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ABSTRAK 

 

Handayani, Yuliai. 2016. Implementasi Pembelajaran Agama Islam Pada Santri 

Mahasiswi Di Asrama Putri Ma‟had Al-Jami‟ah Ulil Absar STAIN Ponorogo. 

Skripsi. Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Siti 

Maryam Yusuf, M.Ag 

 

Kata Kunci: Pembelajaran Agama Islam, Pesantren Mahasiswa 

Pendidikan merupakan salah satu tonggak untuk memajukan individu dan 

mencetak siswa menjadi manusia yang memiliki perilaku keagamaan yang baik, 

beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 

Dalam hal ini, untuk mengembangkan pendidikan agama Islam, STAIN Ponorogo 

mendirikan Ma‟had Al-Jami‟ah Ulil Absar STAIN Ponorogo untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan mahasiswanya terutama mahasiswa yang memiliki pengetahuan 

keagamaan yang rendah dan tidak lulus baca tulis al-Qur‟an dalam tes seleksi maka 
akan digembleng di dalam Ma‟had tersebut dan diwajibkan tinggal di asrama selama 

satu semester.Oleh karena itu penulis ingin meneliti tentang bagaimana pelaksanaan 

pembelajaran agama Islam di Ma‟had Ulil Absar STAIN Ponorogo 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana pengetahuan agama 

Islam mahasiswi yang tinggal di Ma‟had (2) Program-program apa saja yang 

dilaksanakan Ma‟had Al-Jami‟ah Ulil Absar STAIN Ponorogo untuk meningkatkan 
pengetahuan agama mahasiswi (3) Bagaimana pelaksanaan pembelajaran agama 

Islam pada santri mahasiswi 

Untuk menjawab pertanyaan di atas, penulis melakukan penelitian di Asrama 

Putri Ma‟had Al-Jami‟ah Ulil Absar STAIN Ponorogo menggunakan pendekatan 

kualitatif dan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data dari penelitian ini 

menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan teknik 

analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. 

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa: (1) Pengetahuan keagamaan santri 

mahasiswi yang tinggal di Ma‟had masih sangat kurang karna kebanyakan mereka 
dari SMA, mengingat bahwa mahasiswi yang wajib mondok adalah mereka yang tes 

baca tulis alQur‟an dan pengetahuan keagamaan yang kurang mumpuni tetapi setelah 

lama tinggal di Ma‟had al-Jami‟ah Ulil Absar STAIN Ponorogo menujukan adanya 
perubahan dan yang paling mencolok yaitu dari yang awalnya tidak lancar membaca 

al-Qur‟an menjadi lancar (2) Program-program pembelajaran agama Islam yang 

dilaksanakan Ma‟had al-Jami‟ah Ulil Absar STAIN Ponorogo ini ada tiga program 
yaitu Ta‟limul Qur‟an, Tahfidzul Qur‟an dan Ta‟limul Kitab (3) Pelaksanaan 

pembelajaran agama Islam di Ma‟had al-Jami‟ah Ulil Absar STAIN Ponorogo ini 
sudah sesuai dengan jadwal yang dibuat tetapi masih ada kendala dan kekurangan 

seperti: Kurangnya pengelolaan waktu, metode dan media pembelajaran yang kurang 

bervariatif 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Seorang ilmuan muslim, pakar pendidikan islam, DR. Muhammad 

Ibrahimy dari Bangladesh mengungkapkan pengertian pendidik Islam yang 

berjangkauan luas sebagai berikut” Napas keislaman dalam pribadi seorang 

muslim merupakan hal yang menggerakan perilaku yang diperkokoh dengan 

ilmu pengetahuan yang luas, sehingga ia mampu memberikan jawaban yang tepat 

dan berguna terhadap tantangan perkembangan ilmu dan  teknologi. Karena itu 

pendidikan islam memiliki ruang lingkup yang berubah ubah menurut waktu 

yang berbeda-beda. Hasil rumusan seminar pendidikan islam sedunia pada tahun 

1980 di Islambad menujukan makin kompleksnya tugas ilmu pendidikan Islam. 

Karena harus diarah kepada tujuan yang komprehensif paripurna sebagai berikut 

 Pendidikan Islam mempunyai cakupan yang sama luasnya dengan 

pendidikan umum bahkan melebihinya. Karena pendidikan islam juga membina 

dengan mengembangkan pendidikan agama, dimana titik beratnya terletak pada 

internalisasi  nilai iman, Islam dan ihsan dalam pribadi manusia muslim yang 

berilmu pengetahuan luas. Tujuan utama dari pendidikan islam ialah membina 

dan mendasari kehidupan anak didik dengan nilai-nilai agama sekaligus 
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mengajarkan ilmu agama Islam. Sehingga  ia mampu mengamalkan syari‟at 

islam secara benar sesuai pengetahuan agama
1
 

 Pendidikan yang dikelola oleh lembaga pendidikan di berbagai tingkatan 

seperti halnya di perguruan tinggi pada aplikasinya diberdayakan melalui 

prosedur yang sistemik dari menentukan visi dan misi dari lembagaa pendidikan, 

kebijakan pendidikan yang ingin dicapai hingga program pendidikan tingginya 

yang hendak diimplementasikan. Dalam konteks inilah, program pendidikan 

pamerupakan kegiatan pendidikan yang telah direncanakan oleh institusi 

pendidikan untuk dilaksanakan  

 Program pendidikan tinggi merupakan implementasi dari suatu kebijakan 

pendidikan di perguruan tinggi dapat dimaknai sebagai wujud perincian atau 

turunan dari kebijakan pendidikan tinggi yang akan diselenggarakan oleh PTAI 

termasuk dalam hal ini PTAIS. Islam dalam relevansinya dalam program 

pendidikan tinggi tersebut sebagai karakter fundamental dari program pendidikan 

tinggi yang bernilai keislaman.
2
 

 Latar belakang pendidikan di STAIN Ponorogo adalah pendidikan  Islam 

namun banyak juga siswa yang berasal dari sekolah umum, siswa yang dari 

sekolah umum kebanyakan belum begitu lancar membaca al-Qur‟annya dan 

kurang akan pengetahuan agamanya dengan lingkungan keluarga yang tidak 

mendukung dan kurang open dengan pendidikan agama, paradigma mereka 

                                                           
1
 Muzayyin Arifin, Kapita Selekta Pendidikan  Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 5-6 

2
 Muhammmad Toyyib, Manajemen Mutu Program Pendidikan Tinggi Islam dalam Konteks 

Otonomi Perguruan Tinggi (Ponorogo: STAIN PO PRESS, 2014), 40 
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agama tidak begitu penting tidak bisa digunakan untuk mencari pekerjaan, beda 

dengan ilmu umum yang nantinya lebih menjajikan menurut pandangan mereka.  

 Mahasiswa yang berasal dari latar belakang pondok atau MA keagamaan 

mereka lebih mumpuni dari mahasiswa umum, cara berbusana mereka juga 

berbeda lebih terkesan sederhana dan sopan dan dari lingkungan keluarganya pun 

juga sangat mendukung dan sadar akan pentingnya ilmu agama, biasanya 

keluarga mereka tidak menuntut jabatan atau pun kedudukan.
3
 

 Kemerosotan kualitas mahasiswa STAIN Dan PTAIN/PTAIS disebabkan 

oleh sistem pendidikan ynag dikembankan kurang tepat. Mahasiswa yang tidak 

memiliki bekal kemampuan bahasa arab, misyalnya dipaksa mengikuti mata 

kuliah seperti tafsir, hadist, fiqh, dan sejenisnya. Padahal mata kuliah itu untuk 

tingkat perguruan tinggi semestinya hanya boleh diikuti oleh mereka yang 

memiliki kemampuan berbahasa arab secara memadai. Anehnya persyaratan itu 

diabaikan, dan akibatnya kajian bidang studi Islam berjalan apa adanya. Dan 

pada akhirnya hasinya sangat mengecewakan, tetapi memang seperti itu 

kenyataan yang terjadi.
4
 

 Pengembangan pembelajaran agama Islam di STAIN Ponorogo 

direalisasikan dengan  membangaun asrama baik untuk putra maupun putri. 

Awalnya di dalam asrama atau Ma‟had tersebut dihuni oleh mahasiswa semester 

atas saja namun semenjak tahun 2015 kampus memiliki kebijakan yaitu 

                                                           
3
 Hasil wawancara debgan Ibu Fatmawati salah satu staf bagian Akademik.Hari Kamis 25 

Februari 2016 
4
 Imam Sprayogo, QUO VADIS Madrasah (Yogyakarta: Hikayat, 2007), 118-119 
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memasukan mahasiswa baru  yang belum lancar dalam membaca al-Qur‟an dan 

mahasiswa yang dirasa kurang menguasai ilmu agama akan digembleng di dalam 

asrama selama dua semester, agar mahasiswa memiliki keilmuan keagamaan 

yang mumpuni.
5
 

 Berdasarkan fenomena di atas peneliti tertarik untuk mengetahui lebih 

mendalam dan melakukan penelitian mengeni pembelajaran agam Islam yang 

ada di Asrama Putri STAIN Ponorogo dengan judul “IMPLEMENTASI 

PEMBELAJARAN AGAMA ISLAM PADA SANTRI MAHASISWI DI 

ASRAMA PUTRI MA‟HAD AL-JAMI‟AH ULIL ABSAR STAIN 

PONOROGO” 

 

B. Fokus Penelitian 

Berangkat dari permasalahan di atas penelitian ini memfokuskan pada 

1. Pengetahuan agama mahasiswi yang tinggal di Ma‟had al-Jamiah Ulil Absar 

STAIN Ponorogo 

2. Program-program yang dilaksanakn Ma‟had al-Jami‟ah Ulil Absar STAIN 

Ponorogo dalam meningkatkan pengetahuan agama mahasiswa 

3. Pelaksanaan pembelajaran agama Islam pada santri mahasiswa. 

 

C. Rumusan Masalah 

                                                           
5
 Hasil wawancara dengan Ibu Fatmawati salah satu staf bagian Akademik. Hari Kamis 25 

Februari 2016 
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Berdasarkan Identifikasi Masalah diatas, peneliti menemukan Rumusan Masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaiman pengetahuan agama mahasiswi yang tinggal di Ma‟had al- Jami‟ah 

Ulil Absar STAIN Ponorogo ? 

2. Program-program apa saja yang dilaksanakn Ma‟had al-Jami‟ah Ulil Absar 

STAIN Ponorogo dalam meningkatkan pengetahuan agama mahasiswi? 

3. Bagaiman pelaksanaan pembelajaaran agama Islam pada santri mahasiswi? 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Dari Rumusan Masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai penulis 

adalah untuk mengetahui: 

1. Pengetahuan agama mahasiswi yang tinggal di Ma‟had al-Jamiah Ulil Absar 

STAIN Ponorogo 

2. Program-program yang dilaksanakan Ma‟had al-Jami‟ah Ulil Absar STAIN 

Ponorogo dalam meningkatkan pengetahuan agama mahasiswi 

3. Pelaksanaan pembelajaaran agama Islam pada santri mahasiswi 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan teori 

Ma‟had al-Jami‟ah dalam pembelajaran agama Islam 

2. Manfaat Praktis  
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a. Bagi Penulis  

Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

pengalaman dan pengetahuan bagi penulis khususnya dalam mengatasi 

perkembangan dunia pendidikan. Selain itu, dengan hasil penelitian ini 

dapat menjadi bekal ketika penulis terjun langsung dalam dunia 

pendidikan. 

b. Bagi Guru 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebgai bahan 

masukan bagi Guru dalam melaksanakan tugasnya untuk membimbing 

dan mendidik anak didiknya 

c. Bagi Lembaga/Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mewujudkan 

pendidikan yang lebih baik, maju, berkualitas dan bermakna. Serta dapat 

menemukan inovasi pendidikn yang lebih baik 

 

F. Metode Penelitianan 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah 

pendekatan penelitian kualitatif,  yakni  yang harus dilkaukan peneliti adalah 

turun ke lapangan, mengumpulkan data, analisis data dan kesimpulan data 

sampai dengan penulisan hasil laporan. Penelitian kualitatif merupakan 
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penelitian yang yang tidak menggunakan numerik, situasional, deskriptif, 

interview mendalam, analisis ini dan story.
6
 

Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian kualitatif studi 

kasus, yaitu  studi kasus tentang Implementasi Pebelajaran Agama Islam 

Pada Santri Mahasiwa di Ma‟had al-Jami‟ah Ulil Absar STAIN Ponorogo, 

yakni suatu penelitian yang berusaha menemukan makna, menyelidiki 

proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari 

individu, kelompok atau situasi.
7
  

2. Kehadiran Peneliti  

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat penting, peneliti dilokasi 

sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih 

informan sebagai sumber data melakukan pengumpulan data, menilai 

kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas 

temuannya.
8
 Untuk itu dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai 

instrument kunci, yaitu partisipan smentara  sekaligus pengumpul data, 

sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang 

Penelitian ini berlangsung dengan kehadiran di lapangan, pertama 

menemui Direktur  Ma‟had al-Jami‟ah Ulil Absar STAIN Ponorogo  , 

kemudian dilanjutkan observasi dan wawancara dengan beberapa pengasuh, 

                                                           
6
 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktik dengan 

Menggunakan SPSS (Ponrogo: STAIN PO Press, 2012), 14.  
7
 Emzir,  Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data  (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2010), 20.  
8
 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2008), 60. 
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ustadzah dan musrifah yang sekiranya faham akan penelitian yang akan 

dibahas. 

