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MOTTO 






 

Artinya : 

 ... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah 
kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Al-Qur‟an danTerjemah, Qs. Al-Ma‟idah: 6,2. 
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ABSTRAK 

Lauda, Vena Astri. 2017, Pembinaan Moral Spiritual Siswa Broken Home Melalui 
Pendekatan Konseling di MTs Ma‟arif Al- Bajuri Gegeran Sukorejo Ponorogo. 
Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Institut Agama 
Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing Dr. Basuki, M.Ag. 

 
Kata Kunci: Pembinaan, Moral Spiritual, Broken Home, Pendekatan Konseling 

 
Keluarga Broken Home adalah Keluarga berantakan akibat orang tua tidak 

peduli dengan situasi dan keadaan keluarga di rumah. Orang tua tidak memperhatikan 
anak-anak nya baik masalah di rumah, sekolah, sampai pergaulan mereka di 
lingkungan masyarakat. Kondisi broken home juga bisa di artikan dengan kondisi 
keluarga yang tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan,kondisi ini menimbulkan 
dampak yang besar terutama bagi anak-anak. Anak akan menjadi murung, sedih yang 
berkepanjangan, dan malu. Selain itu anak juga akan kehilangan peganggan serta 
panutan dalam masa transisi menuju kedewasaan.Moral merupakan suatu kebutuhan 
penting bagi remaja, terutama sebagai pedoman menemukan identitas dirinya, 
mengembangkan hubungan personal yang harmonis, dan menghindari konflik-konflik 
peran yang selalu terjadi pada masa transisi. Moral merupakan istilah tentang perilaku 
atau akhlak yang di terapkan kepada manusia sebagai individu maupun sebagai 
sosial. Maka dari itu perlu adanya pembinaan moral spiritual siswa broken home 
melalui kegiatan keagamaan di MTs Ma‟arif Al-Bajuri Gegeran, Sukorejo, Ponorogo 
agar moral spiritual siswa dapat meningkat lebih baik. 

Berdasarkan permasalahan diatas penulis membuat rumusan masalah sebagai 
berikut: (1) Bagaimana pelaksanaan program pembinaan moral spiritual siswa broken 
home. (2) Bagaimana bentuk program pembinaan moral spiritual siswa broken home 
melalui pendekatan konseling. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis 
penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Sedangkan instrumen kunci adalah penelitian itu sendiri. 
Data dianalisisi dengan cara mereduksi data, memaparkan data, dan penarikan 
kesimpulan. 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Pelaksanaan program 
pembinaan moral spiritual siswa di MTs Ma‟arif Al-Bajuri melalui pembiasaan, kisah 
atau cerita, motivasi, nasihat dan perhatian, 2) Bentuk program pembinaan moral 
spiritual siswa broken home di MTs Ma‟arif Al-Bajuri melalui kegiatan keagamaan 
diantaranya  shalat dhuha berjama‟ah, istighosah satu bulan satu kali, mengadakan 
membiasakan menghafal asmaul husna dan zus ama ketika akan memulai pelajaran, 
mengikuti kegiatan muqadasah, qira‟ah. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

1. Sistem transliterasi Arab-Indonesia yang dijadikan pedoman dalam penulisan 

skripsi ini adalah sebagai berikut: 

 q = ق  z = ز  „ = ء

 k = ك s = س b = ب

 i = ل sy = ش t = ت

 m = م sh = ص ts = ث

 n = ن dh = ض j = ج

 w = و th = ط h = ح

 h = ه zh = ظ kh = خ

 y = ي „ = ع d = د

 gh = غ dz = ذ

 f = ف r = ر

 

 

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd) digunakan tanda ( ¯  atau ^) 

di atas vokal â, î, dan û, 

3. Bunyi hidup ganda/diftong ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf 

“ay” dan “aw”. Contoh : Bayna, alayhim, qawl, mawdhû‟ah 

4. Kata yang ditransliterasikan dan kata dari bahasa asing yang belum terserap 

menjadi bahasa baku bahasa Indonesia harus dicetak miring, kecuali untuk 

nama orang atau lembaga 



 

 

5. Bunyi huruf akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi; 

transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir contoh: inn al-dîn 

bukan inna al-dina; „ind Allah bukan „inda Allahi 

6. kata yang berakhir dengan tâ‟ marbuthah dan berkedudukan sebagai sifat 

(na‟t) dan idhafah ditransliterasikan dengan “ah” sedangkan mudhaf dengan 

“at” 

Contoh: Sunnah sayyi‟ah, dhawâbith al-qirâ‟ah 

7. Kata yang berakhir dengan yâ musyaddadah (ber-tasydÎd) ditransliterasikan 

dengan Î; jika Î diikuti dengan tâ‟ marbithah, transliterasinya adalah Îyah; jika 

berada di tengah ya‟ musyaddadah diransliterasikan dengan yy. 

