pd.I 

selaku kepala Madrasah Aliyah Ronggowarsito adalah 

sebagai berikut: 

“Adanya penjadwalan pembersihan area makam 

oleh peserta didik pada saat sebelum kegiatan 

ziarah makam dimulai. Para peziarah yang datang 

dari jauh wilayah ponorogo juga dipersiapkan 

asrama untuk menginap oleh para peserta didik dan 

 
22 Lihat Transkip Wawancara nomor: 02/W/22-IV/2019 
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pendidik untuk berjaga sesuai jadwal yang telah 

ditentukan” 

 

b) Semaan Dan Khataman al-Qur’an  

Untuk kontribusi kegiatan keagamaan semaan dan  

khataman al-Qur’an yang dilaksanakan di Masjid jami’ 

Tegalsari para peserta didik dan Pendidik juga ikut serta 

dalam menyimak maupun membaca al-Qur’an diwaktu 

pagi sampai siang. Hal ini sesuai dengan perkataan 

Bapak Muh. Harsono, S.Pd.I selaku kepala Madrasah 

Aliyah Ronggowarsito adalah sebagai berikut: 

“Untuk kontribusi kegiatan keagamaan khataman 

al-Qur’an yang dilaksanakan oleh Masjid jami’ 

Tegalsari para peserta didik dan Pendidik juga ikut 

serta dalam menyimak maupun membaca al-Qur’an 

diwaktu pagi sampai siang yang dilaksanakan pada 

satu bulan sekali”23 

 

Kontribusi yang diberikan oleh Madrasah Aliyah 

Ronggowarsito dalam kegiatan keagamaan semaan al-

Qur’an dan khataman al-Qur’an dari Pendidik dan 

peserta didik juga ikut perperan aktif untuk senantiasa 

membaca al-Qur’an dan menyimak al-Qur’an. Pada 

pelaksanaan Khataman al-Qur’an yang telah 

diselenggarakan Masjid jami’ Tegalsari yaitu pada 

Minggu Pon dari Pagi Sampai Siang hari. Hal ini sesuai 

dengan perkataan Bapak Abdul Hafidz adalah sebagai 

berikut: 

 
23 Lihat Transip Wawancara Nomor 01/W/13-V/2019 
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“Kontribusi yang diberikan oleh Madrasah Aliyah 

Ronggowarsito dalam kegiatan keagamaan 

khataman al-Qu’an mereka juga dari Pendidik dan 

peserta didik juga ikut perperan aktif untuk 

senantiasa membaca al-Qur’an dan menyimak al-

Qur’an. Pada pelaksanaan Khataman al-Qur’an 

yang telah diselenggarakan Masjid jami’ Tegalsari 

yaitu pada Minggu Pon dari Pagi Sampai Siang 

hari” 

 

Kontribusi yang dilaksanakan pada kegiatan 

keagamaan Semaan dan khataman al-Qur’an adalah 

kerjasama antara Takmir masjid dan Madrasah Aliyah 

ronggowarsito khususnya dari pendidik dalam acara 

pembukaan kegiatan keagamaan Semaan al-Qur’an. 

Dalam kegiatan ini  peserta didik berkontribusi 

meneruskan kegiatan keagamaan yang telah dimulai 

oleh pendidik dan takmir masjid pada hari selanjutnya. 

Dalam kegiatan ini peserta didik bertugas meneruskan 

pembacaan al-Qur’an secara bergantian, menyimak 

pembacaan al-Qur’an   dan mempersiapkan al-Qur’an 

untuk para jama’ah Semaan al-Qur’an yang ikut serta 

dalam kegiatan keagamaan dimasjid jami’ Tegalsari. 

Hal ini sesuai dengan perkataan Bapak Muh. 

Harsono, S.Pd.I selaku kepala Madrasah Aliyah 

Ronggowarsito adalah sebagai berikut: 

“Kegiatan Keagamaan Semaan dan Khataman al-

Qur’an ini dimulai oleh pendidik dan takmir masjid 
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kemudian dilanjutkan oleh peserta didik pada hari 

selanjutnya” 

 

c) I’tikaf 

Kegiatan keagamaan I’tikaf pada malam-malam 

ganjil dibulan Ramadan yang diikuti oleh masyarakat 

umum. Kontribusi MA Ronggowarsito ini dimulai dari 

sebelum dan sesudah kegiatan keagamaan ini. Hal ini 

sesuai dengan perkataan Bapak Muh. Harsono, S.Pd.I 

selaku kepala Madrasah Aliyah Ronggowarsito adalah 

sebagai berikut: 

“Di Bulan Ramadan ini merupakan momen kami 

untuk melatih para Peserta Didik dalam ikut serta 

memperlancar kegiatan I’tikaf yang diikuti oleh 

masyarakat umum. Kami membuat jadwal untuk 

peserta didik dalam membantu parkir untuk setiap 

malam ganjilnya. Dalam kegiatan keagamaan 

I’tikaf ini pendistribusian kesekretariatan atau 

administrasi dilakukan oleh MA Ronggowarsito. 

Selanjutnya peserta didik berkontribusi menjadi 

petugas persiapan tempat I’tikaf setelah selesai 

I’tikaf pendidik MA Ronggowarsito menghitung 

perolehan kotak amal Jama’ah yang kemudian 

dikomunikasikan kepada takmir masjid.”24 

 

Pada malam-malam ganjil dibulan Ramadan ini 

banyak sekali Jama’ah I’tikaf dari berbagai desa yang 

ada di Ponorogo. Sehingga Takmir masjid Jami’ 

 
24 Lihat Transip Wawancara Nomor 01/W/13-V/2019 
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Tegalsari Merasa kewalahan dalam mengaturnya. 