3. Lokasi Penelitian  

Dalam penelitian ini lokasi penelitian yang diambil adalah Asrama Putri 

Ma‟had al-Jamiah Ulil Absar STAN Ponorogo. Peneliti memilih melakukan 

penelitian di sini karena peneliti menemukan hal yang unik dan khas yaitu di 

Ma‟had al-Jamiah Ulil Absar  STAIN  Ponorogo karena santri yang berada 

di  Ma‟had sebagai besar adalah lulusan anak SMA yang ketika ujian seleksi 

masuk perguruan tingi  nilainya kurang baik, nah dari sinilah penulis merasa 

semakin ingin tahun bagaimana program-program Ma‟had dalam 

meningkatkan pengetahiuan keagamaan mahasiswi  

4. Sumber Data  

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini adalah kata-kata dan 

tindakan sebagai sumber utama/primer, selebihnya adalah tambahan/ 

sekunder seperti data tertulis dan foto. Kata-kata atau tindakan yang 

dimaksud, yaitu kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau 

diwawancarai. Sumber data ini dicatat melalui catatan tertulis dan 

pengambilan foto sedangkan sumber data tertulis merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara.
9
 Sumber data yang utama 

adalah: 

                                                           
9
 Tim Penyusun, Buku Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Ponorogo Jurusan Tarbiyah Edisi 

Revisi (Ponorogo: Jurusan Tarbiyah STAIN Ponorogo, 2015),  43. 
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1. Data Primer 

Sumber data primer ini meliputi kegiatan mencari informasi dengan 

observasi langsung ke dalam kelas dan wawancara kepada Direktur 

Ma‟had, Ketua STAIN Ponorogo, Ustadzah dan Musyrifah 

2. Data Sekunder 

Data sekunder ini meliputi data kepustakaan yang penulis perleh 

dari literatur – literatur ynag sesuai dengan permasalahan yang diangkat 

dari penelitian ini, data sekunder dari penelitian ini adalah proril 

sekolah, data tentang program-program Ma‟had dan wawancara kepada 

beberapa santri mahasiswi 

5. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif ini adalah meliputi: 

a. Wawancara/ Interview 

Untuk mengetahui lebih mendalam tentang kontribusi budaya 

madrasah dalam meningkatkan perilaku keagamaan siswa, peneliti 

menggunakan wawancara. Melalui teknik wawancara peneliti bisa 

merangsang informan agar memiliki wawasan pengalaman yang lebih 

luas.
10

 Peneliti dalam memperoleh data melakukan wawancara dengan: 

                                                           
10

John.W. Best, Metodologi Penelitian Pendidikan, Terj. Sanafiah Faisal, Mulyadi Guntur 

Waseso (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), 213. 
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1) Direktur Ma‟had al-Jami‟ah Ulil Absar STAIN Ponorogo, untuk 

memperoleh data mengenai Bagaimana pengetahuan mahasiswi yang 

tinggal di Ma‟had al-Jami‟ah Ulil Absar STAIN Ponorogo 

2) Ustadzah untuk memperoleh data terkait dengan pelaksanaan 

pembelajaran agama Islam di Ma‟had al-Jami‟ah Ulil Absar stain 

Ponorogo 

3) Musyrifah untuk memperoleh data mengenai program-program yang 

dilaksanakan oleh Ma‟had al-Jami‟ah dalam meningkatkan 

pengetahuan agama santri mahasiswi 

Interview atau wawancara merupakan suatu metode dalam koleksi 

data dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai hal-hal 

yang diperlukan sebagai data penelitian. Hasil dari koleksi data 

penelitian ini adalah jawaban-jawaban.
11

 Dalam penelitian ini teknik 

wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara mendalam, yakni 

cara mengumpulkan data atau informasi dengan secara langsung 

bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan 

gambaran lengkap tentang topic yang diteliti. Wawancara mendalam 

dilakukan secara intensif dan berulang-ulang. 
12

 

b. Observasi 

                                                           
11

Suryana Putra N Awangga, Desain Proposal Penelitian Panduan Tepat dan Lengkap 

Membuat Proposal Penelitian (Yogyakarta: Piramid Publiser, 2007), 134. 
12

 Burhan Bugin, Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam 

Varian Kontemporer (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012),157-158. 
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Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik 

pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis terhadap objek penelitian, baik dalam 

situasi buatan yang secara khusus diadakan (laboratorium) maupun 

dalam situasi alamiah atau sebenarnya (lapangan).
13

 

Di sini peneliti mengamati aktivitas-aktivitas dari santri mahasiswi 

mengenei implementasi pembelajaran agama Islam serta seluruh 

kegiatan atau program-program kegiatan yang meningkatkan 

pengetahuan agama mahasiswi. 

 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data yang lebih 

akurat dan lebih sempurna dan yang berhubungan dengan masalah 

penelitian.
14

  

Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk 

menggali data mengenai profil Ma‟had al-Jami‟ah Ulil Absar STAIN 

Ponorogo 

6. Teknik Analisa Data  

                                                           
13

 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan……….,64.  
14

 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003),181.  
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Menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Emzier dalam bukunya 

Metodologi penelitian Kualitatif disebutkan ada tiga macam kegiatan dalam 

analisis data kualitatif yaitu
15

: 

a. Reduksi data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan 

polanya serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang 

telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

memudahkan Penulis melakukan pengumpulan selanjutnya dan 

mencarinya bila diperlukan.
16

 

Dalam penelitian ini, setelah seluruh data yang berkaitan dengan 

kegiatan dan program-program Ma‟had serta pelaksanaan pembelajatran 

agama Islam terkumpul seluruhnya, maka untuk memudahkan analisis, 

data-data yang masih kompleks tersebut dipilih dan difokuskan sehingga 

lebih sederhana 

b. Display Data adalah penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan 

hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini, Miles dan 

Huberman menyatakan: yang paling sering digunakan untuk menyajikan 

data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

Dengan mendisplay data, maka akan mempermudah memahami apa 

                                                           
15

 Emzir,  Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2010), 129.  
16

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2006), 338.  
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yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya dan berdasarkan yang 

dipahami tersebut.
17

 

Pada penelitian ini, setelah seluruh data terkumpul dan data telakh 

direduksi, maka data terkumpul disusun secara sistematis agar lebih 

mudah dipahami. 

c. Conclution/verification yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan dalam penelitian mengungkap temuan berupa hasil 

deskripsi yang sebelumnya masih kurang  jelas kemudian diteliti 

menjadi lebih jelas dan diambil kesimpulan.
18

 

Setelah melalui proses reduksi data dan penyajian data, peneliti 

kemudian membuat kesimpulan.  

7. Pengecekan Keabsahan Temuan  

Uji kredibilitas data untuk pengajuan atau kepercayaan keabsahan data 

hasil penelitian kualitatif dilakukan untuk mempertegas teknik yang 

digunakan dalam penelitian. Diantara teknik yang dilakukan adalah: 

a. 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 dan kemudian 

memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain, 

                                                           
17

 Ibid,.338.  
18

 Mattew B. Milles and A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif. Terj. Tjetjep rohendi 

rohidi (Jakarta : UI Press, 1992), 16 
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jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan 

pengamatan menyediakan kedalaman.
19

 

Disini peneliti mengamati seluruh kegiatan pembelajaraan  yang 

dilaksanakan  mulai setelah subuh dan dilanjutkan setelah pulang kuliah 

samapi jam 08.00 serta mengamati seluruh program Ma‟had al- Jami‟ah. 

Ketekunan pengamatan ini dilakukan peneliti dengan cara mengadakan 

pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap 

hal-hal yang berhubungan dengan seluruh aspek yang berhubngan dengan 

pembelajaran agama Islam   

b. Triangulasi 

Teknik tringaluasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat 

macam tringaluasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan 

penggunaan: sumber,  metode, penyidik dan teori.
20

 

dapat dicari dengan jalan : 

1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data wawancara. 

2) Membandingkan hasil wawancara dari informan satu dengan informan 

lainnya. 

3) Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan. 

                                                           
19

 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2009), 329.  
20

 Ibid,.330.  
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8. Tahapan-Tahapan Penelitian  

Tahapan-tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Tahap Pra Lapangan  

Tahap pra lapangan, yaitu meliputi penyusunan rancangan penelitian, 

memilih lapangan, mengurus perizinan, menjajagi dan menilai keadaan 

lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan yang menyangkut persoalan etika penelitian. 

b. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi memahami latar penelitian dan 

persiapan diri memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data kemudian dicatat dengan cermat, menulis 

peristiwa-peristiwa yang diamati kemudian menganalisa data lapangan 

secara intensif yang dilakukan setelah pelaksanaan penelitian selesai.  

c. Tahap analisa data, tahap ini dilakukan oleh penulis beriringan dengan 

tahap pekerjaan lapangan. Dalam tahap ini penulis menyusun hasil 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. untuk selanjutnya penulis 

segera melakukan analisa data dengan cara mengatur, 

mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, memilih mana yang penting dan membuat 

kesimpulan.
21

  

d. Tahap Penulisan Hasil Laporan 
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Pada tahap ini, Penulis menuangkan hasil penelitian yang sistematis 

sehingga dapat dipahami dan diikuti alurnya oleh pembaca.
22

 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sebagai gambaran pola pemikiran penulis yang tertuang dalam karya 

ilmiah ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan yang dibagi dalam 

lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang berkaitan erat dan 

merupakan kesatuan yang utuh, yaitu : 

Bab I     Pendahuluan. Dalam bab ini dikemukakan latar belakang masalah, 

fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, landasan teori, metode penelitian (pendekatan dan jenis 

penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian,sumber data, tehnik 

pengumpulan data) dan sistematika pembahasan. 

Bab II Landasan teori sebagai pedoman umum yang digunakan untuk 

landasan dalam melakukan penelitian, yang terdiri dari: Pengertian 

Pembelajaran, Pengertian Ma‟had al-Jami‟ah , Pembelajaran Agama 

Islam di Ma‟had al-Jami‟ah yang meliputi meteri yang ada di 

Ma‟had dan metode pembelajarannya, unsur-unsur dalam Ma‟had al-

Jami‟ah, dan Peran Ma‟had dalam Meningkatkan Pengetahuan 

Agama Santri Mahasiswa 
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Bab III  adalah temuan peneliti yang meliputi gambaran umum lokasi 

penelitian dan deskripsin data. Gambaran umum lokasi penelitian 

berbicara mengenai sekilas tentang keadaan Asrama putri Ma‟had 

Al-Jami‟ah Ulul Absar STAIN PO, tentang latar belakang 

pengetahuan agama Islam santri mahasiswi, program-program yang 

dilaksanakan Ma‟had al-Jamia‟ah dalam meningkatkan pengetahuan 

keagamaan santri mahasiswi dan yang terakhir terkait dengan 

pelaksanaan pembelajaran agama islam di Ma‟had al-Jami‟ah 

Bab IV  Berisi pembahasan hasil penelitian yang meliputi temuan-temuan 

dari latar belakang pengetahuan agama Islam santri mahasiswi, 

program-program yang dilaksanakan Ma‟had al-Jamia‟ah dalam 

meningkatkan pengetahuan keagamaan santri mahasiswi dan yang 

terakhir terkait dengan pelaksanaan pembelajaran agama islam di 

Ma‟had al-Jami‟ah 

  Bab V Adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Bab ini 

dimaksudkan agar pembaca dan penulis mudah dalam melihat inti 

dari penelitian, sekaligus menindak lanjuti kasus yang diteliti 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN TELAAH PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Pembelajaran Agama Islam di Ma’had al-Jami’ah 

a. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan  inti dari proses pendidikan. Di dalamnya 

terdapat interaksi dari berbagai komponen yaitu guru, siswa atau materi 

pembelajaran atau sumber belajar. Interaksi antara ketiga komponen ini 

melipatkan sarana dan prasarana seperti metode, media dan penataan 

lingkungan tempat belajar sehingga tercipta suatu proses pembelajaran yang 

memungkinkan tercapainya tujuan yang telah direncanakan 

Untuk memahami hakikat pembelajaran kita dapat melihatnya dari dua 

segi, segi etimologis (bahasa) dan segi terminologis (istilah). Secara 

etimologis kata pembelajaran merupakan terjemahan dari bahasa inggris 

instruction yang bermakna upaya untuk membelajarkan seseorang atau 

kelompok orang melalui berbagai upaya dan berbagai strategi, metode dan 

pendekatan kearah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan 

Dalam pengertian terminologis pembelajaran merupakan suatu proses 

dimana  lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk 

memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku  tertentu dalam kondisi-

kondisi khusus atau menghasilka respon dalam kondisi tertentu, 

pembelajaran merupakan subset khusus dari pendidikan. 
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Dengan demikian, dapat difahami bahwa pembelajaran merupakan 

kegiatan yang dilakukan oleh guru secara terprogram dalam desain 

intruksional untuk membuat siswa atau peserta didik belajar secara aktif 

yang menekannkan pada penyediaan sumber belajar. Karena pembelajaran 

pada dasarnya adalah merupakan kegiatan terencana yang mengkondisikan 

atau merangsang seseorang agar bisa belajar dengan baik, agar tecapai tujuan 

pembelajaran, yang telah dirumuskan. Oleh karena itu kegiatan 

pembelajaran akan bermuara pada dua kegiatan utama seabagai berikut: 

pertama, bagaimana orang melakukan tindakan perubahan tingkah laku 

melalui kegiatan belajar  dan kedua bagaimana orang melakukan tindakan 

penyampaian ilmu pengetahuan melalui kegiatan mengajar.
23

 

Pendidikan yang pertama dan utama adalah pendidikan yang datang dari 

keluarga, pendidikan keluarga yang baik adalah yang mau memberiakn 

dorongan kuat kepada anaknya untuk mendapatkan pendidikan agama. 

Pendidikan dalam keluarga sangat mempengaruhi pendidikan anak. Hal 

tersebut mempunyai pengaruh yang sangat positif dimana lingkungan 

keluarga memberikan dorongan atau motivasi agar anak menerima, 

memahami, meyakini serta mengamalkan ajaran Islam. Apabila 

dilingkungan keluarga mempunyai pengaruh lingkungan yang negatif yaitu 

lingkungan yang kurang menunjang kepada anak untuk menerima 
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memahami dan mengamalkan ajaran Islam maka anak akan jauh dari 

pengetahuan tentang  agama Islam.
24

 

b. Pengertian Ma’had al-Jami’ah 

Pesantren Jami‟i atau asrama pelajar dan mahasiswa atau disebut juga 

dengan Ma‟had Aly, yakni pesantren yang memberiakan pengajaran kepada 

pelajar atau mahasiswa sebagai suplemen dari mereka. Dalam perspekif 

pesantren ini, keberhasilan santri dalam belajar di sekolah formal, lebih 

diutamakan. Oleh karena itu, materi dan waktu pembelajaran di pesantren 

disesuiakan dengan luangnya waktu pembelajaran di sekolah formal 

penyebutan nama ma‟had dan bukan asrama atau pondok pesantren memiliki 

maksud tersendiri.25 

Jika disebut asrama dikhawatirkan melahirkan kesan bahwa bangunan 

itu hanya dijadikan semata-mata dijadikan tempat tinggal sebagai pengganti 

rumah kos mahasiswa. Juga tidak disebut pondok pesantren melainkan 

disebut Ma‟had Aly untuk membedakan dengan pondok pesantren apada 

umumnya. Sebutan Ma‟had Aly dimaksudkan sebagai tempat yang memiliki 

nuansa pendidikan islam bagi mahasiswa.26 

Pesantren yang didalamnya mahasiswa ini menjadi sebuah fenomena 

yang sangat menarik untuk dicermati. Hal ini bukan saja karena usia 
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2014) 47 
26
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kelahiranya yang masih relatif muda, akan tetapi managemen atau 

pengelolaan pesantren mahasiswa memiliki spesifik tersendiri. Berbeda 

dengan pesantren pada umumnya yang rata rata menyelenggarakan 

pendidikan keagamaan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah saja.
27

 

Munculnya istilah “pesantren masuk kampus”, yang menggambarkan 

bahwa dunia pesantren sudah tidak lagi ekslusif dan dianggap pinggiran, 

tetapi justru dianggap sebagai salah satu alternative bagi pengembangan 

perguruan tinggi di masa mendatang. 