Contoh: 

Al-GhozaliÎ, al-NawâwÎ 

Ibn TaymÎyah, Ibn al-Qoyyim al-JawzÎyah  

Sayyid, muayyid, muqoyyid 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG  

 Siswa atau remaja zaman sekarang sering berprilaku negative yang 

melanggar norma– norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Kondisi 

keluarga yang tidak harmonis ini akan memberikan dampak yang negatif 

terhadap perilaku anak. Salah satu faktor yang memicu penyimpangan yang 

dilakukan siswa tersebut adalah faktor keluarga. Orang tua baik ayah maupun 

ibu mempunyai fungsi masing-masing dalam menunjang perkembangan 

anaknya. Adanya keserasian antara ayah dan ibu dalam menjalankan 

fungsinya akan membantu anak dalam mencapai perkembangan yang baik 

sehingga memiliki kesiapan dalam menghadapi segala masalahnya terutama 

di masa remaja. Tetapi ada juga keluarga yang memiliki ayah atau pun ibu 

tetapi kurangnya kasih sayang atau perhatian dari orang tua hal ini juga 

menyebabkan moral siswa yang tidak sesuai dengan yang ada di lingkungan 

sekolah maupun masyarakat. Keluarga yang demikian dikatakan keluarga 

yang tidak utuh. Keluarga yang tidak utuh ini biasanya di sebabkan karena 

perceraian. Perceraian menunjukan suatu kenyataan bahwa dalam kehidupan 

suami istri sudah tidak dijiwai oleh rasa kasih sayang. Perceraian membuat 

banyak nya anak terlantar serta kurangnya perhatian dan kasih sayang dari 

orang tua. Hal inilah yang membuat anak–anak tersebut terjerumus kedalam 



 

 

kehidupan bebas dan sering melakukan perilaku menyimpang yang melanggar 

norma–norma yang berlaku di sekolah maupun masyarakat.2 

 Masa remaja merupakan masa transisi atau peralihan dari masa kanak- 

kanak menuju masa dewasa. Pada masa ini individu mengalami berbagai 

perubahan, baik fisik maupun psikis. Perubahan yang tampak jelas adalah 

perubahan fisik, dimana tubuh berkembang pesat sehingga mencapai bentuk 

tubuh orang dewasa yang disertai pula dengan berkembangnya kapasitas 

reproduktif. Selain itu remaja juga berubah secara kognitif dan mulai mampu 

berpikir abstrak seperti orang dewasa. Pada masa ini pula remaja mulai 

melepaskan diri secara emosional dari orang tua dalam rangka menjalankan 

peran sosialnya yang baru sebagai orang dewasa. Hal ini membuat remaja 

menjadi pribadi yang labil dan semakin terlihat pada remaja yang mengalami 

broken home. Broken home adalah kurangnya perhatian atau kurangnya kasih 

sayang dari orang tua terhadap anak, sehingga membuat anak tersebut menjadi 

frustasi, brutal, dan susah diatur. Dan konsep diri remaja merupakan 

gambaran mengenai remaja dari penampilan fisik maupun psikis dalam suatu 

dimensi global. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

konsep diri remaja dari keluarga broken home. 

 Keluarga broken home merupakan keluarga berantakan akibat orang tua 

tidak peduli dengan situasi dan keadaan keluarga di rumah. Orang tua tidak 

memperhatikan anak–anaknya  baik masalah di rumah, sekolah sampai 
                                                           

2 Save M. Dagun, Psikologi Keluarga , (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990), 114 



 

 

pergaulan mereka di lingkungan masyarakat. Kondisi broken home juga bisa 

di artikan dengan kondisi keluarga yang tidak harmonis dan sering terjadi 

perselisihan. Kondisi ini menimbulkan dampak yang besar terutama bagi 

anak–anak. Anak akan menjadi murung, sedih yang berkepanjangan, dan 

malu. Selain itu anak Juga akan kehilangan peganggan serta panutan dalam 

masa transisi menuju kedewasaan.   