Namun dengan adanya bantuan dari Peserta Madrasah 

Aliyah Ronggowarsito dalam menghatur lalu lintas 

parkir menjadikan lebih aman dan lancar. Hal ini sesuai 

dengan perkataan Bapak Abdul hafidz adalah sebagai 

berikut: 

“Dalam malam-malam ganjil dibulan Ramadan ini 

banyak sekali Jama’ah I’tikaf dari berbagai desa 

yang ada di Ponorogo. Sehingga kami Takmir 

masjid Jami’ Tegalsari Merasa kewalahan dalam 

mengaturnya. Namun dengan adanya bantuan dari 

Peserta Madrasah Aliyah Ronggowarsito dalam 

menghatur lalu lintas parkir menjadikan lebih aman 

dan lancar.”25 

 

d) Haul Kyai Ageng Muhammad Besari Dan Kirab 

Haul Kyai Ageng Muhamad Besari ini banyak 

sekali acara-acara yang terkandung didalamnya. Dalam 

kegiatan keagamaan ini takmir masjid mengajak 

Pendidik untuk menjadi Panitia dan juri dalam 

perlombaan-perlombaan yang ada. Kita ajukan juga 

peserta Didik untuk ikut serta menjadi peserta lomba-

lomba. Hal ini sesuai dengan perkataan Bapak Muh. 

Harsono, S.Pd.I selaku kepala Madrasah Aliyah 

Ronggowarsito adalah sebagai berikut: 

“Haul Kyai Ageng Muhamad Besari ini banyak 

sekali acara-acara yang terkandung didalamnya. 

Kami juga mengajak Pendidik untuk menjadi 

 
25 Lihat Transkip Wawancara nomor: 02/W/22-IV/2019 
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Panitia dan juri dalam perlombaan-perlombaan 

yang ada. Kita ajukan juga peserta Didik untuk ikut 

serta menjadi peserta lomba-lomba serta ikut serta 

menjadi peserta dalam kirab yaitu drum Band”26 

 

Rentetan kegiatan Haul ini memang lama dan 

dibantu oleh Madrasah Aliyah Ronggowarsito dari 

Peserta Didik maupun Pendidik. Dengan menjadikan 

para pendidik Madrasah untuk mejadi panitia dan juri 

lomba serta para mereka peserta didik menjadi peserta 

dan panitia dalam perlombaan serta ikut serta dalam 

mengatur lalu lintas pada penutupan Haul yaitu 

pengajian. Hal ini sesuai dengan perkataan Bapak 

Abdul hafidz adalah sebagai berikut: 

“Rentetan kegiatan Haul ini memang lama dan 

dibantu oleh Madrasah Aliyah Ronggowarsito dari 

Peserta Didik maupun Pendidik. Dengan 

menjadikan para pendidik Madrasah untuk mejadi 

panitia dan juri lomba serta para mereka peserta 

didik menjadi peserta dan panitia dalam 

perlombaan serta ikut serta dalam mengatur lalu 

lintas pada penutupan Haul yaitu pengajian.”27 

 

Pada kirab ini kontribusi MA Ronggowarsito 

adalah sebagai koordinator peserta yang bertugas 

sebagai petugas pendaftaran dan pendataan peserta 

peserta kirab. Kontribusi peserta didik dalam kegiatan 

 
26 Lihat Transip Wawancara Nomor 01/W/13-V/2019 
27 Lihat Transkip Wawancara nomor: 02/W/22-IV/2019 
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ini bukan hanya sebagai panitia saja namun juga 

sebagai peserta kirab juga. Tidak lepas pula pendidik 

dalam kegiatan ini, para pendidik berkontribusi dalam 

pengaturan dan pengamanan serta perizinan rute kirab.  

e) Ziarah Wali Nusantara 

Dengan semangat para Jama’ah Masjid jami’ 

Tegalsari dan Masyarakat umum untuk senantiasa ikut 

ziarah makam wali nusantara pendidik juga ikut 

menjadi Panitia dan mengurusi serta bahkan terkadang 

menjadi imam tahlil pada kegiatan ziarah makam 

nusantara. Hal ini sesuai dengan perkataan Bapak Muh. 

Harsono, S.Pd.I selaku kepala Madrasah Aliyah 

Ronggowarsito adalah sebagai berikut: 

“Dengan semangat para Jama’ah Masjid jami’ 

Tegalsari dan Masyarakat umum untuk senantiasa 

ikut ziarah makam nusantara kami dari pendidik 

juga ikut menjadi Panitia dan mengurusi serta 

bahkan terkadang menjadi imam tahlil pada 

kegiatan ziarah makam nusantara.”28 

 

Kegiatan keagamaan Ziarah Makam Nusantara ini 

yang dilaksanakan setahun sekali ini juga dibantu oleh 

Pendidik dari Madrasah Aliyah Ronggowarsito dalam 

segi kepanitiaan, mengurus pendanaan, mencari 

transportasi dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan 

perkataan Bapak Abdul hafidz adalah sebagai berikut: 

“Kegiatan keagamaan Ziarah Makam Nusantara ini 

yang dilaksanakan setahun sekali ini juga dibantu 

 
28 Lihat Transip Wawancara Nomor 01/W/13-V/2019 
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oleh Pendidik dari Madrasah Aliyah 

Ronggowarsito dalam segi kepanitiaan, mengurus 

pendanaan, mencari transportasi dan lain-lain”29 

 

Kontribusi MA Ronggowarsito nampak jelas 

sebelum kegiatan keagamaan ziarah wali nusantara ini 

dimulai. Kontribusi MA Ronggowarsito adalah sebagai 

promotor atau pelaku promosi kegiatan keagamaan 

yang dilaksanakan oleh elemen pendidik yang bertugas 

memberikan informasi serta perekrutan calon Jama’ah 

atau peserta kegiatan keagamaan ziarah wali nusantara. 