Dengan terus maraknya pesantren mahasiswa ini, ada dua bentuk  

pesantren  mahasiswa. Pertama, “menawarkan” kepada para mahasiswa 

untuk jadi santri, atau para santri yang berdomisili di pesantren untuk jadi 

mahasiswa. Sehingga pesantren mahasiswa berfungsi sebagai wahana kajian 

dan pengembangan imliah. Kedua, “menekan” para mahasiswa untuk jadi 

santri, sehingga lebih menitik beratkan pesantren mahasiswa tersebut 

berfungsi sebagai benteng moral.
28

 

Ma‟had Aly/ Ma‟had al-Jami‟ah adalah salah satu bentuk usaha 

pelembagaan tradisi akademik pesantren yang dilakukan sekitar dua dekade 

lalu, cikal bakal pelembagaan ini adalah program-program kajian tahasus 

yang sudah berkembang perpuluh-puluh tahun di lingkungan pesantren. 
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Pembentukan Ma‟had Aly dilatar bellakangi oleh kebutuhan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan pesantren tingkat tinggi yang mampu 

melahirkan ulama di tengah-tengah kemajuan dunia ilmu pengetahuan dan 

teknologi dewasa ini. Disamping mempertahankan tradisi keilmuan yang 

sudah menjadi ciri khas pesantren bertahun-tahun, Ma‟had Aly juga 

berusaha melakukan pembaharuan dalam kurikulum dan metodologi 

pembelajaran.
29

 

Ma‟had juga sebagai wadah pengembangan sumber ajaran islam al-

Qur‟an dan hadist dan juga PKPBA ( Program Khusus Pembelajaran Bahasa 

Arab) dan PKPBI (Program Khusus Pembelajaran Bahasa Inggris), juga 

mengembangkan tradisi keagamaan misyalnya pembiasaan salat berjama‟ah, 

membaca a-Qur‟an bahkan dengan berdirinya Ma‟had ini muncul fenomena 

baru misyalnya yaitu kegiatan menghafal al-Qur‟an.
30

 Ma‟had Aly atau 

Ma‟had al-Jamiah juga sebagi wadah dalam mengembangkan pembelajaran 

kitab-kitab klasik atau biasanya disebut dengan kitab kuning,di Universitas 

lain  juga bisa disebut dengan STIKK (Sekolah Tinggi Ilmu Kitab Kuning).
31

 

Sejalan dengan arah dan Kebijakan Departemen Agama dalam bidang 

pengembangan pendidikan tinggi, Ma‟had Aly dipandang sebagai salah satu 

alternatif pendidikan tinggi agama islam karena kekhususan-kekhususan 
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yang dimilikinya. Disatu sisi pengembangan Ma‟had Aly akan sangat berarti 

dalam menganeka ragamkan kelembagaan pendidikan tinggi sehingga dapat 

menghasilkan sarjana-sarjana yang bervariasi sesuai dengan tuntunan dan 

kebutuhan masyarakat. Sementara itu disisi lain pengembangan Ma‟had Aly 

juga berarti penataan dan pengembangan program akademiknya sedemikian 

rupa sehingga dapat bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi 

lain pada umumnya. Dengan kata lain Ma‟had Aly adalah bentuk pendidikan 

tinggi khas pesantren yang secara unique berbeda dengan perguruan tinggi 

pada umumnya. Ma‟had Aly eksis, tumbuh dan berkembanga dalam dunia 

pesantren.
32

  

c. Dasar, Visi, Misi, Tujuan dan Fungsi 

1) Dasar 

Ma‟had al-Jami‟ah berdasarkan Islam dan Pancasila. Dengan Islam 

dimaksudkan bahwa Ma‟had Aly diadakan, diselenggarakan, dan 

dikembangkan berangkat dari ajaran Islam dilaksanaan proses 

pengelolaannya secara Islami dan menuu apa yang diidealkan oleh 

model-model pendidikan yang Islami. Dan diamalkan dalam wacana 

Pancasila sebagai landasan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 

2) Visi 

Visi Ma‟had al-Jami‟ah dalam abad 21 ini adalah menjadi salah satu 

pusat studi Islam di Indonesia, diyakini sepenuhnya bahwa budaya, 
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karya-karya Ulama cendekiawan dan para ilmuan muslim Indonesian 

mampu menjadi sumber kajian Islam mengiringi pusat-pusat kajian 

Islam dari Timur Tengah, Eropa, Amerika dan lain-lain 

3) Misi 

Sesuai dengan visi di atas Maka visi Ma‟had al-Jami‟ah adalah: 

Pertama 

mengadakan kajian Islam secara kaffah, dan komprehensif atau 

holistik agar bangsa dan negara Indonesia mampu menghadapi 

tantangan zaman dan tidak kehilanagn jati dirinya. Kedua Ma‟had Aly 

mengembangakan sistem pondok pesantren yang mampu menjadi 

sumber pengembanagn IPTEK lengkap pemanfaatnnya dalam bingkai 

ajaran Islam dengan visi yang kedua ini akan memberikan sumbangan 

dan substansial konstuktif bagi bangsa dan negara Indonesia secara 

terus menerus mencari penyempurnaan sistem pendidikan nasional. 

4) Tujuan 

a. Menyiapkan dan mengantarkan Mahasanti menjadi Ulama yang 

memiliki sifat-sifat yang sebagaimana dicontohkan Rosululloh 

b. Mengantar Mahasantri jadi cendekiawan dan ilmu yang memiliki 

kemamuan dan kemampuan profesional, terbuka, bertanggung 

jawab, berdedikasi dan peduli terhadap bangasa dan negara serta 

berpandangan Islam adalah rahmatan lil „alamin 

5) Fungsi 
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Ma‟had al-Jami‟ah memiliki fungsi: 

a. Pelaksanaan pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan 

b. Pusat pengkajian dan penelitian dalam rangka pengembangan dan 

penemuan ilmu pengetahuan 

c. Pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan 

masyarakat madani 

d. Sebagai agen modernisasi bangsa, negara dan khususnya umat 

Islam , Ma‟had al-Jami‟ah merupakan sumber “studi banding” 

bagi pengembangan perguruan tinggi umum atau yang lainnya
33

 

d. Pembelajaran Agama Islam di Ma’had al-Jami’ah 

1) Bahan Isi Pembelajaran 

Ta‟limul ma‟hady mencakup dua aspek  yaitu yang pertama  ta‟limu 

Qur‟an. Kegiatan ini wajib diikuti semua mahasiswa-santri yang 

dikategorikan dalam tiga kelas: tashwit, qira‟ah, tarjamah dan tafsir . 

Yang kedua yaitu ta‟lim al-afkari al-islami yaitu ta‟lim al-Afkar al-

Islamiyah merupakan media proses transmisi pengetahuan keilmuan 

khusus, seperti ilmu dan praktek tasawuf untuk pembentukan kepribadian 

dan spritualitas, dan ilmu fiqh untuk pembentukan ubudiyyah bagi 

mahasiswa-santri.  
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Berdsarkan hasil penelitian Husniatus Salamah di UIN Malang 2013, 

Pembelajarn di Ma‟had Sunan Ampel Aly adalah bagian integral dari 

sistem kelembagaan dari pendidikan di UIN. Karena itulah pembelajaran 

di Ma‟had dibantu oleh pembantu rektor akademik melalui Mudir dan 

pengurus Ma‟had, baik menyangkut kurikulum, perkuliahan, dan sistem 

evaluasi. Hal ini untuk mengukur tingkat keberhasilan pemebelajaran 

ta‟lim al-afkar al-islami dan ta‟lim al-Qur‟an34
 

Berdasarkan penelitian Abu Bakar di UIN Malanag, Bahan 

pengajaran kurikulum Ma‟had Sunan Ampel al-Aly berupa mata 

pelajaran yang sudah disusun oleh Ma‟had sebagai kegiatan Ta‟lim yang 

meliputi materi-materi seperti Akidah Akhlak, Fiqih, Tafsir Al-Qur an, 

monitoring praktek fiqih, Bahasa Arab, dan Bahasa inggris. Materi-materi 

akidah akhlak dan fiqih disampaikan pada Ta‟limul afkar al islami 

sedangkan al-Qur‟an disampaikan pada Ta‟limul Qur‟an dan bahasa pada 

kegiatan-kegiatan bahasa. Semua bahan pengajaran tersebut disusun 

sesuai dengan visi misi universitas dan disesusikan dengan kemampuaan 

peserta didik serta kebutuhan masyarakat.
35
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2) Pendekatan 

a) Pendekatan pembiasaan, pendekatan ini diberikan dengan cara 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membiasakan 

sikap dan prilaku dari bahan yang telah diajarkan seperti 

berkomunikasi dengan bahasa arab sedikit demi sedikit dalam 

pembelajaran maupun tidak. 

b) Pendekatan rasional, pendekatan ini dilakukan berupa usaha 

memberikan peranan pada akal peserta didik dalam memahami dan 

membedakan bahan ajar dalam standar materi kaitannya dengan 

perilaku yang baik dengan prilaku yang buruk dalam kehidupan 

duniawi. 

c) Pendekatan emosional, pendekatan ini dilakukan untuk menggugah 

perasaan dan emosi peserta didik dalam meyakini, memahami dan 

menghayati pelajaran yang telah diajarkan sesuai denga ajaran Islam 

dan budaya Indonesia. 

d) Pendekatan keteladanan, dalam pendekatan ini baik guru agama 

maupun non agama serta petugas yang lain menjadi figur keteladanan 

kepribadian yang baik bagi peserta didik
36

 

3) Metode Pembelajaran di Ma’had al-Jami’ah 

Metode atau strategi pembelajaran menempati fungsi yang penting 

dalam kurikulum, karena memuat tugas-tugas yang perlu dikerjakan oleh 
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siswa dan guru di kelas. Metode adalah cara atau jalan dalam 

melaksanakan sesuatu meliputi segala kegiatan. Metode pembelajaran 

merupakan salah satu komponen dalam proses pendidikan, dan ia 

merupakan alat untuk mencapai tujuan, yang di dukung alat-alat bantu 

pengajaran. 

a) Metode ceramah 

Metode ini lebih banyak digunakan oleh guru, karena mudahnya untuk 

digunakan dan biasanya di gunakan untuk menjelaskan materi 

pelajaran yang sifatnya pengertian, pemahaman dan pada tahap-tahap 

awal pengajaran, serta digunakan pada setiap kelas. 

b) Metode tanya jawab 

Metode ini digunakan secara bersamaan dengan metode ceramah, 

sekaligus sebagai kontrol apakah pelajaran yang baru saja disampaikan 

sudah dipahami dan dimengerti oleh santri atau belum. Selain itu 

mengingat bahwa setiap santri mempunyai problem di dalam 

mengikuti pembelajaran dalam arti problem tersebut bisa masalah 

dalam membaca dan menulis ayat alqur‟an dan sebagainya, sehingga 

dalam pembelajaran ini dibuka selebarlebarnya pada santri untuk 

menanyakan kesulitan yang dihadapi dalam pembelajaran 

c) Metode driil dan dikt 
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Metode ini digunakan dengan maksud melatih santri dalam menghafal 

dan menulis, driil digunakan untuk materi yang sifatnya hafalan do‟a-

do‟a, teks-teks khitobah, kosa kata bahasa arab dan lain-lain. 

d) Metode demonstrasi (praktek) 

Dengan metode ini guru bisa memperlihatkan cara-cara praktek 

melafadzkan ayat-ayat suci al qur‟an dan sebagainya. Menurut Yulih 

ferdiyan bahwa dalam pembelajaran sangat diperlukan adanya 

demonstrasi, mengingat bahwa dalam proses pembelajaran harus ada 

contoh dari guru. Khususnya mata pelajaran Fiqih sangat memerlukan 

praktik secara langsung sebagai pembiasaan agar santri benar-benar 

mampu melaksanakan praktek ibadah dengan baik. 

e) Metode Diskusi dan Problem solving 

Untuk melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi 

atau problem solving. Langkah-langkah persiapan terpenting pada 

metode ini adalah terlebih dahulu memberikan topik-topik materi yang 

akan didiskusikan. Pilihan topik itu sendiri amat menentukan kesiapan 

untuk mengkaji topik sesuai perspektif kajian yang memungkinkan, 

seperti halnya pembahasan jual beli dalam kitab tadzhib perspektif 

mahasantri jurusan ekonomi yang kemudian di elaborasi dengan teori 

dan prinsip-prinsip ekonomi secara umum, demikian halnya 

keterangan kajian-kajian dalam kitab-kitab yang lain yang 

memungkinkan dikaji dalam perspektif ilmu medis, sosial, serta ilmiah 
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f) Metode bandongan 

Dalam metode bandongan ini kyai menghadapi sekelompok santri 

yang masing-masing memegang kitab yang sama. Kyai membacakan, 

menterjemahkan, menerangkan dan sesekali mengulas teks-teks kitab 

yang berbahasa Arab tanpa harakat (gundul). Sementara itu, para santri 

memberikan harakat, atatan simbul-simbul kedudukan kata, 

memberikan makna di bawah kata (makna gandul), dan keterangan-

keterangan lain pada kata-kata yang dianggap perlu serta dapat 

membantu memahami. 

g) Metode sorogan  

Mastuhu mengartikan metode sorogan adalah Belajar secara individual 

di mana seorang santri berhadapan dengan seorang guru, terjadi 

interaksi saling mengenal diantara keduanya, Teknik penyampaian 

materi dalam metode sorogan adalah sekelompok santri satu persatu 

secara bergantian menghadap Kiai
37

 

Sedangkan metode pembelajarn di Ma‟had  Aly UIN Maliki 

Malang memadukan antara metode dialog dan metode bandongan, 

misalnya pada pembelajaran ta‟lim al-afkar al islamiyah kelas tahasus 

bagi mahasiswa yang mampu membaca kutab kuning langsung dibimbing 

oleh kiai Ma‟had dengan sistem dialog. Sementara bagi mahasiswa yang 

belum mampu membaca kitab kuning dengan lancar menggunakan sistem 
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bandongan dan di pandu oleh seorang musrif sampai dia mampu 

membaca kitab kuning dengan lancar. 

Pada pembelajaran ta‟lim al-Qur‟an kelas tarjamah dan tafsir pada 

kelas ini bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan membaca dan 

mengkaji al-Quran dengan baik akan dibimbing lansung dengan pengasuh 

masing-masing unit. Sedangkan bagi mahasiswa yang memiliki 

pemahaman kurang terhadap al-Quran dimasukan pada kelas taswit dan 

dibimbing oleh musrif  dan murabbi.
38

 

e. Evaluasi 

Yaitu penyelenggaraan Ma‟had al-Jami‟ah melakukan evaluasi setiap 

periode dalam waktu tertentu 6 hingga 12 bulan sekali sesuai dengan 

kebutuhan meliputi seluruh komponen pendidikan dan pengajaran
39

 

f. Unsur-unsur dalam Ma’had al-Jami’ah 

Dalam unsur-unsur Ma‟had dibagi menjadi dua macam yaitu 

komponen fisik yang meliputi masjid, asrama, rumah pengasuh  sedangkan 

komponen SDM meliputu Pengasuh, Mu‟allim, Murabbi dan Musyrif 

Pertama Masjid yang dimaksudkan sebagai institusi agama; 

manifestasi takwa dan amal shaleh dan manifestasi budaya. Sebagai institusi 

agama, masjid merupakan sarana civitas Ma‟had al-Jami‟ah untuk 

melakukan proses transendensi dan imanensi agama. Berpijak dari tersebut, 
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masjid harus berfungsi menghubungkan kesadaran umat pada dataran 

spiritual dengan sektor publik seperti ekonomi, politik dan kebudayaa 

Kedua Asrama merupakan gedung pemondokan bagi mahasiswa-

santri aktif Ma‟had al-Jam‟ah. Dalam kehidupan keseharian di dalam 

Ma‟had al-Jami‟ah, asrama ditempatkan pada dua fungsi utama. Pertama, 

sebagai full day learning sphere, keberadaannya sebagai tempat tinggal 

mahasiswa-santri Ma‟had al-Jami‟ah harus dipahami dalam konteks 

penciptaan situasi yang kondusif bagi pencapaian tujuan pendidikan di 

PTAIN/S. Kedua, media kawah condrodimuko, artinya harus mampu 

merepresentasikan nilai-nilai yang dicita-citakan dalam falsafah kehidupan 

pesantren. Ketiga Rumah pengasuh ini adalah tempat yang disediakan 

ma‟had untuk para pengasuh yang bermukim di Ma‟had 

Sedangkan komponen SDM meliputi Pengasuh, Mu‟allim, Murabbi 

dan musyrif 

Pengasuh Ma'had al-Jami‟h adalah dosen yang, karena 

kemampuannya dalam bidang ilmu agama (terutama keahlian membaca dan 

menjelaskan kitab kuning), kekuatan spritualitas dan terjamin moralitas 

sosialnya, ditunjuk sebagai pengasuh sebuah unit gedung Ma‟had. Kedua 

adalah Mu‟allim adalah beberapa kyai atau ustadz yang karena 

kemampuannya dalam bidang ilmu agama (terutama keahlian membaca dan 

menjelaskan kitab kuning), atau mengampu pembelajaran al-Qur'an, 

ditunjuk untuk mengampu materi keilmuan tertentu. Ketiga Murabbi adalah 
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seorang sarjana/alumni S1 yang dintunjuk secara khusus untuk membantu 

pengasuh dalam pelaksanaan kegiatan kemakhadan, pembelajaran al-Qur'an, 

kitab, tahfidh mufradat, dan pembangunan moralitas. Murabbi diharuskan 

memiliki kemampuan dalam bidang ilmu agama (terutama keahlian 

membaca dan menjelaskan kitab kuning), atau mengampu pembelajaran al-

Qur'an.  