 Anak-anak broken home adalah anak–anak yang kurang mendapat 

perhatian dari keluarga atau kurangnya kasih sayang dari orang tua sehingga 

membuat mental seorang anak menjadi frustasi, brutal dan susah tidur, juga 

meimbulkan moral–moral yang menyimpang di lingkungan sekolah maupun 

lingkungan masyarakat.3 

 Moral merupakan suatu kebutuhan penting bagi remaja, terutama sebagai 

pedoman menemukan identitas dirinya, mengembangkan hubungan personal 

yang harmonis, dan menghindari konflik–konflik peran yang selalu terjadi 

dalam masa transisi. Moral merupakan istilah tentang perilaku atau akhlak 

yang di terapkan kepada manusia sebagai individu maupun sebagai sosial.4 

 Moral pada dasarnya merupakan rangkaian nilai tentang berbagai macam 

perilaku yang harus di patuhi. Moral merupakan kaidah norma dan pranata 

yang mengatur perilaku individu  dengan hubungannya dengan kelompok 

sosial dan masyarakat. Moral merupakan standart baik–buruk yang di 

                                                           
3 Agoes Soejanto, Psikologi Perkembangan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005).25 
4 Henry Hazlitt, Dasar–Dasar Moralitas, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003). 



 

 

tentukan bagi individu oleh nilai–nilai sosial budaya di mana individu sebagai 

anggota sosial. Perilaku moral di perlukan demi terwujudnya kehidupan yang 

damai penuh keteraturan, ketertiban dan keharmonisan. 

 Sebagai seorang guru di tuntut untuk mengetahui kondisi siswa atau  

siswinya yang mengalami keluarga yang broken home karena banyak siswa 

yang terjebak dalam lingkungan yang negative atau pergaulan bebas yang 

mengakibatkan moral–moral ketika di lingkungan sekolah tidak sesuai dengan 

norma–norma atau tata tertib yang  ada di sekolahan atau lingkungan 

masyarakat. Sehingga perlu tindak lanjut dari pihak sekolah, yaitu adanya 

pembinaan moral spiritual terhadap siswa. 

 Moral siswa sangatlah penting dalam keberhasilan siswa dalam proses 

belajar mengajar, siswa yang moral nya tidak sesuai dengan aturan yang ada 

di sekolah memang selalu menjadi problem bagii guru.  

 Persoalan yang kita hadapi dari waktu ke waktu nampaknya makin lama 

makin kompleks, baik persoalan yang berhubungan dengan pribadinya, 

keluarganya, pekerjaan dan masalah kehidupan secara umum. Siswa 

membutuhkan pembinaan moral yang menyimpang agar tidak semakin 

terjerumus ke pergaulan yang bebas. Di lingkungan sekolah seorang siswa 

yang bermasalah  atau mempunyai permasalahan perlu adanya bimbingan dari 

seorang guru atau seorang guru BK yang mengarahkan siswa tersebut agar 



 

 

tidak terjerumus terhadap moral- moral yang bebas sehingga tidak melanggar 

norma-norma yang ada dilingkungan sekolah tersebut.5 

 Dari hasil penjajagan awal di MTs Ma‟arif Al – Bajuri  Klaten, 

Gegeran,Sukorejo, Ponorogo peneliti melihat masih adanya moral–moral 

siswa yang menyimpang seperti membolos dalam jam pelajaran, tidur dalam 

kelas ketika proses belajar mengajar dimulai. Sehingga hal tersebut membuat 

terganggunya dalam proses pembelajaran siswa, hal tersebut di karenakan 

terjadinya masalah keluarga ataupun masalah–masalah yang menyebabkan 

siswa  melanggar norma yang ada di lingkungan  sekolah. Guru agama 

menjadi resah melihat fenomena tersebut. Jika hal ini terus terjadi maka 

tujuan pendidikan dirasa kurang dapat tecapai, yang mana tujuan pendidikan 

tidak hanya sukses dalam pendidikan umum tetapi juga dalam pendidikan 

agama.6 

 Berangkat  dari temuan awal di atas maka peneliti ingin melakukan 

penelitian dengan judul : Pembinaan Moral Spiritual Siswa Broken Home 

Melalui Pendekatan Konseling 

B. Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian ini adalah problem atau masalah – masalah dalam moral 

spiritual siswa yang rendah di MTs Al- Bajuri Klaten, Gegeran, Sukorejo, 

Ponorogo serta upaya guru konseling untuk mengatasi problem siswa tersebut. 

                                                           
5 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009) 
6 Hasil wawancara dengan kepala sekolah dan salah satu guru PAI, selasa tanggal 18 oktober 

2016. 