Selain itu peran pendidik lainnya adalah bekerjasama 

dengan takmir dalam proses pembuatan  proposan 

kegiatan keagamaan dan laporan pertanggungjawaban 

kegiatan keagamaan ziarah wali nusantara tersebut. 

Dalam kegiatan ini peserta didik dilibatkan dalam 

dalam mempromosikan kegiatan keagamaan tersebut di 

berbagai media sosial maupun cetak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 Lihat Transkip Wawancara nomor: 02/W/22-IV/2019 
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BAB V 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 

Setelah peneliti mengumpulkan data hasil penelitian 

yang diperoleh dari wawancara, observasi dan data 

dokumentasi, maka selanjutnya peneliti akan melakukan 

analisa data untuk menjelaskan lebih lanjut hasil dari 

penelitian. Dibawah ini akan dibahas analisa peneliti tentang 

kontribusi Madrasah Aliyah Ronggowarsito Dalam 

Melestarikan Kegiatan Keagamaan Di Masjid Jami’ 

Tegalsari Ponorogo. 

A. Analisis Bentuk Kegiatan Keagamaan Di Masjid 

Jami’ Tegalsari Ponorogo 

a) Ziarah Makam Kyai Ageng Muhammad Besari 

Kegiatan Keagamaan yang ada di Masjid Jami’ 

Tegalsari Ponorogo yaitu Ziarah Makam Kyai Ageng 

Muhammad Besari yang dilaksanakan pada satu bulan 

sebelum Ramadan . Kegiatan keagamaan yang 

dilaksanakan secara individual maupun jama’ah ini 

diikuti oleh masyarakat sekitar desa Tegalsari, 

lembaga pendidikan, desa lain serta masyarakat 

wilayah lain. Kegiatan Keagamaaan ziarah makam ini 

dimulai dengan Membaca surat yasin, kalimat 

thayibah, ataupun tahlil oleh jama’ah yang dipimpin 

oleh Kyai Mashuri dan diakhiri dengan Do’a munajat 

pada Allah SWT untuk para almarhum, para pejuang 

Islam khususnya Kyai Ageng Muhamad Besari dan 

keluarganya supaya Allah mengampuni dosa mereka 

serta  mendapatkan tempat yang terbaik diakhirat. 
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Berziarah kubur menjadi hal pemandangan yang 

biasa. Dipesantren tentu makam Kyai atau keluarga 

Kyai yang dikunjunginya. Kalau ia bertepatan 

dirumah, makam ibuk bapak dan keluarganya yang 

diziarahi. Sebelum mendoakan dibersihkan makam 

dari sampah ataupun dedaunan kering dan 

menggantikannya yang baru kemudian barulah 

mendoakannya. Membaca al-Qur’an kalimat thayibah, 

ataupun surat yasin.1 

Berdasarkan data tersebut, peneliti menganalisis 

bahwa adanya kegiatan keagamaan Ziarah Makam 

Kyai Ageng Muhamad Besari ini merupakan kegiatan 

keagamaan di hari-hari tertentu dan sering dilakukan 

pada malam Jum’at. Kegiatan keagamaan ziarah 

makam yang dilaksanakan pada hari tertentu ini 

dilaksanakan dengan dipimpin oleh imam masjid serta 

pelaksanaan di malam Jum’at ini dilaksanakan secara 

indiviual maupun pribadi. Peziarah datang dari 

berbagai wilayah di indonesia. Diawali dengan 

mebaca ayat-ayat suci al-Qur’an, surat yasin, kalimat 

Thayibah atau Tahlil dan diakhiri dengan do’a 

bermunajat kepada Allah SWT untuk arwah para 

almarhum, pejuang khususnya Kyai Ageng 

Muhammad besari atas kiprahnya dalam menyiarkan 

dan berdakwah Islam khususnya di wilayah Ponorogo. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

keagamaan ziarah makam ini merupakan kegiatan 

keagamaan yang ada di masjid jami’ Tegalsari yang 

 
1 Munawir Abdul Fattah, Tradisi Orang-Orang NU. 184-185 
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senantiasa selalu dilaksanakan khususnya satu bulan 

menjelang datangnya bulan suci. Sehingga dengan ini 

para peziarah tertanamkan jiwa spiritualitas yang 

tinggi serta menanamkan jiwa pejuang seperti halnya 

yg dilakukan oleh Kyai Ageng Muhammad Besari. 

b) Semaan Dan Khataman al-Qur’an 

Kegiatan keagamaan semaan al-Qur’ann dan 

Khataman al-Qur’an bi nadhor ini dilaksanakan pada 

hari Minggu Pon setiap satu bulan sekali. Dengan 

dimulai pembacaan al-Qur’an setelah sholat Isya 

sampai sampai dengan hari selanjutnya, pada 

Magribnya dilaksanakan khatamannya. Kegiatan 

keagamaan ini diikuti oleh jama’ah  masjid, MA 

Ronggowarsito remaja dan pemuda sekitar masjid 

jami’ tegalsari ini.  

Berdasarkan QS. Al-Anfāl ayat 2 disebutkan 

bahwa orang beriman memiliki hubungan luar biasa 

dengan al-Qur’an yaitu apabila disebut nama Allah 

bergetarlah hati mereka dan apabila mendengar 

pembacaan ayat-ayat Nya maka bertambahlah 

imannya. Lebih dalam lagi, membaca Al-Qur’an 

sesungguhnya bukan hanya berfungsi untuk membina 

iman dan pribadi manusia, namun juga berfungsi 

sebagai penopang besar dalam perjuangan 

menegakkan Al-Qur’an dalam kehidupan manusia. 