Yang keempat ialah Musyrif adalah mahasiswa senior yang dipilih 

untuk membantu pengasuh dalam pelaksanaan kegiatan kemakhadan, 

pembelajaran al-Qur'an, kitab, tahfidh mufradat, dan pembangunan 

moralitas. Murabbi diharuskan memiliki kemampuan dalam bidang ilmu 

agama (terutama keahlian membaca dan menjelaskan kitab kuning), atau 

mengampu pembelajaran,al-Qur'an. Yang kelima adalah Mahasiswa-Santri 

adalah mahasiswa semester I dan II pada PTAIN/S dan/atau mahasiswa lain 

yang karena keinginannya sendiri mendaftarkan diri sebagai anggota 

mahasiswa-santri.di Ma‟had tersebut.40
 

g. Organisasi Ma’had al-Jami’ah 

1) Ma‟had Ma‟had al-Jami‟ah diselenggarakan oleh pondok pesantren 

2) Ma‟had dipimpin oleh seorang pemimpin Ma‟had yang disebut 

Mudir(Direktur) 
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3) Dalam melakukan tugas-tugasnya seorang Mudir bisa dibantu oleh 

Wakil Mudir, yang jumlahnya disesuaikan kebutuhan 

4) Kedudukan Mudir dan Wakil Mudir ditetapkan oleh Majlis Syura 

Setelah mendapat persetujuan dari penyelenggara Ma‟had al-

Jami‟ah 

5) Majlis Syura adalah Badan Normatif dan perwakilan tinggi dalam 

Ma‟had al-Jami‟ah yang beranggotakan Ulama/Kyai seluruh tenaga 

pengajar atau Mursyid dan berfungsi untuk: 

a. Merumuskan kebijakan akademik Ma‟had al-Jami‟ah 

b. Merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan Ma‟had al-

Jami‟ah 

c. Merumuskan kriteria tenaga pengajar 

d. Menilai tanggung jawab Mudir 

e. Memberikan pertimbangan kepada penyelenggara Ma‟had 

tentang calon Mudir 

6) Majlis Ma‟had al-Jami‟ah adalah dewan nasional yang 

dipimpinoleh seorang Ulam senior dan beranggotakan beberapa 

orang Ulama, Mursyid, dan pakar sesuai dengan kebutuhan dengan 

mendapatkan legitimasi dari Menteri Agama. Tugas pokoknya 

memberikan pertimbangan kepada Menteri Agama tentang 

kelayakan pendirian dan penyelenggaraan Ma‟ahad al-Jami‟ah 



36 

 

 

7) Tenaga pengajar Ma‟had al-Jami‟ah disebut Mursyid yang 

dianggkat oleh penyelenggara Ma‟had al-Jami‟ah 

8) Mursyid terdiri dari Mursyid tetap dan tidak tetap 

9) Peserta didik Ma‟had al-Jami‟ah disebut dengan Mahasantri 

10) Untuk menjadi peserta didik dalam Ma‟had al-Jami‟ah atau 

Mahasantri seseorang harus: 

a. Telah lulus rekrutmen yang dilaksanakan oleh Ma‟had al-

Jami‟ah 

b. Warga negara asing dapat menjadi Mahasantri setelah memenuhi 

pesyaratan tmabahan tertentu.
41

 

 

2. Peran Ma’had dalam Meningkatkan Pengetahuan Agama Mahasiswa 

Berdasarkan buku pedoman Pendidikan UIN Malang 2005 dalam 

meningkatkan pengetahuan agama mahasiswa maka program-program ma‟had 

sebagai berikut: 

a. Peningkatan Kompetensi Akademik 

1) Ta‟lim al-Afkar al-Isalami 

Ta‟lim sebagi media proses belajar belajar mengajar ini 

diselenggarakan dua kali dalam satu pekan selama dua semester, diikuti 

oleh semua santri dimasing-masing unit hunian dan diasuh langsung 

oleh para pengasuhnya. Pada setiap akhir semester diselenggarakan tes/ 
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evaluasi. Kitab panduan primer yang dikaji adalah “al-Tadzhib” karya 

Dr. Mustafa Dieb al-Bigha. Kitab ini berisi persoalan fiqh dengan 

cantuman anotasi al-Qur‟an al-Hadist sebagai dasar normatifnya dan 

pendapat para ulama sebagai elaborasi dan komparasi. Capaian ta‟lim 

ini adalah masing-masing santri mampu menyebutkan hukum aktifitas/ 

kewajiban tertentu dengan menyertakan dalil baik darial-Qur‟an atau al-

Hadist  

2) Ta‟lim al-Qur‟an 

Ta‟lim ini diselenggarakan tiga kali dalam sepekan selama dua 

semester didikuti oleh semua santri dengan materi yang meliputi Taswit, 

Qira‟ah, Tarjamah, dan Tafsir dan dibina oleh para musyrif murabbi 

dan pengasuh. Capaian ta‟lim ini adalah di akhir semester genap semua 

santri selalu membaca al-Qur‟an dengan baik dan benar, hafal surat-

surat tertentu, bagi santri yang memiliki kmampuan lebih akan diikutkan 

kelas tarjmah dan tafsir. Sehingga memiliki teknik-teknik menerjemah 

dan menafsirkan 

3) Khatman al-Qur‟an 

Program ini diselenggarakan secara besama setiap seleasi shalat 

subuh pada hari jm‟at, melalui program ini santri diharapkan masing 

masing membaca al-Qur‟an dengan baik dan benar dan diharapkan 

dapat memperhalus budi serta santri mendapatkan kesempatan praktik 

memperkaya pengalaman religiusnya 
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b. Peningkatan Kompetensi Kebahasaan 

1) Menciptakan lingkungan kebahasaan 

Upaya ini dilakukan dengan mengkondisikan lingkungan di Ma‟had 

sehingga kondusif untuk belajar dan praktik bahasa melalui pemberian 

statemen tertulis di beberapa tempat yang strategis baik berupa ayat al-

Quran, hasist dan lain lain 

2) Pelayanan konsultasi bahasa 

Pelayanan ini dipandu oleh beberapa dosen bahasa arab dan bahasa 

inggris yang ditunjuk untuk membantu santri untuk merangkai kalimat 

yang benar 

3) al-Yaum al-Arby 

Adalah hari yang dipersiapkan untuk pemberian materi bahasa        

arab, pelatiahan memebuat kalimat yang baik dan benar permainan 

kebahasaan, latihan percakapan, diskusi degan bahasa arab dan lain 

sebagainya 

4) English Day 

Adalah hari yang dipersiapkan untuk pemberian materi bahasa 

inggris, pelatihan membuat kalimat yang baik dan benar, permainan 

kebahsaan, latihan percakapan dan dipandu oleh Dosen bahasa inggrs 

5) Shabah Lughah 



39 

 

 

Bentuk kegiatan yang diformat untuk membekali kosa kata, baik 

arab maupun inggris, contoh kalimat baik dan benar, pembuatan contoh 

contoh kaliamat yang lain.
42

 

c.   Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Ibadah 

1) Kuliah umun shalat dalam prespektif medis dan psikologi  

Kuliah yang diikuti oleh semua unsur di ma‟had ini dimaksudkan 

untuk memberikan orientasi dan pembekalan materi tentang salat, baik 

dasar normatifnya, hikmah al tasyrisnya (filosofi legislasinya), 

pesppektif medis maupun psikologisnya, sehingga da kesadaran dan 

penghayatan masing-masing dalam menunaikan salat 

2)   Pentradisian salat maktubah berjamaah 

Tradisi ini dikembangkan tidak saja dimaksudkan untuk   

meneladani sunah rasulullah, tetapi juga upaya untuk menangkap 

hikmah dan sebgai bentuk implementatif memperdalam spiritual dan 

keagungan akhlak 

3)   Kuliah umum puasa dalam perspektif medis dan psikologi 

Kuliah yang diikuti oleh semua unsur di Ma‟had ini dimaksudkan 

untuk memberikan orientasi dan pembekalan materi tentang puasa, 

baik dasar normatifnya, hikmah al tasyrisnya (filosofi legislasinya), 

perspektif medis maupun psikologisnya, sehingga ada kesadaran dan 

penghayatan masing-masing dalam menunaikan puasa 
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4)   Kuliah umum dzikir dalam prespektif psikologi 

Kuliah yang diikuti oleh semua unsur di ma‟had ini   dimaksudkan 

untuk memberikan orientasi dan pembekalan materi tentang dzikir baik 

dasar normatifnya, hikmah al tasyrisnya (filosofi legislasinya), 

pesppektif medis maupun psikologisnya, sehingga ada kesadaran dan 

penghayatan masing-masing dalam mengamalkan dzikir 

5)   Pentradisian pembacaan al-Adzkar al-Mu‟tsurah 

Tradisi ini dikembangkan tidak saja dimaksudkan untuk meneladani 

sunah rasulullah, tetapi juga upaya untuk menangkap hikmah dan sebgai 

bentuk implementatif memperdalam spiritual dan keagungan akhlak
43

 

Program Ma‟had sesungguhnya bertujuan mendukung pengajaran bahasa 

asing tersebut, selain itu dimaksudkan agar tejadi proses pensisikan yang lebih 

nyata, ialah menjadikan lembaga pendidikan tinggi islam ini mengembangkan 

berbagai aspek religius, yaitu aspek intelektual, spiritual dan akhlak. Aspek-

aspek spiritual dan akhlak dicoba dikembangkan di Ma‟had ini44
 

   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48B, 

Ma‟had al-Jamiah menyelenggarakan fungsi: 

1. penyusunan standar, norma, dan program penyelenggaraan layanan 

pendidikan dan pendalaman ilmu-ilmu keislaman, tahfidz al-Qur‟an,dan 

bahasa asing; 
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2. peningkatan pengembangan layanan pendidikan dan pendalaman 

ilmuilmu keislaman, tahfidz al-Qur‟an, dan bahasa asing; 

3. mempersiapkan dan membentuk muharrik masjid; 

4. penyelenggaraan program kerja sama; dan 

5. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Ma‟had al-Jamiah
45

 

Dengan adanya Ma‟had, maka hubungan  antara dosen dan mahasiswa 

dirasakan menjadi semakin dekat.  Ikatan-katan formal  berupa   peraturan 

atau tata tertib masih ada, dan tidak  mungkin dihilangkan, namun hal itu 

disempurnakan dengan  adanya hubungan emosional antara guru m urid itu.  

Selain itu, kegiatan shalat berjama‟ah  di masjid, tadarrus al Qur‟an, 

kegiatan menghafal al Qur‟an semakin tumbuh di kalangan mahasiswa. Hal 

yang sangat menggembirakan, bahwa sejak adanya ma‟had maka banyak 

prestasi yang lahir yang sebelumnya tidak pernah  muncul. Misalnya, semakin 

banyak mahasiswa yang hafal al Qur‟an dan sekaligus meraih prestasi 

akademik, dan bahkan prestasi itu masih ditambah dengan menulis karya 

ilmiah berbahasa asing. 

Tradisi Ma‟had seperti shalat berjama‟ah, dzikir bersama, khotmil 

quran dan hifdul quran, puasa senin kamis, berinfaq, dan sadaqah, untuk 

membentuk karaktermahasiswa dan mengembangkan kultur islami 

dikalanagan civitas akademik. Tradisi pesantren juga dikembangkan sebagai 
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wahana pendidikan kepemimpinan umat dan pengembangan kecakapan 

berbahasa arab dan inggris
46

 

Pendirian Ma‟had Aly ini tentunya berusaha menghasilkan lulusan 

yang memiliki kemampuan yang memadai di bidang materi dan metodologi 

sehingga mereka mampu tampil secara memuaskan dala era global ini, sampai 

pada saat ini sesungguhnya konsep tentang Ma‟had Aly sendiri masih kabur 

belum memiliki bentuk pendidikan yang jelas, meskipun demikian dari segi 

idealisme metodologis dapat dinilai sebgai langkah yang lebih maju
47

 

Asrama Mahasiswa atau Ma‟had bagaimanapun menjadi wadah yang 

mampu memobilisasi segenap potensi dan kemampuan mahasiswa guna 

tercipta kemampuan akademik yang positif dan kondusif sesuai cita-cita ideal 

kampus atau perguruan tinggi, maka dengan asrama  ini mahasiswa dapat 

menghipun diri dalam kegiatan keagamaan, mahasiswa dapat dibiasakan 

memikirkan dan menghayati agamanya baik dari segi moral, spiritual, dan 

intelektual, asrama mahasiswa bagaimana memerankan diri sebagai forum 

studi dan komunikasi.
48

 

 

B. Kajian Pustaka 
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  Dalam karya tulis Husniatus Salamah Zainiyati dengan judul “Desain 

pengembangan kurikulum integratif  Ma‟had Sunan Ampel Al-Aliy denagan 

UIN Malang 2013 dalam karya tulis ini Husniatus membahas mengenai 

kurikulum yang ada di Ma‟had baik dari materi ajar, pembelajarnnya dan 

metode yang diguanakan tetapi penelitian ini menekankan pada Kurukulum 

yang yang ada di ma‟had yang dikorelasika dengan ayta-ayat al-Qur‟an 

dengan sains, Kurikulum UIN Maliki Malang mengintegrasikan ma‟had 

sunan ampel al-Aly dengan kurikulum UIN Malang dengan menjadikan 

sertifikat lulusan ta‟lim al-afkar al-islami dan ta‟lim al-Qur‟an sebgai prasarat 

ujian komprehensif 

 Penelitian yang selanjutnya yaitu oleh Nanik Puji Rahayu dengan judul 

“Implementasi Media Pembelajaran Pendidikan Di SMK PGRI 2 Ponorogo 

2014” 

Hasil penelitiannya sebagai berikut: 

2. Implementasi media pembelajaran pendidikan agama islam di SMK 2 

PGRI sudah dirasa cukup baik melalui berbagai media yang digunakan 

antara lain: papan tulis, Al-Quran Gambar, masjid, miniatur ka‟bah, 

perpustakaan, dan ruang rohis 

3. Dalam implementasi media pembelajaran PAI  terdapat faktor-faktor 

pendukung diantaranya adalah niniatur ka‟bah, sarana dan prasarana, 

perpustakaan, masjid dan ruang rohis 
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4. Dalam implementasi media pembelajaran PAI  terdapat faktor-faktor 

penghambat diantaranya 

  Dari beberapa penelitian di atas dapat dilihat dari bebrapa perbedaan 

dengan penelitian ini. Pada penelitian pertama dan kedua dua-duanya memang 

studi kasus hanya saja yang satu di Ma‟had al-Jamiah UIN Maliki Malang  

dan yang penelitian satunya di sekolah SMK PGRI Ponorogo. Pada penelitian 

yang dilaksanakan di Ma‟had UIN Malang dan UIN Sunan Ampel al-Aly 

peneliti membahs tenntang kurikulum yang mengintegrasiakn antara 

keduanya, yaitu tentang  kurikulum UIN Malang mengintegrasikan program 

dengan Ma‟had Sunan Ampel al-Aly dengan kurikulum UIN Malaiki 

Malang.Sedangkan penelitian yang keduan dilakukan di SMK dan penelitian 

ini memfokuskan pada  pelaksanaan media pembelajaran dan media penujang  

yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat jalanya pembelajaran 

PAI.  Jadi dari pengamatan penulis belum ada karya tulis yang membahas 

tentang Implementasi Pembelajaran Agama Islam di Asrama Putri Ma‟had al-

Jami‟ah Ulil Abasar  STAIN Ponorogo 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM PROFIL MA’HAD AL-JAMI’AH ULIL ABSAR STAIN 