 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan program pembinaan moral spiritual siswa di MTs 

Al- Bajuri? 

2. Bagaimana bentuk program pembinaan moral spiritual siswa melalui 

pendekatan konseling di MTs Al- Bajuri? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Mendiskripsikan pelaksanaan program pembinaan moral spiritual siswa 

di MTs Al- Bajuri 

2. Mendiskripsikan bentuk program pembinaan moral spiritual siswa 

melalui pendekatan konseling di MTs Al- Bajuri 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis 

 Secara teoritis dari hasil penelitian ini akan menemukan konsep tentang 

pembinaan moral spiritual siswa broken home. 

2. Secara praktis 

 Dengan adanya penelitian ini, maka penulis berharap dapat di gunakan 

bagi semua pihak, terutama pihak yang berhubungan dengan dunia 

pendidikan, yaitu: 

a. Bagi guru: 

Memberi masukan pada guru bagaimana upaya yang dapat di lakukan 

dalam membina moral khususnya anak–anak broken home. 

b. Bagi siswa: 



 

 

Memberi kesadaran bagi anak–anak broken home supaya berprilaku 

sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan keluarga, sekolah 

maupun lingkungan masyarakat. 

c. Bagi orang tua: 

Membantu menyelesaikan masalah orang tua dengan anak agar lebih 

membina keharmonisan keluarga dan terjalinya hubungan yang baik 

antara anggota keluarga. 

F. Metode Penelitian 

     1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian ini yang digunakan adalah 

pendekatan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang di dalam usulan 

penelitian, proses, hipotesis, turun kelapangan, analisis data dan 

kesimpulan data sampai dengan kesimpulan.Penelitian yang tidak 

menggunakan numerik, situasional, deskriptif, interview mendalam, 

analisis ini dan story.7 

Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian kualitatif studi 

kasus, dalam penelitian ini peneliti menelusuri secara mendalam program, 

kejadian, aktivitas, proses, atau satu atau lebih individu. Kasus-kasus 

dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi 

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

Menggunakan spss (Ponorogo: STAIN Po Press,2012), 14. 



 

 

detail menggunakan variasi prosedur pengumpulan data melalui periode 

waktu yang cukup.8 

 

 

 

2. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat penting, peneliti 

dilokasi sebagai aktor sekaligus pengumpulan data.9 

Peran peneliti sebagai partisipan pengamat, dan sebagai pendukung 

adalah berupa catatan kecil, buku-buku, camera, alat perekam dll. 

Penelitian ini berlangsung dengan kehadiran dilapangan, pertama 

menemui kepala madrasah, kemudian dilanjutkan observasi dan 

wawancara dengan beberapa tokoh dan siswa yang sekiranya faham akan 

penelitian yang akan dibahas. 

Kehadiran peneliti adalah syarat utama kebenaran penelitian. Selain di 

atas tersebut kedudukan penelitian bersifat fleksibel sesuai kebutuhan 

keberadaan saat peneliti berperan sebagai pengamat sekaligus partisipan 

yang selanjutnya di sebut pengamat partisipan. 

                                                           
8 Emzir, metodologi penelitian pendidikan kuantitatif dan kualitatif (Jakarta:PT Raja Grafindo 

Persada , 2012), 23. 
9Tim Penyusun, Buku Pedoman Skripsi STAIN Ponorogo Jurusan Tarbiyah Edisi Revisi 

(Ponorogo Jurusan Tarbiyah STAIN Ponorogo,2016),  45. 



 

 

3. Lokasi penelitian  

 Loasi penelitian ini adalah di MTs Ma‟arif Al- Bajuri, letaknya di 

daratan rendah jl. Klaten 36 A Dusun Klatten, desa gegeran kec. 

Sukorejo, kab. Ponorogo, wilayah pedesaan, jarak dari kabupaten 

ponorogo ± 11 – 20 KM. jarak dari depag ponorogo adalah ±11 – 20 KM. 

Penelliti memilih lokasi ini di karenakan sekolah tersebut menampung 

siswa siswi dari lapisan masyarakat baik yang miskin yang kaya maupun 

para siswa yang nakal, arogan ataupun kurang sopan dalam tingkah laku 

kesehariannya, semua di didik dan di ajarkan nilai–nilai keagamaan, 

kesopanan secara merata tanpa pilih kasih di antara para siswa, serta 

tingkat kelulusan siswa–siswi MTs ma‟arif al–bajuri cukup tinggi dan 

mempunyai karakteristik yang berbeda dari sekolah lain. 