Sehingga membaca Al-Qur’an diharapkan mampu 
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membangun pribadi-pribadi tangguh yang berpegang 

teguh pada ajaran Al-Qur’an dan Sunnah.2 

Berdasarkan data tersebut, peneliti menganalisis 

bahwa dengan adanya kegiatan keagamaan semaan al-

Qur’an dan dilanjutkan dengan khataman al-Qur’an 

yang dilaksanakan pada hari Minggu Pon ini diawalai 

dengan membaca Tahlil pada malam hari setelah 

sholat isya kemudian semaan al-Qur’an bi nadhor 

dibaca oleh jama’ah takmir masjid pada malam 

harinya kemudian dilanjutkan oleh peserta didik pada 

pagi sampai siang hari serta dilanjutkan oleh para 

jama’ah sekitar masjid jami’ Tegalsari ini.   

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

keagamaan Semaan al-Qur’an ini dilaksanakan 

sebulan sekali Dengan harapan dapat menambah 

kecintaan membaca al-Qur’an serta mempertebal 

keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan 

selalu membaca ayat-ayat-nya yang berisi petunjuk 

kehidupan sehingga mampu menenangkan hati para 

jama’ah semaan al-Quran dan khataman Al-qur’an. 

c) I’tikaf 

Kegiatan keagamaan I’tikaf ini dilaksanakan pada 

bulan Ramadan di malam-malam ganjil tepatnya pada 

10 hari terakhir. jama’ah melakukan I’tikaf di Masjid 

Jami’ Tegalsari Ponorogo tepatnya dimulai pada dini 

hari. Dimulai dengan Shalat Taubat, Shalat Hajat, 

 
2 Abdul Azizi Abdur Rauf, Ya Allah Jadikan Kami Ahlul Qur‟an 

Seri II- Kumpulan: Tausiyah, Kultum dan Motivasi Hidup Bersama Al-

Qur‟an, (Jakarta: Markaz Al-Qur‟an, 2015) 79. 
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Shalat Tasbih dan diakhiri dengan Shalat Witir. 

Kegiatan keagamaan ini diikuti oleh kaum remaja 

sampai orang tua yang dimulai dari dini hari sampai 

menjelang sahur tiba.  

Kegiatan keagamaan I’tikaf ini merupakan sara 

untuk mencari malam Lailatul Qodar. Lailatul Qodar 

adalah malam yang agung. Suatu malam yang terjadi 

diantara sekian malam-malam di bulan Ramadan. 

Tidak disebutkan apakah tang 1,2 atau 3. Tetapi Allah 

SWT menjadin, diantara 29 atau 30 malam Ramadan 

itu pasti ada satu malam yang dinamakan malam 

Lailatul Qodar. Didalam al-Qur’an disebutkan: lailat 

al-qadri khairun min alfi stahr (malam Lailatul Qodar 

itu lebih baik dari 1000 bulan). Artinya 1:1000 

dibanding malam yang lain.3 

Berdasarkan data tersebut, peneliti menganalisis 

bahwa kegiatan keagamaan I’tikaf ini dilaksanakan 

pada bulan Ramadan malam-malam ganjil hari 

terakhir. Yang diikuti oleh masyarakat umum yaitu 

dari remaja sampai dewasa yang dilaksanakan pada 

dini hari dengan berbagai macam sholat sunah yaitu 

Shalat Taubat, Shalat Hajat, Shalat Tasbih dan diakhiri 

dengan Shalat Witir. Kegiatan keagamaan ini diimami 

oleh takmir masjid. Kegiatan keagamaan ini dimulai 

dini hari sampai menjelang sahur. 

Sehingga dapat dismpulkan bahwa kegiatan 

keagamaan ini merupakan kegiatan keagamaan yang 

dilaksanakan dengan harapan kegiatan keagamaan 

 
3 Munawir Abdul Fattah, Tradisi Orang-Orang NU. 105 
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I’tikaf ini mengajak kepada seluruh kalangan 

masyarakat umum dari kecil sampai besar untuk 

senantiasa sadar akan penting dan baiknya ber I’tikaf, 

menambah ketaqwaan kepada Allah SWT serta 

meraih  malam Lailatul Qodar dari Allah SWT dibula 

suci Ramadan. 

d) Haul Kyai Ageng Muhammad Besari Dan Kirab 

Kegiatan keagamaan Haul Kyai Ageng 

Muhammad Besari pada setiap satu tahun sekali 

tepatnya bulan Selo yang tahun ini jatuh pada bulan 

Agustus 2019 dilaksanakan. Dengan diawali 

pembukaan dari Bupati kemudian dilanjutkan dengan 

lomba-lomba serta kemudian ditutup dengan 

pengajian yang diisi oleh Kyai NU. Untuk 

pelaksanaannya selama 7 hari. Terkait pendanaan 

dibantu oleh Dinas Pariwisata. 

Haul dianggap atau dimaknai sebagai bentuk 

peringatan meninggalnya seseorang setiap tahun, yang 

biasanya dilaksanakan tepat pada hari, tanggal dan 

pasaran meninggalnya seseorang.4 

Berdasarkan data tersebut, peneliti menganalisis 

bahwa kegiatan keagaman haul ini merupakan 

memperingati atas wafat Kyai Ageng Muhammad 

Besari disetiap tahunnya. Sebelum Kegiatan 

keagamaan Haul dilaksanakan dengan berbagai 

rentetan kegiatan keagamaan seperti semaan al-

Qur’an, pengajian, Ziarah makam dan lomba-lomba.  