PONOROGO  

A. Gambaran Umum Penelitian 

1. Letak Geografis 

Ma‟had Al-Jami‟ah Ulil Absar STAIN Ponorogo berada di dalam 

area lingkungan kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 

Ponorogo yang terletak dikawasan jalur strategis lingkar selatan kota 

Ponorogo, tepatnya di Jln. Letnan Soeprapto No. 3 Kelurahan Patihan 

Kidul Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Sebelah utara berbatasan 

dengan kotalama, sebelah selatan berbatasan dengan Jabung, sebelah 

timur berbatasan dengan Pulung dan sebelah barat berbatasan dengan 

Kauman. Lokasi yang strategis dan jauh dari keramaian kota menjadikan 

Ma‟had al-Jami‟ah Ulil Absar STAIN Ponorogo ini sangant nyaman dan 

kondusif untuk aktifitas belajar mengajar.
49

 

2. Latarbelakang, Sejarah Berdirinya Ma’had al-Jami’ah Ulil Absar 

STAIN Ponorogo  

Sebelum membhas berdirinya Ma‟had al-Jami‟ah Ulil Absar 

STAIN Ponorogo, terlebih dahulu akan penulis sajikan sejarah berdirinya 

STAIN Ponorogo. 
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Sejarah berdirinya Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 

Ponorogotidak dapat dipisahkan dari pasang surut perjalanan sejarah 

IAIN Sunan Ampel. Pada awal tahun 70 an IAIN Sunan Ampel tumbuh 

dengan pesat dan berhasil membuka 18 fakultas yang besar di tiga 

proponsi: Jawa Timur, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat. Salah 

satu fakultas yang simaksud adalah fakultas Syari‟ah  Ponorogo IAIN 

Sunan Ampel, yang pada tanggal 6 Rabiul Awwal 1390 H, yang mana 

bertepatan dengan 12 Mei 1970 diserahterimakan dari panitia persiapan 

kepada Menteri Agama Republik Indonesia yang sekaligus dimuali secara 

resmi penyelenggaraanya dengan membuka Program Sarjana Muda 

(SARMUD). Fakultas Syari‟ah Ponorogo IAIN Sunan Ampel selanjutya 

tumbuh dan berkembang dan mulai tahun akademik 1985/1986 

menyelenggarakan program doktoral (S1) dengan membuka jurusan 

Qadha dan Mu‟amallah Jinayah. Selanjutnya berdasarkan tuntutan 

perkembangan dan organisasi perguruan tinggi, maka dikeluarkan 

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negeri  (STAIN), Yang Penyelenggaraannya secara 

resmi ditanda tangani oleh Mentri Agama pada tanggal 30 Juni 1997 

Berdasarkan Keputusan Presiden sebagaiman tersebut di atas pada 

tahun akademik 1997/1998 fakultas Syari‟ah Ponorogo beralih status dari 

fakultas daerah menjadi STAIN dan merupakan unit organik yang berdiri 

sendiri di lingkungan Departemen Agama, dipimpin oleh ketua dan 
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bertanggung jawab kepada Menteri. Sedangkan pembinaan secara 

fungsionaldilaksanakan oleh Direktorat Jendral Agama Islam. Proses alih 

status fakultas Syari‟ah Ponorogo IAIN Sunan Ampel menjadi STAIN 

Ponorogo ditetapkan berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal 

Kelembagaan Agama Islam Nomor E/136/1997. Sejak beralih status 

tersebut STAIN Ponorogo menyelenggarakan pendidikan akademik 

dengan membuka tiga jurusan: Syari‟ah, Tarbiyah, dan Ushuludin. 

Selama kurang lebih 15 tahun STAIN Ponorog0 berdiri maka 

keinginan untuk lebih mengembangkan dan meningkatkan kualitas 

pendidikan juga semakin tinggi, selain sudah ada peraturan dari 

kementrian dan dirjen perguruan tinggi,  juga dengan alasan bahwa 

STAIN Ponorogo sangat membutuhkan adanya Ma‟had sebagai wadah 

untuk menigkatkan pembinaan mahasiswa dan memberikan 

pemebelajaran agama yang lebih dalam, serta mengatasi problematika 

ataupun menetralisir bagi mereka yang masih kurang dalam hal 

keagamaan, karena Ma‟had ini dirancang untuk meberikan pendidikan 

ilmu agama dan ilmu umum 

Ma‟had ini dibangun muali tahun 2010 dan selesai pada tahun 

2012 (Ma‟had Timur)/2014 (Ma‟had Barat), berkapasitas cukup untuk 

1.500 Mahasantri. Siresmikan pada Senin Legi 30 Robi‟ul Awwal 1434 

H/ 11Februari 2013 oleh Prof. Dr. Nursyam M.SI. Embrio dari Musrif 

dan Asatidz Ma‟had adalah dari Asrama Bahasa Arab STAIN Ponorogo 
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yang dirintis mulai tahun 2007, dan Ma‟had ini mulai beroperasi aktif 

pada tahun ajaran 2014/201.
50

 

3. Visi Misi, Tujuan Ma’had al-Jami’ah Ulil Absar STAIN Ponorogo 

Pada lembaga pemdidikan merumuskan visi dan misi adalah suatu 

keharusan, karena visi dan misi merupakan rencana pencapaian 

pendidikan yang di program kan adapun visi dan misi Ma‟had al-Jami‟ah 

Ulil Absar STAIN Ponorogo sebagai berikut: 

a. Visi Ma‟had  

“Terwujudnya pusat pemantapan akidah, pengembangan ilmu 

keislaman, amal shalih, akhlak mulia, pusat informasi pesantren dan 

sebagai sendi terciptanya masyarakat muslim Indonesia yang cerdas, 

dinamis, kreatif, damai dan sejahtera”. 

b. Misi Ma‟had 

1) Mengantarkan mahasiswa memiliki kemantapan akidah dan 

kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu dan 

kematangan professional. 

2) Memperdalam bacaan dan makna al-Qur‟an dengan benar dan 

baik.  

3) Memberikan ketrampilan berbahasa Arab dan Inggris 
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Pembinaan mahasiswa santri di Ma‟had al-Jami‟ah UlilAbsar 

STAIN Ponorogo bertujuan untuk menyiapkan santri mahasiswa 

didikannya menjadi “Generasi Rabbani” yaitu generasi yang 

mencintai al-Qur‟an menjadikan al-Qur‟an menjadi bacaan sehari-hari, 

mengamalkan apa yang ada di dalamnya, komitmen terhadap nilai-

nilai yang terkandung di dalamnyadan menjadikan al-Qur‟an sebgai 

pedoman hidup yang utama sehingga menciptakan pribadi muslim dan 

muslimah yang kaffah kuat dalam berakidah, beribadah dan 

berakhlakul karimah, memiliki kepribadian atau karakter mulia serta 

semangat dakwah
51

 

4. Struktur Pengurus dan Tata Kerja Ma’had al-Jami’ah Ulil Absar 

STAIN Ponorogo 

Struktur kepengurusan atau organisasi dalam suatu lembaga 

pendidikan memiliki peran yang sangatlah penting. Untuk menjalankan 

dan mencapai tujuan akan lebih membantu karena sesuai dengan fungsi 

dan peran masing-masing, Sesuai dengan tujuan dan ciri khas didirikannya 

pesantren mahasiswa Ma‟had al-Jami‟ah Ulil Absar STAIN ponorogo dan 

yang menjadi program unggulan adalah al-Qur‟am dan Bahasa Arab maka 

yang dimasukkan kedalam pengelola adalah berdasarkan kompetensi yang 

dimiliki dan kesedian untuk mengelola Ma‟had, hal tersebut berdasarkan 
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penggalian data kepada Rektor STAIN Ponorogo Dr. Hj. Siti Maryam 

Yusuf yaitu: 

 

“Ya yang masuk menjadi pengelola Ma‟had adalah para dosen yang siap mengelola 

Ma‟had dengan sepenuh hati dan memiliki kompeten didalam bidang al-Qur‟an dan 

bahasa Arab”52
 

Adapun dtruktur kepengurusan Ma‟had al-Jami‟ah Ulil Absar STAIN 

Ponorogo sebagai berikut: 

a. Struktur Dewan Pengelola Mahad Ulil Abshar STAIN Ponorogo 

2015/2016.
53

 

 

PELINDUNG         : KETUA STAIN PONOROGO 

PEMBINA DAN PENASEHAT :  

1. Dr. Hj. S. MARYAM YUSUF, M.Ag 

2. Dr. BASUKI.M.Ag 

3. Dr.H. AGUS PURNOMO. M.Ag 

4. Drs. H.SAEFULLAH M.Ag 

5. H. FAHRUDDIN LATIEF, M.S.I 

MUDIR AL-MA’HAD  : Drs. H. MUHSIN 

WAKIL MUDIR  : Dr. H. ABDUL MUN’IM, M.Ag 
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SEKERETARIS   : M. SYAFIQ HUMAISI, M.Pd 

WAKIL SEKERTARIS  : ZAM ZAM MUSTOFA S.Pd.I 

BENDAHARA   : H. SUCHAMDI, M.S.I 

WAKIL BENDAHARA  : KHUSNIATIN ROFI’AH, M.S.I 

JABATAN MA’HAD PUTRA MA’HAD PUTRI 

KABAG ISWAHYUDI, M.Ag Hj. EVI MUAFIAH, 

M.Ag 

Bid. KESANTRIAN ALIBAUL CHUSNA, M.S.I 

 AMIR MUKMININ NOVITA DWI 

MARIA ULFAH 

Bid. PERIBADATAN ISNATIN ULFA, M.Ag 

 AHMAD BASHORI RINA MUNINGGAR 

Bid. PENDIDIKAN UMAR SIDDIQ, M.Ag 

 KOESWOYO M.Pd.I NABILA NUR 

AZIZAH 

Bid. KEBAHASAAN SUGIAR, M.Pd.I 

 IMAM MUTTAQIN WAHID NUR DIANA 

Bid. KEAMANAN  

 FIQI EDI TRIONO NEVY SEPRIARINI 

S.Pd.I 

Bid. KESEHATAN IMAM SAFI’I S.Pd.I 
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 RIZZA FAESAL 

AWALUDDIN S.Pd.I 

ANTIN OKTAVIA 

Bid. SARPRAS  

 RIDLO HALWANI  

 

 

b. Pengurus Harian Ma’had Putri 

Pengurus harian yaitu musyrifah yang dibantu oleh muharikah, 

muharikah merupakan pengurus harian yang dipilih dan 

beranggotakan mahasantri, hal ini diguanakan untuk mempermudah 

dalam menjalankan agar tidak terlalu luas jangkauannya serta melatih 

jiwa kepemimpinan dari mahasantri, Musrifah dipilih berdasarkan 

angkatan dari asrama bahasa arab yang diminta untuk menempati 

Ma‟had pada awal berdirinya. Sedangkan untuk muharikah dipilih 

berdasarkan mufakat para santri dan sebagai bentuk organisasi intra di 

dalam Ma‟had. Berikut Strukturnya: 

Ketua 1                                     : Rina Muninggar 

Ketua II                                    : Lina Selfia 

Sekretaris                                 :       Riska Lutfi Amalin 

Bendahara                                :      Desy Nur Hammimah 
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Co. Lantai Atas                        :        Dyah Ayu Rahmawati 

Co. Lantai Bawah                    :     Neni Puji Lestari 

Sie. Peribadatan                              Agustin Wulan Sari, Ika Nur J 

Sie Pendidikan                         :          Imatul A , Mamba‟ul M 

Sie. Keamanan                         :       Sriyati, Ulfa Ulin N 

Sie. Sarpras dan Kebersihan    :         Riza Umami, Kurniawati S 

Sie. Kesehatan                         :      Susi Susanti, Sera Alfi H 

 

Struktur Dewan Pengelola Ma‟had al-Jami‟ah Ulil Absar STAIN 

Ponorogo ini dari tahun kemarin belum ganti, berbeda dengan struktur 

pengurus harian yang setiap tahun ganti, berdasarkan penuturan Rina 

Muninggar (Ketua Pengurus Harian Ma‟had Putri) sebagai berikut: 

“Struktur pengelolanya ya tetap ini mbk dari Mudir belum ada pengelola yang baru, tapi 

kalau strukrur pengurus harian setiap tahunnya ganti ”54
 

 

Kegiatan yang di program kan Ma‟had al-Jami‟ah Ulil Absar 

STAIN Ponorogo dilaksanakan oleh pengurus harian dan dari pengelola 

jarang yang datang untuk memonitoring program Ma‟had, seperti yang 

dikatakan oleh Ustadzah Rina Muninggar: 

 

“ Ya pas awal-awal dulu sering mbk kesini ikut membantu dalam pemelajaran tetapi 

seiring berjalannnya waktu dan dari kita sudah bisa metode umi sekarang jarang kesini, 

mungkin repot dengan urusannya”55
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Namun meskipun demikian pembelajaran yang ada di Ma‟had 

berjalan sesuai dengan jadwal yang dibuat dan sesuai dengan yang 

diharapkan. 

5. Keadaan Tenaga Pendidik 

Ustadzah di Ma‟had al-Jami‟ah Ulil Absar STAIN Ponorogo 

ini  sebagian besar dari alumni STAIN Ponorogo, hanya saja ada 

sebagian Ustadzah yang dari luar STAIN. Kondisi pengajar di 

Ma‟had al-Jamiah  semester 6 dan 8  dan juga DLB dari STAIN 

Ponorogo dan ada juga yang masih menempuh S1, S1, S2 dan S3 

Namun sebagian besar Ustadzah yang sudah S2, S3 ataupun DLB 

tidak menetap atau tinggal di Ma‟had, justru Ustadzah yang masih 

semester 6 dan 8 yang aktif di Ma‟had 

Dalam menjalankan tugasnya Ustadzah dibantu oleh 

Musyrifah, Musyrufah ini kebanyak masih semester bawah, dulu 

mereka juga santri di Ma‟had tetapi karna prestasinya yang bagus 

mereka di tarik untuk menjadi Musyrifah, Musyrifah di tempatkan di 

setiap lorong pada kamar santri, tuganya yaitu mengontrol para santri 

setiap harinya, Musyrifah belum memiliki izin untuk mengajar, 

namun akan diberi tanggung jawab mengajar jika sudah semester 

atas. 
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Tenaga pendidik di Ma‟had al-Jami‟ah Ulil Absar STAIN 

Ponorogo sebanyak 44 yang tersebar kedalam setiap bidang yang 

diampunya  diantaranya yaitu 16 Ustadz/ah mengajar Sobahul 

Lughoh dan 1 guru piket, 15 Ustadz/ah mengajar Ta‟limul Qur‟an, 8 

mengajar Ta‟limul Lughoh dan 4 menagajar Ta‟limul Kitab.56
 

 

 

 

6. Keadaan Sanri Mahasiswa 

Secara keseluruhan jumlah santri Ma‟had al-Jami‟ah Ulil 

Absar STAIN Ponorogo mencapai 173 santri putra putri, dengan 

rincian putra 43 dan putri 119. Ini sangat jauh dari target bahwa 

Ma‟had mampu menampung 1500 Mahasiswa. Selain itu banyak 

mahasiswa yang wajib mondok tetapi tidak bisa mondok ada yang 

sudah bermukim di pondok pesantren lain, terikat dengan pekerjaan 

maupun problem keluarga. Sehingga hal ini dapat mempengaruhi 

input Ma‟had, dengan adanya masalah yang seperti ini Ma‟had 

memiliki kebijakan yaitu menyertakan surat pernyataan yang disertai 

tanda tangan PK 3 selaku bagian kesiswaan sebagai bukti 

kebenarannya dan pertanggung jawabannya.
57
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B. Data Khusus Penelitian 

1. Pengetahuan keagamaan santri mahasiswi yang tinggal di Ma’had al-

Jami’ah Ulil Absar STAIN Ponorogo 

Pengetahuan keagamaan mahasiswi yang diwajibkan mondok di 

Ma‟had memang masih sangat kurang terutama dalam hal mengaji al-

Qur‟an sebagian besar dari mereka berlatar belakang pendidikan SMA 

(sekolah menengah atas, hal ini dipertegas oleh pernyataan Ustadzah Rina 

Muninggar (Ketua Pengurus Ma‟had Putri) sebagai berikut: 

“Ya awal masuk memang masih sulit mbk menerima pelajaran di Ma‟had mengingat 
mereka memang banyak yang dari SMA, terutama masalah ngajinya masih banyak yang 

belum lancar dan perlu di bina lagi. Dan masih sulit untuk beradaptasi dengan 

lingkungan Ma‟had, pas awal-awal masuk masih banyak juga yang pakai pensil, kaos 

ketat dll.dan dari akhlaknya pun juga masih perlu untuk dibimbing lagi”58
 

Awalnya cara berpakain mahasiswi yang dari sekolah SMA 

(Sekolah Menengah Atas) kurang baik mereka memakai pensil, kaos ketat 

dan lain-lainnya namun setelah diarahkan oeleh Ustadzah dan Musrifah 

sekarang ini sudah mulai baik, mereka sudah tidak memakai pensil 

ataupun kaos ketat lagi, malah banyak diantra mereka yang selalu 

memakai rok, jubah dan kerudung yang panjang-panjang. 