4. Sumber data  

Sumber data utama penelitian kualitatif adalah kata–kata dan 

tindakan serta data tambahan berupa dokumen, dan lain–lain. 

Salah satu orang yang sangat penting dalam pennelitian ini dalam 

pengalian data adalah kepala sekolah yaitu Budiarto S. Pd.I, alasan 

peneliti adalah karena beliau menjadi kepala sekolah di sana dan sudah 

banyak mengetahui kondisi sekolahan, para pendidikan para siswa seta 

masalah–masalah yang ada di dalamnya. 



 

 

Adapun pihak lain yang di tujukan oleh kepala sekolah sebagai 

informan adalah guru bidang studi agama islam. Data literer dalam 

penelitian ini dengan menggunakan dua sumber data yang lain yaitu, 

literatur yang penulis gunakan dalam objek penelitian, berupa buku–buku 

yang relevan. 

 

 

 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif meliputi 

wawancara, observasi, dan dokumentasi.10 

Teknik ini menjadi pilihan utama karena dalam penilitian kualitatif 

fenomena dapat di mengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan 

dengan wawancara secara mendalam dan observasi pada latar fenomena 

tersebut berlangsung dan melengkapi data diperlukan dokumentasi.Di 

samping itu, untuk melengkapi data diperlukan dokumentasi (tentang 

bahan-bahan yang ditulis oleh atau tentang subjek). Diantara teknik yang 

digunakan sebagai berikut : 

 a. Teknik Observasi 

                                                           
10Ibid., 46 



 

 

   Observasi sebagai pengamatan dan pencatatan serta sistematik 

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.observasi merupakan 

langkah awal untuk memperoleh data yang diperlukan.Dengan 

melakukan observasi peneliti dapat memperoleh suatu gambaran yang 

lebih jelas tentang masalah yang sedang di teliti dan dapat memberikan 

deskripsi mengenai gambaran umum objek yang akan di teliti. 

 b.  Teknik Wawancara 

   Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, 

percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 

 Orang – orang yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah: 

 a. kepala sekolah MTs Ma‟arif Al- Bajuri, yaitu Budiarto, S.Pd.I 

 b. guru agama MTs Ma;arif Al- Bajuri yakni Nur zaini, BA 

 c. guru kesiswaan MTs Ma;arif Al- Bajuri yaitu willy defrant, S.Pd.I 

 d. salah satu siswa MTs Ma‟arif Al- Bajuri 

 c. Teknik Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui 

peninggalan tertulis, dokumentasi ini dilakukan dengan 

mengumpulkan, menganalisis dokumen-dokumen, catatan- catatan 

penting dengan tujuan untuk membantu memecahkan permasalahan 

dalam penelitian. 



 

 

 6. Analisi Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data 

kualitatif. Analisis kualitatif adalah proses mencari data menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan dan bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan 

temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Teknik analisis 

data dalam kasus ini menggunakan analisis data kualitatif, mengikuti 

konsep yang diberikan Milles & Huberman. 

Milles & Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai 

tuntas dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data 

meliputi11 :  

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.  

b. Display Data 
                                                           

11Tim Penyusun, Buku Pedoman Skripsi STAIN Ponorogo Jurusan Tarbiyah Edisi Revisi, 48. 



 

 

Adalah setelah data direduksikan, maka langkah selanjutnya 

adalah mendisplaykan data atau penyajian data dalam bentuk 

uraian singkat, bagan hubugan antar kategori dan 

sejenisnya.Dalam hal ini yang paling sering digunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks 

yang bersifat naratif. Dengan display data, maka akan 

mempermudah memahami apa yang terjadi dan merencanakan 

kerja selanjutnya dan berdasarkan yang difahami tersebut. 

c. Conclustion 

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan 

verivikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti 

yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya atau temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. 

Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang 

sebelumnya masih remang remang atau gelap sehingga setelah 

diteliti menjadi jelas, dapat berguna hubungan kasual atau 

interaktif, hipotesis atau teori.12 

7. Pengecekan keabsahan Data 

                                                           
12Ibid.,  247-253 



 

 

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 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, jika perpanjangan 

keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan 

menyediakan kedalaman. Ketentuan pengamatan dilaksanakan 

peneliti dengan cara: 

1) Mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara 

berkesinambungan tentang pembinaan moral spiritual 

siswa broken home 

2) Menelaah secara rinci sampai pada suatu titik, sehingga 

pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau 

seluruh faktor yang ditelaah sudah dipahami secara biasa. 

b. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 

itu. ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan 

yang memanfaatkan penggunaan sumber, sumber, metode, 



 

 

penyidik, dan teori. Dalam penelitian ini digunakan teknik 

triangulasi dengan sumber, berarti membandingkan dan 

mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda dalam metode 

kualitatif. 