 
4 Fadeli, Soelaiman dan Subhan, Antalogi NU: Sejarah-Istilah-

Amaliyah-Uswah (Surabaya: Khalista, 2007) 119 
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Kegiatan Kirab  merupakan kegiatan dalam 

Rentetan Haul Kyai Ageng Muhamad Besari yang 

melibatkan kegiatan keagamaan dilingkup Masjid 

Jami’ Tegalsari Ponorogo . Dengan rute perjalan dari 

Masjid Setono yang merupakan asal Kyai Muhamad 

Besari belajar ilmu agama dengan Kyai Dhonopuro 

menuju Masjid Jami’ Tegalsari Ponorogo. Dengan 

diikuti oleh Madrasah Aliyah Ronggowarsito dan 

beberapa pondok pesantren. 

Berdasarkan data tersebut, peneliti menganalisis 

bahwa kirab ini merupakan kegiatan dalam 

memeriahkan kegiatan keagamaan Haul Kyai Ageng 

Muhammad Besari yang dilaksanakan oleh para 

Takmir Masjid, MA Ronggowarsito dan Masyarakat 

umum yang ingin ikut dalam kirab ini. Adanya kirab 

yang dimulai dari desa setono menuju masjid Jami’ 

Tegalsari dengan harapan sebagai momentum 

mengingat perjuangan Kyai Ageng Muhammad Beari 

dalam belajar ilmu agama. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

keagamaan Haul Kyai Ageng Muhammad Besari dan 

Kirab ini diharapkan dapat mengingat serta dapat 

menumbuhkan rasa sadar yang tinggi atas jasa-jasa 

perjuangan Kyai Ageng Muhammad besari dalam 

memperjuangkan agama di wilayah Ponorogo ini 

lewat semangat juang belajar dan berdakwah yang 

tinggi tanpa mengenal putus asa. 
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e) Ziarah Wali Nusantara 

Kegiatan Keagamaan Ziarah wali nusantara ini 

dilaksanakan satu tahun sekali sesudah Haul, 

dilaksanakan Ziarah Makam para wali diluar kota 

Ponorogo seperti Kediri, Tulung Agung, Trenggalek 

dan lain-lain. Dengan diawali membaca Tahlil dan 

Doa disetiap tempat ziarah makam. diikuti oleh para 

jama’ah dan masyarakat umum.  

Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda 

yang artinya: “Dari Sulaiman bin Buraidah, dari 

ayahnya, beliau berkata, Rasulullah bersabda, aku 

dulu melarang ziaroh kubur, sekarang ziarohlah, 

karena ziaroh kubur itu mengingatkan kamu pada 

akhirat”5 

Berdasarkan data tersebut, peneliti menganalisis 

bahwa kegiatan keagamaan Ziarah Wali Nusantara ini 

merupakan kegiatan mengunjungi para makam-

makam ulama nusantara yang berada khususnya di 

pulau jawa  mempunyai peran baik pada peradaban 

islam. Dilaksanakan oleh masyarakat umum dari  

kalangan MA Ronggowarsito, Jama’ah Masjid Jami’, 

kalangan desa dan masyarakat umum. Kegiatan Ziarah 

Makam ini  diisi dengan memperbanyak Tahlil dan 

berdzikir serta memanjatkan do’a kepada makam-

makam yang diziarahi.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

keagamaan Ziarah Wali Nusantara ini bahwa penyebar 

 
5 Muhamad Ma’sum Zainy al-Hasyimy, TERNYATA …. ! NU 

TIDAK BID’AH (Jombang: Darul Hikam, 2009) 112 
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dan pendakwah agama islam berasal dari berbagai 

penjuru nusantara khususnya pulau jawa. Dengan ini 

diharapkan menambah ketaqwaan mengingat akhirat 

serta menambah semangat juang para jama’ah atas 

perjuangan para wali terdahulu. 

 

B. Analisis Kontribusi Madrasah Aliyah Ronggowarsito 

Dalam Melestarikan Kegiatan Keagamaan Di Masjid 

Jami’ Tegalsari Ponorogo 

Adanya kontribusi Madrasah Aliyah Ronggowarsito 

yang melibatkan peserta didik maupun pendidik yang 

mereka semuanya saling ikut berpartisipasi dalam 

keikutsertaan melestarikan kegiatan keagamaan di 

masjid Jami’ Tegalsari Ponorogo antara lain sebagai 

berikut: 

a) Ziarah Makam Kyai Ageng Muhammad Besari  

Kontribusi Madrasah Aliyah Ronggowarsito pada 

kegiatan keagamaan Ziarah Makam Kyai Ageng 

Muhammad Besari dari peserta didik dihari-hari tententu 

juga sebagai jama’ah ziarah. Adanya kerjasama antara 

madrasah dengan takmir masjid dalam hal pembuatan 

jadwal bulis atau berjaga diarea makam. kontribusi 

peserta didik yang dikoordinir oleh pendidik untuk 

membersihkan area makam 1 bulan  sebelum datangnya 

bulan Ramadan. Serta pengarahan tempat para  peziarah 

yang jauh dan menginap disediakan tempat untuk 

bermalam di asrama masjid Jami’ Tegalsari.  