Tetapi tidak semua santri mahasiswi yang tinggal di Ma‟had 

memiliki pengetahuan keagamaan yang kurang bahkan ada diantara 

mereka yang memang sudah dari pondok pesantren, mereka tidak 
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diwajibkan mondok tetapi mendaftarkan diri untuk mondok dan 

mengikuti semua peraturan yang ada di Ma‟had, hal ini dipertegas oleh 

Ustadzah Rina Muninggar sebagai berikut: 

“Tidak semua santri mahasiswi berpengetahuan agama yang rendah atau memakai baju 

yang kurang sopan, banyak juga yang sudah menguasai Bahasa Arab dan pengetahuan 

keagamaan yang mumpuni seperti sudah terbiasa membaca kitab kuning dan sudah 

sangat lancara membaca al-Qur‟an, hal ini karena mereka berasal dari pondok pesantren 
dan ingin sukarela tinggal di Ma‟had al-Jami;ah Ulil Absar STAIN Ponorogo dan bukan 

santri yang wajib mondok. Mereka yang tidak wajib mondok diperbolehkan mondok di 

Ma‟had al-Jami‟ah Ulil Absar STAIN Ponorogo jika kamar asrama masih banyak yang 
kosong, santri yang tidak wajib mondok ini wajib mengikuti semua kegiatan yang ada di 

Ma‟had al-Jami;ah Ulil Absar STAIN Ponorogo.
59

 

Namun seiring berjalannya waktu dan semakin lama santri 

mahasiswi tinggal di Ma‟had sudah banyak perubahan dari ketika 

pertama kali masuk Ma‟had seperti keterangan dari Ustadzah Bunga 

sebagai berikut: 

“Saya salah satu pengajar al-Qur‟an mbk memang sudah banyak perubahan khususnya 

dalam bidang al-Qur‟an dari yang awalnya masih belum lancar membacanya sekarang 

ini sudah mulai lancar dan yang awalnya masih manja sekarang sudah mulai bisa 

beradaptasi”60
 

Dampak positif pun telah dirasakan oleh beberapa santri 

mahasisiwi, mereka mengaku jika program–program yang dilaksanakn 

Ma‟had sangat berrmanfaat, menurut pengakuan santri mahasiswi setelah 

berjalan selama satu semester, proses pembelajaran telah memberikan 

dampak terhadap santri mahasiswi. Menurut pengakuan dari beberapa 

meraka merasa senang tinggal di Ma‟had walau tidak semua, mereka 
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sedikit banyak mulai terbiasa dengan suasana kebersamaan, tutur kata 

yang lebih sopan, dan kompetensi yang sudah mulai mengimbangi 

mereka yang tidak wajib mondok, terbukti ada beberapa santri mahasiswi 

yang mendapat nilai rata-rata 3,00 bahkan lebih pada mata kuliah bahasa 

arab, dan bacaan ayat al-Qur‟an yang semakin membaik secara tidak 

langsung pembiasan pembelajaran di Ma‟had memberi manfaat kepada 

santri mahasiswi selaku mahasiswi
61

 

Hal ini dijelaskan kembali oleh Ustadzah Rina Muninggar sebagai 

berikut: 

“Dampak yang sangat mencolok sekali setelah santri mondok di sini itu tentang 

pengetahuan keagamaannya mbak yang awalnya belum lancar membaca al-Qur‟an 
sekarang sudah lancar, yang dulu hafalan al-Qur‟annya sedikit sekarng sudah banyak 

dan terlihat sekali oleh perubahan akhlaknya mbak tutur katanya sudah lebih sopan dan 

mudah diatur selain itu bisa dilihat dari nilai ujian Ma‟had dulu pas pertama ujian nilai 

masih jauh dibawah rata sekarang sudah bagus nilainya”62
 

2. Program-program yang dilaksanakan di Ma’had al-Jami’ah Ulil 

Absar STAIN Ponorogo 

Program-program yang dilaksanakan Ma‟had al-Jami‟ah Ulil 

Absar STAIN Ponorogo merupakan kegiatan penunjang untuk 

memperdalam atau menambah pengetahuan agama Islam mahasantrinya, 

program-program pembelajaran tersebut diantaranya yaitu Ta‟limul 

Qur‟an, Tahfidzul Qur‟an dan Ta‟limul Kitab, Ta‟limul Lughoh seperti 
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yang telah dijelaskan oleh Ketua Pengurus Ma‟had putri Rina Muninggar 

sebagai berikut: 

“Dalam menunjang proses pembelajaran agama Islam dalam memperdalam dan 

menambah pengetahuan santri mahasiswi di Ma‟had terdapat beberapa program 

diantaranya Ta‟limul Qur‟an, Tahfidzul Qur‟an dan Ta‟limul kitab dan Ta‟limul 
Lughoh”63

 

Program-program yang telah berjalan ini merupakan program 

pilihan dan kebutuhan telah ditentukan oleh pihak ma‟had, sebgaimana 

keterangan dari ketua pengurus Ma‟had putri Rina Muninggar sebagai 

berikut: 

“Awalnya di Ma‟had ini tidak ada program apa-apa mbak, hanya bagunan kosong dan 

kami dari asrama bahasa arab yang suruh menempati setelah selang beberapa waktu di 

bentuklah dewan kepengurusan dari Dosen STAIN Ponorogo setelanya kami berembuk 

dan musyawarah mengenai program pembelajaran yang cocok diterapkan di sini dan 

kami juga studi bandi ke UIN Malang jadi itu juga menjadi rujukan kami dalam 

menentukan program pembelajaran mbak, banyak program yang kami adopsi dari sana 

seperti Ta‟limul lughoh, ta‟limul Qur‟an, Ta‟limul Kitab dan ta‟limul Lugoh dan 
program yang lainnya”64

 

Salah satu program yang diadopsi dari UIN Malang adalah 

Tahfidzul Qur‟an. Penentuan program Tahfidzul Qur‟an dilaksanakn agar 

santri mahasiswi memiliki hafalan yang bagus dan terbiasa dalam hafalan 

hal ini diperjelas oleh pernyataan ustadzah Rina sebagai berikut: 

“ Program tahfidzul qur‟an ini program yang jadwalnya paling sedikit mbak hanya satu 

kali dalam seminggu, diharapkan dengan adanya program ini agar santri terbiasa dalam 

hafalan dan nantinya jika kembali ke masyarakat sudah memiliki bekal hafalan surat-

surat pendek yang mumpuni, kenapa diadakan program ini karena awalnya masih 
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banyak santri yang belum hafal surat-surat pendek kemudian kami bermusyawarah 

untuk menyisispi program hafalan juz „amma dalam sekali seminggu”65
 

Setelah Tahfidzul Qur‟an program inti yang ada di Ma‟had al-

Jami‟ah Ulil Absar STAIN Ponorogo ialah program Ta‟limul Qur‟an 

seperti penjelasan Rina Muninggar sebagai berikut: 

“Sebenarnya program inti yang ditekankan pertama kali di Ma‟had ini ialah program 
Ta‟limul Qur‟an kenapa? Karena santri atau mahasiswi yang khusus diwajibkan mondok 
ini ialah mereka yang bacaan al-Qur‟annyaa masih belum lancar atau bahkan belum bisa 
membaca al-Qur‟an”66

 

Dan dijelaskan kembali oleh Ustad Kuswoyo salah satu pengurus 

dan Ustad Di Ma‟had al-Jami‟ah Ulil Absar STAIN Ponorogo sebagai 

berikut: 

“Yang melatar belakangi program Ta‟limul Qur‟an ini bukan semata-mata karena ide 

satu atau dua orang mbak tetapi kami sama-sama tau dan melihat bahwa ketika KPM 

(Kuliah Pengabdian Masyarakat) banyak anak STAIN yang tidak lancar atau bahkan 

tidak bisa membaca al-Qur‟an dan selalu menghindar ketika warga meminta datang 
untuk khotaman atau sima‟an al-Qur‟an ya tentunya tidak senuanya seperti itu mbak, 

tetapi kan hal ini jelas akan membawa dampak negatif terhadap STAIN Ponorogo”67
 

Pembelajarn ta‟limul kitab dan juga tidak kalah penting dalam 

penunjnag pembelajaran agama Islam karena memberikan kontribusi 

yang banyak dalam meningkatkan pengetahuan santri mahasiswi 

khususnya pengetahuan agama Islam dan akhak santri seperti yang 

dijelaskan oleh ustad Syamsul Romadlon ketua pengurus Ma‟had putra 

sebagai berikut:  
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“Program ta‟limul kittab ini merupakan program penunjang keagamaan juga, mbak 

karena memberikan kontribusi yang banya kepada santri mahasiswi terutama dalam 

meningkatkan pengetahuan agama Islam dan untuk menanamkan akhlak yang mulia 

kepada santri mahasiswi”68
 

Selain program pembelajaran diatas terdapat beberapa program 

pengembangan diri agama Islam hal ini dijelaskan oleh Ustadzah Rina 

sebagai berikut: 

“Iprogram pengembangan diri di Ma‟had al-Jami‟ah Ulil Absar STAIN Ponorogo antara 
lain: stighosah, tausiah pagi, muhadloroh, diba‟an, khotaman al-Qur‟an, ta‟limul asr, 
shalat berjama‟ah, yasinan dan tahlilan”69

 

3. Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama di Asrama Putri 

Ma’had al-Jami’ah Ulil Absar STAIN Ponorogo 

Pelaksanaan pembelajaran di Ma‟had al-Jami‟ah Ulil Absar 

STAIN Ponorogo sudah terlaksana dengan baik dan sudah sesuai dengan 

jadwal yang dibuat. Namun masih saja banyak kekurang disana sini yang 

perlu diketahuan dan dievaluasi seperti pernyataan Ustad Syamsul 

Romadlon (Ketua Umum Pengurus Ma‟had al-Jami‟ah Ulil Absar STAIN 

Ponorogo) sebagai berikut: 

”Dalam melaksanakn program tidak lah semudah yang direncanakan karena 

melaksanakan merupakan melakukan kegiatan secara langsung dan bersinggungan 

dengan kondisis lapangan, sebenarnya sudah terlaksanaka dengan baik dan sesui dengan 

jadwal yang dibuat mbak tapi masih banyak kekurang disana sini seperti pengelolaan 

waktu yang sering molor, anak-anaknya juga sering datang terlambat dan metode 
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pembelajaran yang kurang bervariatif kurang variatif mengakibatkan akan cepat 

bosan”70 

Dalam pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam sudah 

memiliki fasilitas-fasilitas penunjang yang di siapkan oleh pihak kampus 

diantaranya ruang kelas yang memadai, kursi, bangku, papan tulis, LCD 

dan aula yang difungsikan sebagai musholla, seperti yang sudah 

diterangkan oleh ustad Musyafa‟Azaz sebagai berikut: 

“Sarpras yang disediakan kampus meliputi kelas yang disediakan kampus yaitu A1-A10 

yang dilengkapi dengan LCD, White Board, spidol, kursi. Selain itu ada aula yaitu 

gabungan dari tiga kelas yang difungsikan sebagai Mushola ”71
 

Sarana dan prasarana ini difungsikan sebagai mana mestinya 

misalnya aula yang dijadikan Musholla digunakan untuk beribadah setiap 

hari dan digunakan untuk kegiatan Ma‟had lainnya, ruang kelas juga 

digunakan untuk kegiatan bealajar mengajar. 

Pelaksanaan pembelajaran yang ada di Ma‟had sudah berjalan 

dengan baik, di Ma‟had al-Jami‟ah Ulil Absar STAIN ponorogo ini 

terdapat beberapa program pembelajaran, yang pertama yaitu tahfidzul 

qur‟an, tahfidzul qur‟an merupakan salah satu pembelajaran yang 

dilaksanakan Ma‟had untuk meningkatkan hafalan santri, metode yang di 

gunakan yaitu metode hafalan, dril dalam sistem pembelajaran halaqah  
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dan materi yang dihafalkan hanya juz „amma atau juz 30 saja. Dan 

dilaksanakn dalam seminggu sekali pukul 18.00 WIB samapi 19.00 

WIB
72

 

Hal tersebut sesuai yang diterangkan oleh Ustadzah Matin Nur 

Azizah sebagai berikut: 

“Pada pembelajaran Tahfidzul Qur‟an ini kita memakai metode hafalan dan metode drill 
mbak, karena untuk pembelajaran Tahfidzul Qur‟an anak-anak harus setoran hafalan 

setiap kali pertemuan disamping itu surat yang telah dihafal  juga diulangi bersama-sama 

tiapkali masuk kelas selain itu juga memakai sistem pembelajaran halaqah mbak dimana 

guru berada di tengah-tengah dan santri melingkar dan hafalnya hanya juz „amma atau 
juz 30 saja. Dan dilaksanakn dalam seminggu sekali pukul 18.00 WIB samapi 19.00 

WIB
 73

 

Pada awal pertemuan Mu‟allim atau guru merefleksi pelajaran 

yang lalu dan setelah itu melanjutkan ke pelajaran selanjutnya, guru 

membaca ayat al-Qur‟an dan diikuti oleh santri setelah santri faham 

mereka mengahafalkan satu persatu menghadap gurunya
74

 

Ustadzah Matin Nur Azizah menegaskan dalam penuturanya: 

“ Awal masuk guru memberi salam dan merefleksi pelajaran yang lalu mbak setelah itu 

menyuruh salah satu anak untuk mengahafal surat yang dihafalkan kemarin  dan guru 

melanjutkan membaca dan anak-anak menirukan, setelah mereka faham dan lancar 

membaca baru mereka diberi waktu untuk hafalan biasanya 15 menit mbak setealah itu 

baru hafalan satu persatu dihadapan gurunya”75
 

                                                           
72

 Lihat transkrip Observasi 01/O/17-III/2016 
73

 Lihat transkrip wawancara15/W/22-III/2016 
74

Lihat transkrip Observasi 02/O/18-III/2016 
75

Lihat transkrip wawancara 16/W/22-III/2016 



64 

 

 

Pada pembelajaran Tahfidzul Qur‟an ini masih banyak 

kekurangan yang perlu diperhatikan dan dievaluasi seperti yang 

dijelaskan oleh Ustadzah Rofah salah satu Ustadzah tahfidzul qur‟an 

sebagai berikut: 

“ Kekurangan masih banyak mbak diantaranya anak-anak hafalannya masih sulit jadi 

waktunya setoran kadang banyak yang belum setoran, dan kebetulan pembelajaran 

tahfidzul qur‟an ini dilaksanakan pada malam Minggu jadi banyak mbak anak-anak yang 

belum kembali ke Ma‟had”76
 

Setiap akhir semester dilaksanakan evaluasi dan evaluasi ini 

dilaksanakan oleh guru kelas masing-masing dan setip guru dalam 

evaluasi berbeda-beda tergantung kemampuan anak atau santri yang 

diampunya seperti yang dituturkan oleh beberapa ustadzah bahwa sanya 

evaluasi diadakan setiap satu semester sekali guru langsung menunjuk 

salah satu anak untu menghafalkan dan dalm evaluasi ini setiap guru atau 

pengajar memiliki cara sendiri-sendiri namun pada intinya evaluasi 

berbentuk lesan bukan tulisan
77

 

Pembelajaran yang kedua yaitu Ta‟limul Qur‟an kegiatan 

pembelajaaran ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan 

agar santri mahasiswi fasih dalam bacaan Al-Qur‟annya baik dari segi 

tajwid dan makhorijul hurufnya, seperti yang dijelaskan oleh Ustadzah 

Rina Muninggar sebagai berikut: 
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“Kegiatan Ta‟limul Qur‟an memang sebagai kegiatan utama atau kegiatan inti di Ma‟had 
ini mbak, selain agar anak lancar dalam membaca al-Qur‟an juga bagus dalam tajwid 
dan makhorijul hurufnya”78

 

Kegiatan ini dilaksanakn dua kali dalam satu minggu tepatnya 

malam selasa dan malam rabu pukul 18.00 WIB sampai pukul 19.00 WIB 

kegiatan ini di pandu oleh satu Guru dalam satu ruangan dan mengampu 

10 sampai 14 santri mahasiswi, Kegiatan ta‟limul qur‟an dilaksanakn dua 

kali dalam satu minggupada malam selasa dan malam rabu pukul 18.00 

WIB sampai 19.00 WIB
 79

 

Kelas ditentukan dengan nilai ujian yang dilaksanakan oleh 

Ma‟had al-Jami‟ah Ulil Absar STAIN Ponorogo ada pun tujuanya yaitu 

untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan dalam membaca dan 

menulis al-Quran dan hal itu nantinya akan memudahkan guru dalam 

mengkoordinir, sesuai dengan pernyataan Ustadzah Rina sebagai berikut: 

“Memang mbak setelah beberapa hari anak masuk Ma‟had kami melaksanakan tes yang 

ke dua kalinya setelah tes yang dilaksanakan kampus adapun tujuan dari tes ini yaitu 

untuk mempermudah kita dalam menghendel santri dan kami masukkan kelas sesui 

dengan kemampuannya masing masing kelsnya yaitu mulai dari A1 samapai A10 dan 

dalam satu keals berisi 10 hingga 14 santri mahasiswi”80
 

Dalam pembealajaran ini Guru menggunakan bebrapa metode 

yaitu metode pembelajaran ummy dalam sistem halaqoh mengapa metode 

ummy karena metode ini cocok untuk pemula tidak hanya fasih dalam 
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bacaanya tetapi bagus dalam tajwid dan mkhorijul hurufnya,
81

 hal ini juga 

dipertegas oleh pernyataan Ustadzah Bunga sebagai berikut: 

“Kegiatan ta‟limul qur‟an ini memang menjadi kegiatan inti mbak, dalam pembelajaran 
ini kita memadukan dua metode yaitu metode ummy dalam sistem pembelajaran 

halaqah, dimana sangat cocok sekali untuk pemula”82
 

Adapun guru yang mengajar ta‟limul qur‟am di Ma‟had Ulil 

Absar STAIN Ponorogo khusnya yang putrin ini harusmlah yang sudah 

memiliki sertifikat ummy, dan guru yang tidak memiliki sertufikat 

tersebut hanya boleh menggantikan mengajar jiak ada kelas yang kosong 

hal ini dipertegas oleh Ustadzah Rofah sebagai berikut: 

“Di Ma‟had ini guru yang mengajar Ta‟limul Qur‟an harus memiliki sertifikat ummy 
mbak jika belum punya ya hanya jadi guru badal atau pengganti saja ini khusus putri 

kalau putra saya kurang tahu”83
 

 

Pada awal pembelajaran ini guru duduk ditengah-tengah santri dan 

mengucapkan salam selanjutnya  guru merefleksi pelajaran yang lalu 

dengan menyuruh salah satu santrinya membaca, setelah itu guru 

melanjutkan ke pelajaran berikutnya, guru membaca dan santri menirukan 

setelah lancar mereka membaca di depan gurunya satu persatu
84

 

Hal tersebut sesuai dengan yang diungakapkan oleh Ustadazah 

Rina sebagai berikut: 
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“Pda awal kegiatan guru merefleksi mbak setelah itu membacakan dan ditirukan oleh 
santri, setelah santri lancar membacanya baru santri maju membaca satu persatu dan 

guru menyimaknya”85
 

Dalam pelaksanann pembelajar ta‟limul qur‟an dirasa masih 

banyak sekali kekurangan dan hambatannya seperti yang diungkapkan 

oleh Ustadzah Bunga: 

“Hambatan yang paling mencolok terdapat pada anakny, sangat tidak mengargai waktu, 

selalu dataang molor, waktu pembelajaran yang awal satu jam berkurang menjadi 

setengah jam saja, menurut saja ini sangat merugikan sekali, selain itu santri yang 

diampu jilid ummynya beda-beda mbak jadi sulit di koordinir yang satu sudah fasih dan 

lancar sementara yang jilidnya masih rendah belum lancar”86
 

 

Pada setiap akhir semester dilaksanakn evaluai dalam evaluasi ini 

setiap guru atau Mu‟allim berbeda-beda tergantung pemahan dan 

kelncaran santrinya, seperti yang diungkapkan oleh Ustadzah Bunga 

sebagai berikut: 

“Pada setiap semester kami melaksanakan evaluasi mbak berbeda-beda memang 

evaluasinya tergantung pengajr masing-masing dan tergantung kemampuan anaknya 

kalau di kelas saya saya tunjuk satu persatu denagn ayat yang berbeda beda tetapi 

mayoritas sama mbak yaitu suruh baca satu satu dengan ayat yang berbeda beda ”87
 

Pembelajaraan ketiga yaitu Ta‟limul Kitab, Di Ma‟had al-Jami‟ah 

Ulil Absar STAIN Ponorogo terdapat beberapa pembelajaran ngaji kitab 

kuning diantaranya ada dua kitab,pembelajarn ini bertujuan agar santri 

mahasiswi memahami ilmu fiqih dan ilmu akhlak serta menerapkannya 
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dalam kehidupan sehari-hari hal ini dijelaskan oleh Mudir Ma‟had al-

Jami‟ah Ulil Absar STAIN Ponorogo, Ustad Muhsin sebagai berikut: 

“Di Ma‟had al-Jami‟ah Ulil Absar STAIN Ponorogo ini ada dua kitab yang dipelajari 

yaitu mabadi fiqh yang membahas tentang dasar-dasar ilmu fiqh seperti tentang 

kehidupan sehari-hari contohnya toharoh, shalat, dll. Sedang kitab yang ke dua yaiti 

taisirul kholaq yang membahs tentang akhlak-akhlak terpuji seperti berbakti kepada 

orang tua, memiliki adab yang baik dan lain sebagainya”88
 

Adapun metode yang digunakan untuk pembelajaran kitab kuning 

ini masih menggunakan metode klasik yang telah lama digunakan dan 

dilestarikan oleh pesantren salafi sejak berpuluh-puluh tahun lamanya, 

seperti yang telah dijelaskan kembali oleh Ustad Muhsin sebagai berikut: 

“ Dalam pembelajaran kitab ini saya rasa tidak ada hal yang baru, kami memakai metode 
bendongan dan wetonan itu saja, metode yang sama digunakan oleh pondok-pondok 

salaf”89
 

 

Metode bendongan merupakan metode dimana seorang guru 

mengaji kitab dan membacakan maknanya dan murid mendengarkan 

sembari memaknainya dengan arab pegon, berbeda dengan santri 

mahasiwi  di Ma‟had al-Jami‟ah Ulil Absar STAIN Ponorogo mereka 

memaknainya masih dengan bahasa indonesia seperti yang dijelaskan 

oleh Ustad Kuswoyo sebagai berikut: 

“Kalau disini memaknainya masih menggunakan bahasa indonesia mbak, belum mampu 
kalau menggunakan tulisan pegon, ada juga yang sudah mampu namun hanya beberapa, 
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ya kebanyakan masih menggunakan bahasa indonesia itu tadi. Yang kami tekankan disini 

itu penting mereka faham dengan isi kitabnya”90
 

 

Pada pembelajaran ini di bagi menjadi lima kelas dan satu guru 

mengampu 10 hingga 14 santri mahasiswi, guru atau ustad yang mengajar 

kitab ini adalah dosen tetap yang mengajar di STAIN Ponorogo dan 

tentunya yang mahir dalam hal kitab kuning, hal ini dibenarkan dengan 

pernyataan Ustad Syamsul Romadlon sebagai berikut: 

“yang mengajar kitab kunig di Ma‟had ini ustad semua mbak dan tentunya ustad yang 
sudah lama berkecimpung di dunia pendidikan dan beliau-beliau yang sudah mendalami 

kitab kuning seperti Ustad Muhsin, Ustad Mun‟im dan lain sebagainya”91
 

Pelaksanaan kegiatan ta‟limul kitab setiap hari Rabu dalam satu 

minggu yaitu pagi hari dan Malam hari, seperti yang dijelaskan oleh 

Ustad Syamsul Romadlon sebagai berikut: 

“Kegiatan ta‟limul kitab dilaksanakan seminggu dua kali mabak, untu mabadi fiqh 

dilaksanakan pada hari Rabu pagi pukul 05.00 WIB sampai 06.00 WIB sedang untuk 

taisirul kholaq pada Rabu malam pukul 19.30 WIB sampai 21.00 WIB”92
 

 

 

Pembelajaran yang terakhir yaitu Ta‟limul Lughoh, Ta‟limul 

Lughoh  merupakan kegiatan pembealajaran yang didalamnya membahas 

tentang ilmu alat seperti nahwu, dan i‟rab, di dalam juga ada makna 

gundulnya agar anak lebih paham bahasa jawanya, kegiatan ini bertujuan 

agar anak faham tentang ilmu alat dan bisa  mengerti kedudukan 
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kalimat.seperti yang dijelaskan oleh Ustad Kuswoyo, M.Pd.I salah satu 

pengurus Ma‟had STAIN Ponorogo dan salah satu Ustadzah Ta‟limul 

Lughoh sebagai berikut: 

“Pembelajaran Ta‟limul Lughoh ini mbak memang dilaksanakan agar anak lebih 

mengerti kedudukan kalimat dan faham tentang tata bahasa khususnya bahasa arab, 

dengan begitu juga mereka bisa mengerti artinya ke dalam bahasa indonesia” 93
 

  

Pada pembelajaran ini buku yang digunakan yaitu buku amtsilati 

yang di dalamnya berisi tentang jumlah mufidah kemudian dibawahnya 

diberi keterangan tentang kedudukannya dan diserta makna gundul atau 

arab pegon, hal ini juga agar membantu santri pada pembelajaran ta‟limul 

kitab. Seperti yang diterangkan kembali oleh Ustad Kuswoyo sebagai 

berikut: 

“Yang diajarkan meliputi jumlah mufidah yang sudah ada keterangannya makna gandul 

atau arab pegon, kemudian di ulas dan dibahas bersama-sama” 94
 

 

Pembelajaran ta‟limul lughoh ini dilaksanakan di dalam kelas 

menggunakan metode interaktif dan ceramah. Hal ini seperti yang 

dijelaskan oleh Ustad Kuswoyo sebagai berikut: 

“Pada ta‟limul lughoh ini kami menggunakan metode ceramah dan metode interaktif 
lainnya mbak dan saya rasa metode seperti ini memberikan hasil yang baik” 

95
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Ta‟limul Lughoh di Ma‟had al-Jami‟ah Ulil Absar STAIN 

Ponorogo ini dilaksanakn pada hari Senin sampai Rabu pukul 16.00 WIB 

atau ba‟da asar dan dilaksanakan dikelas untuk guru atau pengajar harus 

S2 dan kebanyakan pengajarnya adalah Dosen STAIN Ponorogo
96

, hal ini 

dipertegas oleh Ustad Kuswoyo kembali: 

“Program Ta‟limul Lughoh dilaksanak setiap hari Senin sampai Rabu pukul 16.00 WIB 

mbak, memang pengajar atau guru untuk Ta‟limul Lughoh ini harus S2 karena biar 

mudah administrasinya mbak dan pembelajaran ini porsinya juga lebih banyak mbak dari 

pembelajaran lainnya yaitu tiga kali dalam seminggu” 97
 

 

Pada akhir semester di laksanakan evaluasi dan evaluasinya 

dilaksanak oleh pihak Ma‟had seperti yang telah diungkapkan oleh Ustad 

Kuswoyo sebagai berikut: 

“Evaluasi pada pembelajaran Ta‟limul Lughoh dilaksanakan setiap akhir semester bentuk 

ujiannya yaitu tes tulis”98
 

 

Dampak yang dirasakan santri mahasiswi sangat positif sekali dari 

yang awalnya tidak bisa dan tidak kenal sama sekali dengan bahasa arab 

sekarang sudah sangat dekat dengan bahasa Arab seperti yang dijelaskan 

oleh Nurul salah seorang santri mahasiswi sebagai perikut: 

“Dulu pas awal-awal masuk saya belum bisa apa-apa mbak karna saya dari SMA , ngaji 

saya saja masihan sangat tidak lancar apa lagi kenal dengan bahasa arab mabk, saya tau 
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ada nahwu itu ya disini mbak, saya merasa banyak sekali dampak positif yang saya 

rasakan diantaranya sedikit-sedikit saya bisa dan tahu tentang bahasa arab”99
 

 

Dalam pembelajaran Ta‟limul Lughoh ini terdapat banyak kendala 

diantaranya adalah managemen waktu yang kurang baik seperti yang 

dijelaskan oleh Ustad Kuswoyo sebagai berikut: 

“Adapun kendala yang dihadapi antara lain minimnya waktu pembelajaran karena 

seminggu hanya dijadwal tiga pertemuan, waktu pembelajaran sering molor, mahasiswa 

yang sering tidak mengerjakan tugas, dan jika diberi tugas hafalan belum menghafalkan 

(Nadhom/syair amtsilati , dhomir fi‟il dan lain sebagainya)”100 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Pengetahuan  keagamaan sntri mahasiswi yang tinggal di Ma’had al-

Jami’ah Ulil Absar STAIN Ponorogo 

Pendidikan yang pertama dan utama adalah pendidikan yang datang 

dari keluarga, pendidikan keluarga yang baik adalah yang mau memberiakn 

dorongan kuat kepada anaknya untuk mendapatkan pendidikan agama. 