Adanya kontribusi dan hubungan erat antara 

madrasah dengan Takmir masjid ini karena adanya 
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pengaruh dari pimpinan sekolah dalam perencanaan 

Madrasah. Perencanaan pengembangan madrasah, 

kepala sekolah sebagai key person harus dapat 

menganalisa kekuatan, kelemahan, peluang dan 

tantangan yang akan muncul dilihat dari sisi sumberdaya 

atau dukungan yang dimiliki sekolah. Sumberdaya 

tersebut meliputi ketenagaan, kesiswaan, sarana 

prasarana, keuangan, hubungan masyarakat, iklim 

organisasi sekolah, perkembangan kurikulum serta 

kemampuan untuk menjabarkan visi misi dan tujuan 

sekolah dengan baik.  6 

 Berdasarkan data diatas penliti menganalisis bahwa 

adanya kontribusi Madrasah Aliyah Ronggowarsito dari 

elemen pendidik dan peserta didik. Kontribusi yang 

diberikan tentang pembuatan jadwal bulis atau jaga 

kebersihan makam satu bulan menjelang bulan 

Ramadan. Kontribusi Pendidik pun juga nampak pada 

pengarahan tempat makam-makam serta melakukan 

pengarahan dan penjagaan kepada para peziarah yang 

jauh dari berbagai wilayah yang ingin menginap atau 

bermalam di asrama Masjid jami’ tegalsari.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kontribusi MA 

Ronggowarsito pada kegiatan keagamaan Ziarah Makam 

Kyai Ageng Muhammad Besari merupakan bentuk 

hubungan yang harmonis antara madrasah dengan 

masjid Jami’ Tegalsari yang bertujuan untuk tetap 

 
6 Junaidi, Desain Pengembangan Mutu Madrasah: Konsep 

Rancangan Pengembangan Sekolah (Yogyakarta: Teras, 2011) 15-16 
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terjaganya kenyamanan dan keamanan para peziarah 

selama kegiatan keagamaan ini berlangsung. 

b) Semaan dan Khataman al-Qur’an 

Kegiatan Keagamaan Semaan dan khataman al-

Qur’an adalah kerjasama antara Takmir masjid dan 

Madrasah Aliyah ronggowarsito khususnya dari 

pendidik dalam acara pembukaan kegiatan keagamaan 

Semaan al-Qur’an. Dalam kegiatan ini  peserta didik 

berkontribusi meneruskan kegiatan keagamaan yang 

telah dimulai oleh pendidik dan takmir masjid pada hari 

selanjutnya. Dalam kegiatan ini peserta didik bertugas 

meneruskan pembacaan al-Qur’an secara bergantian, 

menyimak pembacaan al-Qur’an   dan mempersiapkan 

al-Qur’an untuk para jama’ah Semaan al-Qur’an yang 

ikut serta dalam kegiatan keagamaan dimasjid jami’ 

Tegalsari. 

Fungsi madrasah tersebut dalam konteks kehidupan 

bermasyarakat adalah keikutsertaan dalam rangka 

mencerdaskan generasi bangsa sehingga peran strategis 

tersebut menjadi penting terutama dalam kontek 

pemberdayaan masyarakat.7 Kegiatan Keagamaan 

Semaan menurut kamus Bahasa Arab dari kata Sami’a 

yang berarti mendengarkan atau menyimak, sedangkan 

semaan al-Qur’an yaitu kegiatan muslim 

mendengarkan, menyimak lantunan ayat-ayat suci al-

Qur’an yang dilantunkan oleh Ḥufaẓu al-Qur’an 

 
7Miftahul Ulum, Pendidikan Islam dan Realitas Sosial.71 
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(penghafal al-Qur’an) atau Qori selaku pembaca kitab 

suci al-Qur’an.8.  

Berdasarkan diatas peneliti menganalisis bahwa 

Kontribusi Madrasah Aliyah Ronggowarsito pada 

Kegiatan Keagamaan Semaan dan khataman al-Qur’an 

yaitu keterlibatan pendidik, peserta didik, Takmir Masjid 

dan Jama’ah dalam pembacaan dan semaan ayat suci al-

Qur’an. Salah satu bentuk kontribusi adalah pembacaan 

ayat suci al-Qu’an oleh pendidik dan takmir masjid 

sebagai pembuka kegiatan keagamaan semaan al-

Qur’an. Selanjutnya peserta didik betugas menyimak 

dengan seksama lantunan ayat suci al-Qur’an yang 

dibaca oleh qori serta kemudian juga bergantian menjadi 

qori. Peserta didik bergantian untuk meneruskan 

membaca al-Qur’an yang disimak oleh pendidik, takmir 

dan jama’ah masjid. Kegiatan keagamaan semaan dan 

khataman al-Qur’an berlangsung selama satu hari 2 

malam setiap Minggu Pon setiap bulannya. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya 

keterlibatan langsung dan kontibusi madrasah terhadap 

masyarakat yang terangkum dalam kegiatan keagamaan 

semaan dan khataman al-Qur’an ini mampu menambah 

kesadaran jam’ah sehingga menambah kecerdasan 

masyarakat dalam kesadaran cinta al-Qur’an serta 

senantiasa melestarikan kegiatan keagamaan yang ada. 

 

 

 
8 http://www.nu.or.id/post/read/40612/semaan, diakses 10 

September 2019 

http://www.nu.or.id/post/read/40612/semaan
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c) I’tikaf 

Kegiatan keagamaan I’tikaf pada malam-malam 

ganjil dibulan Ramadan yang diikuti oleh masyarakat 

umum. Kontribusi MA Ronggowarsito ini dimulai dari 

sebelum dan sesudah kegiatan keagamaan ini. 

Pendistribusian kesekretariatan atau administrasi 

dilakukan oleh MA Ronggowarsito. Peserta didik 

berkontribusi menjadi petugas persiapan tempat I’tikaf. 

Kontribusi pendidik MA Ronggowarsito lainnya adalah 

menghitung perolehan kotak amal Jama’ah.  

Berdasarkan data diatas peneliti menganalisis 

bahwa Kegiatan keagamaan I’tikaf ini adalah kegiatan 

yang paling banyak diikuti oleh jama’ah dari kota 

maupun lur kota Ponorogo. Takmir masjid serta 

pengurus masjid Jami’ Tegalsari merasa kewalahan 

dalam mengatur area I’tikaf dalam hal keamanan dan 

persiapan sarana dan prasarana kegiatan keagamaan 

I’tikaf. Oleh karena itu sumbangsih atau kontribusi MA 

Ronggowarsito sangat diperlukan oleh masjid Jami’ 

Tegalsari. Kontribusi-kontribusi diantaranya yaitu 

sebagai Pengamanan Transportasi, peta tempat shalat, 

penggelaran tikar I’tikar serta pendistribusian 

kesekretariatan. Hal tersebut merupakan tugas yang 

diberikan oleh pendidik dan takmir masjid Jami’ 

Tegalsari selaku koordinator kegiatan keagamaan I’tikaf 

untuk para peserta didik. Dalam pendistribusian 

kesekretariatan ini tugas pendidik adalah melakukan 

perhitungan hasil kotak amal jama’ah dan mengarahkan 
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alamat surat-sura. Contohnya adalah pendistribusian 

surat izin kepada polsek, kepala desa dan lain-lain.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin 

banyaknya kesadaran untuk beribadah maka pelayanan 

serta keamanan yang ada harus selalu ditingkatkan oleh 

MA Ronggowarsito sebagai inovator dan pengembang 

yang ada di Masjid Jami’ Tegalsari.  

d)  Haul Kyai Ageng Muhammad Besari Dan Kirab 

Pada kegiatan Haul, MA Ronggowarsito juga 

berperan aktif untuk berkontribusi sebagai pembawa 

acara, pengisi acara dan persiapan sarana dan prasana 

serta keamanan lalu lintas dan parkir diarea masjid Jami’ 

Tegalsari. Adapun  kontribusi dalam kegiatan 

keagamaan Kirab yaitu sebagai koordinator acara yang 

bertugas sebagai bagian pendaftaran peserta lomba-

lomba dan kirab. Selain itu keamanan dan kelancaran 

rute kirab  merupakan prioritas dari MA Ronggowarsito 

sebagai panitia atau koordinator lapangan kegiatan kirab 

budaya. Bukan hanya itu peserta didik juga mempunyai 

peran sebagai peserta kirab` 

Tiga sifat utama yang dimiliki oleh madrasah yaitu: 

Pertama, Pendidikan mengandung nilai dan memberikan 

pertimbangan nilai; Kedua, Pendidikan diarahkan pada 

kehidupan dalam masyarakat; dan Ketiga, pelaksaan 

pendidikan dipengaruhi dan didukung oleh lingkungan 

masyarakat tempat pendidikan berlangsung.9 

Berdasarkan data diatas peneliti menganalisis 

bahwa kegiatan keagamaan Haul Kyai Ageng 

 
9 Ibid,. 73 
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Muhammad Besari ini merupakan Kegiatan keagamaan 

yang mempunyai rentetan acara yang sangat lama sekali. 

Mulai dari lomba-lomba yang dilaksanakan oleh 

beberapa elemen peserta didik maupun yang diikuti oleh 

masyarakat umum. Kontribusi MA Ronggowarsito 

dalam kegiatan keagamaan ini merupakan sebuah usaha 

dalam melestarikan kegiatan keagamaan di masjid Jami’ 

Tegalsari.  

e) Ziarah Wali Nusantara 

Kontribusi MA Ronggowarsito adalah sebagai 

promotor yang senantiasa berperan aktif dalam 

mepromosikan kegiatan keagamaan ini untuk menarik 

peserta ziarah wali nusantara. Pada kegiatan keagamaan 

ini pembuatan proposal adalah menjadi tugas dari 

pendidik dan takmir masjid jami’ Tegalsari.  Untuk 

selanjutnya para peserta didik bertugas untuk 

mendokumentasikan serta menyiarkan kegiatan 

keagamaan ini memlaui media cetak maupun media 

sosial.  

Bentuk pengembangan aspek emosional di 

madrasah, dengan berbagai kegiatan yang telah 

diprogramkan melalui kurikulum pendidikan di 

madrasah, secara tidak langsung sebenarnya telah 

membangun kedewasaan peserta didik dalam melihat 

menanggapi menyikapi dan memberikan keputusan atas 

suatu masalah. Aspek emosi menjadi bagian terintegrasi 

dalam pembelajaran pendidikan agama di madrasah, 

sehingga berbagai kegiatan yang dilakukan di madrasah 
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dilakukan dalam rangka membentuk kepribadian anak 

yang utuh dari pembentukan aspek yang yang lain.10 

Berdasarkan data tersebut, peneliti menganalisis 

bahwa tampak adanya keterlibatan atau kontribusi 

Peserta Didik dan Pendidik Madrasah Aliyah 

Ronggowarsito dalam melestarikan Kegiatan keagamaan 

Di Masjid Jami’ Tegalsari Ponorogo. Seluruh Peserta 

Didik dan Pendidik. 

Selain terbentuknya aspek emosional peserta didik 

maupun pendidik yang ada karena keterlibatan dan 

kontribusi secara langsung yang dilakukan dapat 

memberikan efek yang bagus bagi mereka. Dengan 

adanya kontribusi tersebut terdapat nilai-nilai 

keagamaan yang baik serta mampu membentuk perilaku 

dan sikap yang baik bagi peserta didik Madrasah Aliyah 

Ronggowarsito. Dengan kontribusi tersebut ini menjadi 

bukti nyata bahwa adanya adanya pendidikan Madrasah 

Aliyah Ronggowarsito yang mengarahkan kepada 

pendidikan masyarakat sehingga pendidikan yang 

dicapai dapat diamalkan dimasyarakat atau jama’ah 

masjid Jami’.  