Pendidikan dalam keluarga sangat mempengaruhi pendidikan anak. Hal 

tersebut mempunyai pengaruh yang sangat positif dimana lingkungan 

keluarga memberikan dorongan atau motivasi agar anak menerima, 

memahami, meyakini serta mengamalkan ajaran Islam. Apabila dilingkungan 

keluarga mempunyai pengaruh lingkungan yang negatif yaitu lingkungan 

yang kurang menunjang kepada anak untuk menerima memahami dan 

mengamalkan ajaran Islam maka anak akan jauh dari pengetahuan tentang  

agama Islam.
101

  

Hasil temuan peneliti menyatakan bahwa latar belakang pendidikan di 

STAIN Ponorogo adalah pendidikan  Islam namun banyak juga siswa yang 

berasal dari sekolah umum, siswa yang dari sekolah umum kebanyakan belum 

begitu lancar membaca al-Qur‟annya dan kurang akan pengetahuan agamanya 

dengan lingkungan keluarga yang tidak mendukung dan kurang open dengan 

pendidikan agama, paradigma mereka agama tidak begitu penting tidak bisa 
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digunakan untuk mencari pekerjaan, beda dengan ilmu umum yang nantinya 

lebih menjajikan menurut pandangan mereka.  

Mahasiswa yang berasal dari latar belakang pondok atau MA 

keagamaan mereka lebih mumpuni dari maha siswa umum, cara berbusana 

mereka juga berbeda lebih terkesan sederhana dan sopan dan dari lingkungan 

keluarganya pun juga sangat mendukung dan sadar akan pentingnya ilmu 

agama, biasanya keluarga mereka tidak menuntut jabatan atau pun 

kedudukan.. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observassi peneliti bagian besar 

anak yang tinggal di Ma‟had ialah yang  ketika tes membaca al-Qur‟an 

nilakinya rendah dan yang pengetahuan keagamaannya kurang, mengingat 

gedung asrama juga terbatas jadi santri baru yang mondok tidak semua. 

Berdasarakan wawancara ini dapat diambil kesimpulan bahwa mahasiwa yang 

tinggal di Ma‟had perlu gemblengan yang khusus terutama dalam ta‟limul 

qur‟an dan pembelajaran agama Islam yang lainnya . Berbeda dengan Ma‟had 

UIN Malang yang mengharuskan atau mewajibkan seluruh mahasiswanya 

untuk mondok baik yang sudah memiliki basic agama yang bagus maupun 

yang rendah, dari hal ini bisa kita lihat bahwa sarana dan prasarana pendidik 

di STAIN Ponorogo masih kurang dan perlu untuk ditingkatkan lagi. 

Berdasarkan hasil wawancara denagn santri mahasiswi mereka 

mengaku awalnya mereka merasa kesulitan dalam mengikuti pembelajaran 

tapi setelah tinggal lama di Ma‟had banyak sekali perubahan yang dirasakan 
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dari yang awalnya tidak lancar membaca al-Qur‟an, sekarang sudah lebih baik 

dan lebih lancar dan yang awalnya pengetahuan keagamaanya masih kurang 

setelah tinggal di Ma‟had dan mengikuti program pembelajaran sekarang 

sudah baik. Dan setelah tinggal di Ma‟had mereka juga mengakuinya bahwa 

sudah  tidak terlalu sulit mengikuti pembelajaran, bahkan jika mereka merasa 

kesulitan mereka langsung dapat menyakannya kepada para ustadzah dan 

musyrifah yang bermukim di dalam Ma‟had. 

Dengan adanya program pembelajaran agam Islam di Ma‟had ini 

sangat memberikan dampak yang positif dan dampak positif itu sudah bisa 

dirasakan oleh santri mahasiswi yang tinggal di dalamnya, walaupun memang 

tidak semua santri memiliki pengetahuan keagamaan yang kurang. Dan 

dengan demikian misi dan misi Ma‟had al-Jami‟ah Ulil Absar STAIN 

Ponorogo akan akan tercapai walaupun belum 100 % meskipun belum lama 

berdiri tetapi Ma‟had al-Jami‟ah Ulil Absar STAIN Ponorogo memiliki 

perkembangan yang cukup menunjukan usaha untuk maju dan menjadi yang 

lebih baik lagi. 

B. Program-program yang dilaksanakan Ma’had al-Jami’ah Ulil Absar 

STAIN Ponorogo untuk meningkatka pengetahuan keagamaan santri 

mahasiswi 

Pada  pedoman petunjuk pelaksanaan Ma‟had Aly atau Ma‟had al-

Jami‟ah tidak ada ketentuan dalam hal pendidika pengajaran di Ma‟had tetapi 
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pihak Ma‟had yang bersangkutan berhak menentuka pembelajaran atau 

program-program yang akan dijalankan.
102

 Mengingat Ma‟had al-Jami‟ah Ulil 

Absar STAIN Ponorogo condong atau merujuk UIN Malang maka banyak 

program-program Ma‟hady yang sama hanya saja buku atau referensi yang 

digunakan yang berbeda. 

Program–program pembelajaran agama Islam yang dilaksanakn 

Ma‟had al-Jamih STAIN Ponorogo terdiri atas Ta‟limul Qu‟an, Tahfidzul 

Qur‟an, Ta‟limul Kitab dan Ta‟limul Lughoh. Pemilihan dalam menetapkan 

program Ma‟had, pihak Ma‟had juga menyesuaikan dengan visi dan misi jadi 

program-program yang dilaksanakan efektif dan efisien, selain itu penentuan 

program pembelajaran agama Islam juga dilaksanakan secara musyawarah 

dan disesuiakan dengan kebutuhan santri mahasiswi, Ma‟had al-Jami‟ah Ulil 

Absar STAIN Ponorogo pada tahun 2014 lalu malaksanakan studi banding di 

Ma‟had Aly UIN Malang dan banyak mengadopsi dari beberapa program-

programnya, pada bab  II Juga telah dijelaskan tentang beberapa kegiatan 

yang juga diadopsi dari sana diantaranya yaitu kegiatan shalat berjama‟ah  di 

Mushalla, Khotaman al Qur‟an, kegiatan menghafal al Qur‟an semakin 

tumbuh di kalangan mahasiswi. Hal yang sangat menggembirakan, bahwa 

sejak adanya Ma‟had maka banyak prestasi yang lahir yang sebelumnya tidak 
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pernah  muncul. Misalnya, semakin banyak mahasiswa yang hafal al Qur‟an 

atau juz amma dan sekaligus meraih prestasi akademik 

Tradisi Ma‟had seperti shalat berjama‟ah, dzikir bersama, khotmil 

quran, yasinan, tahlilan dan diba‟an  untuk membentuk karakter mahasiswa 

dan mengembangkan kultur islami dikalanagan civitas akademik. Dari hal 

diatas dapat ditarik kesimpulan yaitu program-program di Ma‟had selain 

untuk menigkatkan kualitas akademik dan mencetak ulama masa depan yaitu 

untuk membentuk karakter dan akhlak santri mahasiswa yang tinggal di 

Ma‟had. Di UIN Malang misalnya pada pembelajaran Agama Islam pihaknya 

membagi Ta‟limul Qur‟an yang didalamnya dibagi menjadi tiga tingkatan 

taswit, qira‟ah dan tafsir sedangkn pada Ta‟limul al-Afkari al-Islamiyati yaitu 

merupakan media proses transmisi pengetahuan keilmuan khusus, seperti ilmu 

dan praktek tasawuf untuk pembentukan kepribadian dan spritualitas, dan 

ilmu fiqh untuk pembentukan ubudiyyah bagi mahasiswa-santri.
103

 

Dari pemaparan di atas kita dapat lihat ada perbedaan yang mencolok 

dalam hal pembelajaran Ta‟limul Qur‟an dan Ta‟limul al-Afkari al-Islamiyati. 

Di STAIN Ponorogo materi pembelajaran al-Qur‟an masih sangat rendah atau 

bawah dan perlu kiranya untuk lebih ditambah materinya lagi misalnya setelah 

khotam ummy dilanjutkan ke tarjamah atau tafsir agar santri mahasiswa lebih 
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luas lagi akan pengetahuan keagamannya, jadi berjalan beriringan disamping 

mempelajarai bahasa arab juga mempelajari tafsir, santri tidak hanya fasih 

dalam membaca saja tapi juga memahami maknanya, pada Ta‟limul al-Afkari 

al Islamiyati sama-sama membahas tentang fiqih dan akhlak hanya saja buku 

yang dijadiakan acuan belajar berbeda  

C. Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Ma’had al-

Jami’ah Ulil Absar STAIN Ponorogo 

  Pembelajaran merupakan  inti dari proses pendidikan. Di dalamnya 

terdapat interaksi dari berbagai komponen yaitu guru, siswa atau materi 

pembelajaran atau sumber belajar. Interaksi antara ketiga komponen ini 

melipatkan sarana dan prasarana seperti metode, media dan penataan 

lingkungan tempat belajar sehingga tercipta suatu proses pembelajaran yang 

memungkinkan tercapainya tujuan yang telah direncanakan
104

 

Pembelajaran agama Islam di Ma‟had al-Jami‟ah Ulil Absar STAIN 

Ponorogo sudah berjalan sesui dengan jadwal yang dibuat tetapi masih ada 

kekurangan, dan kendala seperti metode, media dan waktu yang perlu 

diperhatikan lagi dengan baik. Oleh kaena itu setiap proses yang dilaksanakan 

perlu diadakan evaluasi untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan yang 
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perlu diperbaiki setra beberapa kelebihan tang perlu ditingkatkan ada pun 

program pembelajaran agama Islam tersebut adalah: 

1. Program ta‟limul qur‟an 

Dalam proses pembelajaarn dan kegiatan memiliki berbagai kendala 

diantaranya yang paling mencolok adalah masalah waktu. Seperti contoh 

pada pembelajaran ta‟limul qur‟an ini dilaksanakn pada ba‟da sekitar 

pukul 18.00 WIB bisa molor samapi pikul 18.30 WIB dan bantak juga 

Mu‟allim atau guru yang tidak datang dan tidak adanya badal atau 

pengganti al hasil santri tidak belajar dan malah mainan HP dikamar, hal 

ini dikarenakan karena bagian koordinator keamaanan kurang jalan, dan 

hal ini juga akan menghambat pembelajaran dan sampainya materi. Selain 

itu juga model dan metode pembelajaran yang kurang bervariatif membuat 

mahasiswi jenuh terbukti saat pembelajarn berlangsung tidak sedikit yang 

mengantuk, ngobrol sendiri dan bahkan ada yang bermain HP 

2. Kegiatan Ta‟limul Kitab 

Pelaksanaan pada Ta‟limul kitab ini menggunakan metode klasic 

seperti bandongan tidak ada kendala dalam waktu hanya saja dengan 

metode bendongan dan mmaknai menggunakan pegon banyak sekali 

santri mahasiswi yang kesulitan, mengingat banyak diantara mereka yang 
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dari sekolah SMA atau banyak yang belum mengenal makna gunudul. 

Karena keterbatas itu santri memaknainya dengan bahasa Indonesia 

dengan alasan agar santri lebih paham dan sambil belajar memaknai 

denagn pegon. Pada bab II telah dijelaskan sedangkan metode 

pembelajarn di Ma‟had  Aly UIN Maliki Malang memadukan antara 

metode dialog dan metode bandongan, misalnya pada pembelajaran ta‟lim 

al-afkar al islamiyah kelas tahasus bagi mahasiswa yang mampu 

membaca kutab kuning langsung dibimbing oleh kiai Ma‟had dengan 

sistem dialog. Sementara bagi mahasiswa yang belum mampu membaca 

kitab kuning dengan lancar menggunakan sistem bandongan dan di pandu 

oleh seorang musrif sampai dia mampu membaca kitab kuning dengan 

lancar.
105

 

Sudah nampak jelasdi Ma‟had al-Jami‟ah Ulil Absar STAIN 

Ponorogo masih banyak kekurangan, dari paparan diatas yaitu kurangnya 

bimbingan dari musyrifah  diluar kelas kitab, sehingga hasilnya tidak 

maksimal sampai sekarang masih banyak yang belum bisa pegon 

3. Tafhidzul Qur‟an  

Kegiatan ini dihandel oleh ustadzah yang tinggal 24 jam di Ma‟had, 

santri diwajibkan untuk menghafal juz 30, kegiatan yang yang 
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dilaksanakan pada hari minggu dan kamis ini dimulai pukul 19.30-21.00 

WIB. Metode yang digunakan yaitu metode drill ,hafalan dalam sistem 

pembelajaran halaqah Seperti yang telah dijelaskan di bab II yaitu metode 

dril dan hafal sangat cocok diterapkan untuk mahasisiwa yang sedang 

hafalan al-Qur‟an atau dalam pembelajaran hafalan. Pada pelaksanaan 

pembelajaran Tahfidzul qur‟an kendala yang mencolok yaitu banyak 

santri yang masih sulit menghafal sehingga ketika waktu setoran tiba 

banyak yang tidak setoran hafalan selain itu karena pembelajaran tahfidzul 

qur‟an dilaksanakan pada hari Minggu malam jadi banyak santri yang 

tidak masuk kelas dikarenakan masih pulang ke rumah dan belum kembali 

ke Ma‟had lagi 

4. Ta‟limul Lughoh 

Pada pelaksanaan Ta‟limul Lughoh kelas ditentukan dengan tes 

terlebih dahulu, mulai dari A1-A10 materi yang diberikan juga tidak sama 

sesui dengan kelasnya hanya saja menggunakan buku yang sama yaitu 

“Amtsilati” Metode yang digunakan satu ustad dengan ustad yang lain 

berbeda namun kebanyakan menggnakan ceramah dan hafalan, Ustad/zh 

menjelaskan tentang kalimat dan kedudukannya setalah anak paham 

ustad/zh memberi tugas hafaln kepada anak yang dihafalkan adalah 

kalimat yang sudah dijelaskan lagi pembelajaran ini dilaksanakan untuk 
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pendanmpingi pembelajaran kitab kuning. Adapun kendala yang dihadapi 

antara lain minimnya waktu pembelajaran karena seminggu hanya 

dijadwal tiga pertemuan, waktu pembelajaran sering molor, mahasiswa 

yang sering tidak mengerjakan tugas, dan jika diberi tugas hafalan belum 

menghafalkan (Nadhom/syair amtsilati , dhomir fi‟il dan lain sebagainya) 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraian pembahasan dari Bab I sampai Bab IV maka penulis dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengetahuan keagamaan santri mahasiswi yang tinggal di Ma‟had masih 

sangat kurang karna kebanyakan mereka dari SMA, tetapi setelah lama 

tinggal di Ma‟had al-Jami‟ah Ulil Absar STAIN Ponorogo menujukan 

adanya perubahan dan yang paling mencolok yaitu dari yang awalnya 

tidak lancar membaca al-Qur‟an menjadi lancar  

2. Program-program pembelajaran agama Islam yang dilaksanakan Ma‟had 

al-Jami‟ah Ulil Absar STAIN Ponorogo ini ada empat progam program 

yaitu Ta‟limul Qur‟an, Tahfidzul Qur‟an, Ta‟limul Kitab dan Ta‟limul 

Lughoh 

3. Pelaksanaan pembelajaran agama Islam di Ma‟had al-Jami‟ah Ulil Absar 

STAIN Ponorogo ini sudah sesuai dengan jadwal yang dibuat tetapi masih 

ada kendala dan kekurangan seperti: Kurangnya pengelolaan waktu, 

metode dan media pembelajaran yang kurang bervariatif 

B. Saran 

1. Untuk lebih meningkatkan lagi kwalitas pembeajaran agama Islam yang 

dilaksanakan oleh Ma‟had al-Jami‟ah Ulil Absar STAIN Ponorogo dan 

agar lebih bervariatif lagi dalm metode dan media pembelajaran 
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2. Hendaknya terus semaksimal mungkin meningkatkan dan 

mengembangkan pelaksanaan pembelajaran agama Islam secara lebih 

optimal sehingga santri mahasiswi memiliki pengetahuan keagamaan yang 

lebih baik 

3. Hendaknya Ma‟had al-Jami‟ah Ulil Absar STAIN Ponorogo mampu 

mengembangkan Visi dan Misi dan tujuan Pesantren Mahasiswa di Era 

globalisasi seperti sekarang ini dan menjawab kebutuhan dan tantngan 

zaman 
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