Perencanaan pengembangan madrasah, kepala 

sekolah sebagai key person harus dapat menganalisa 

kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang akan 

muncul dilihat dari sisi sumberdaya atau dukungan yang 

dimiliki sekolah. Sumber daya tersebut meliputi 

ketenagaan, kesiswaan, sarana prasarana, keuangan, 

hubungan masyarakat, iklim organisasi sekolah, 

 
10 Miftahul Ulum, Pendidikan Islam dan Realitas Sosial. 75-76 
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perkembangan kurikulum serta kemampuan untuk 

menjabarkan visi misi dan tujuan sekolah dengan baik. 
11 

Peran penting yang dilaksanakan oleh pendidik dan 

peserta didik ini tidak lepas dari peran kepala sekola 

sebagai pemegang kepemimpinan serta perencanaan 

pemimpin atau kepala sekolah yang baik. Dengan 

adanya perencanaan yang dilakukan oleh Bpk. Muh. 

Harsono selaku kepala Madrasah Aliyah Ronggowarsito 

Tegalsari ini mempunyai inspirasi dan program serta 

perencanaan yang matang untuk selalu menjadikan 

pendidik maupun peserta didik ikut serta dalam 

melestarikan kegiatan keagamaan yang ada di Masjid 

Jami’ Tegalsari Ponorogo ini.  

Kontribusi tersebut memberikan dampak signifikan 

terhadap jiwa spiritualisme Peserta Didik. Adanya 

kegiatan keagamaan di masjid Jami’ Tegalsari Ponorogo 

memberikan pembelajaran intelektual sehingga 

kerohanian peserta didik telah terbentuk dengan 

sendirinya. Loyalitas dari Madrasah Aliyah 

Ronggowarsito pada kegiatan keagamaan yang ada di 

Masjid Jami’ Tegalsari Ponorogo menunjukan bahwa 

Madrasah Aliyah Ronggowarsito selalu menjaga 

eksisntensinya. Dengan demikian maka promosi 

madrasah, terbentuknya pendidik maupun peserta didik 

yang unggul dan mampu berperan dalam masyarakat 

serta tercapainya visi dan misi madrasah.

 
11 Junaidi, Desain Pengembangan Mutu Madrasah: Konsep 

Rancangan Pengembangan Sekolah. 15-16 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis menganalisis mengenai Kontribusi 

Madrasah Aliyah Ronggowarsiro Dalam Melestarikan 

Kegiatan Keagamaan Di Masjid Jami’ Tegalsari Ponorogo 

serta memaparkan teori-teori mengenai kontribusi madrasah, 

maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Adapun mengenai bentuk kegiatan keagamaan yang 

ada di masjid Jami’ Tegalsari Ponorogo antara lain: 

Ziarah Makam Kyai Ageng Muhammad Besari, 

Semaan Dan Khataman al-Qur’an, I’tikaf, Haul Kyai 

Ageng Muhammad Besari dan Ziarah Wali 

Nusantara. 

2. Adapun mengenai kontribusi Madrasah Aliyah 

Ronggowarsito dalam melestarikan kegiatan 

keagamaan di masjid Jami’ Tegalsari Ponorogo 

sebagai berikut: Menjadi panitia kegiatan pada setiap 

acara yang diselengarakan oleh pengurus Yayasan 

KyaiAgeng Muhamad Besari di Masjid Jami’ 

Tegalsari Ponorogo, Ikut serta dalam melancarkan 

kegiatan keagamaan I’tikaf di Bulan Ramadan, Ikut 

serta dalam Ziarah Makam Wali Nusantara sebagai 

jama’ah maupun sebagai panitia, Melakukan 

khataman al-Qur’an pada kegiatan rutin Minggu Pon 

di Masjid Jami’ Tegalsari Ponorogo, Menjadi Juri 

lomba dan Panitia Haul serta Menjadi Peserta dalam 

memeriahkan Kirab. 



 

 

 

91 

Kontribusi Madrasah Aliyah Ronggowarsito tersebut 

memberikan dampak signifikan yang menunjukan bahwa 

Madrasah Aliyah Ronggowarsito selalu menjaga berperan 

aktif terhadap Kegiatan Keagamaan Di Masjid Jami’ 

Tegalsari. Dengan demikian maka secara tidak langsung 

menjadi sarana promosi madrasah serta terbentuknya 

pendidik maupun peserta didik yang unggul dan mampu 

berperan dalam masyarakat sesuai dengan visi dan misi 

madrasah. 

 

B. Saran 

Setelah melakukan penelitian mengenai Kontribusi 

Madrasah Aliyah Ronggowarsito Di Masjid Jami’ Tegalsari 

Ponorogo, maka penulis memberikan saran kepada setiap 

pembaca umumnya dan kepada peserta didik serta pendidik 

khususnya, yaitu sebagai berikut: 

1. Kita sebagai bangsa Indonesia seharusnya ikut 

berperan dalam menjaga dan melestarikan kegiatan 

keagamaan.  

2. Seorang pendidik hendaknya meningkatkan inovasi 

dan kreasinya dalam menggali nilai-nilai yang 

terkandung dalam setiap kegiatan keagamaan. 

3. Bagi para pembaca, semoga skripsi ini bisa menjadi 

refrensi tentang bagaimana berkontribusi dalam 

melestarikan kegiatan keagamaan, sehingga akan 

muncul pembahasan-pembahasan selanjutnya.  

4. Bagi dunia pendidikan, semoga ini bisa menjadi 

salah satu sumbagan untuk materi pendidikan 

mengenai budi pekerti, serta semoga selanjutnya 
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kegiatan keagamaan yang ada di Indonesia ini sering 

digunakan dalam metode pembelajaran 

Penulis tetap berharap saran dan kritik membangun 

guna perbaikan penulisan skripsi ini, semoga bermanfaat 

bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. 
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