Hal itu dapat dicapai dengan jalan:(a) membandingkan 

hasil data pengamat dengan data hasil wawancara, (b) 

membandingkan apa yang dikatakan secara pribadi, (c) 

membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, (d) 

membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan 

berbagai pendapat dan pandangan orang yang berpendidikan 

menengah atau tinggi, orang berada atau orang perintah, (e) 

membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang 

berkaitan.13 

8. Tahap–Tahap penelitian  

Tahap – tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan di 

tambahi dengan tahapan terakhir dari penelitian yaitu penulisan laporan 

dan hasil penelitian, tahap – tahap tersebut adalah: 

 

                                                           
13Lexy j. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : Remaja Rosyakarda, 2000 ) , 

177 – 179. 



 

 

1.Tahapan Pra lapangan 

Tahapan ini adalah untuk memperoleh gambaran umum 

mengenai latar belakang penelitian dengan melakukan penyusunan 

perencanaan penelitiana, memilih lapangan penelitian, mengurus 

permohonan penelitian, menjajaki dan menilai lapangan, 

memanfaatkan dan memilih informasi serta mempersiapkan 

perlengkapan penelitian. Tahapan ini dilakukan sebelum terjun 

kelapangan dalam rangka penggalian data.  

  2. Tahapan Penggalian Data 

  Tahapan ini merupakan eksplorasi secara terfokus sesuai 

dengan pokok permasalahan yang dipilih sebagai focus penelitian, 

tahap ini merupakan pekerjaan lapangan dimana peneliti memasuki 

lapangan dan ikut serta melihat aktifitas dan melakukan interview. 

Pengamatan dan pengumpulan data serta peristiwa – peristiwa yang 

di amati, membuat diagram – diagram kemudian menganalisa data 

lapangan secara intensif dilakukan setelah pelaksanaan penelitian 

selesai. 

 3. Tahapan Analisi Data 

  Tahapan ini dilakukan beriringan dengan tahap pekerjaan 

lapangan, dalam tahap ini penulis menyusun hasil penelitian. Untuk 

selanjutnya penulis segera melakukan analisis data dengan cara 

distributive dalam bentuk naratif. 



 

 

 4. Tahap Penulisan Laporan 

  Tahapan ini merupakan tahapan terakhir setelah ketiga tahapan 

di atas dilaksanakan. Di sini penulis menyusun sebuah laporan dari 

hasil pengamatan yang dilakukan di lapangan sebagai tahap akhir 

sebuah penelitian.  

A. Sistematika Pembahasan 

 Selanjutnya untuk memudahkan penyusunan proposal ini maka penulis 

mengelompokkan dalam beberapa bab, yang mana masing – masing bab 

terdiri dari sub – sub bab yang mana mempunyai keterkaitan sehingga tidak 

dapat dipisahkan. 

 Untuk lebih jelasnya maka penyusunan skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

 Bab pertama pendahuluan, pendahuluan berfungsi sebagai pola dasar 

pemikiran penulis dalam penyusunan skripsi yang terdiri dari delapan sub 

yang meliputi: latar belakang masalah, focus penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

 Bab kedua landasan teori, berfungsi mendiskripsikan teori tentang 

pengertian pembinaan moral spiritual, pengertian broken home, macam-

macam pendekatan konseling. Yang mana akan di pakai sebagai acuan untuk 

mambaca hasil data yang di peroleh di lapangan. 



 

 

 Bab ketiga adalah metode-metode penelitian yang nantinya akan 

menjadi peganggan dalam proses penggalian data agar data lebih akurat.  

 Bab keempat adalah penyajian data, penyajian data umum berisi papan 

sejaran berdirinya madrasah, letak geografis, struktur organisasi, keadaan guru 

dan staf madrasah, keadaan siswa dan penyajian data tentang pembinaan 

moral siswa melalui pendekatan konseling di MTs Ma‟arif  Al- Bajuri klaten 

gegeran sukorejo ponorogo, bentuk program pembinaan moral spiritual siswa 

di MTs Ma‟arif  Al- Bajuri klaten gegeran sukorejo ponorogo, serta 

pelaksanaan program pembinaan moral spiritual siswa MTs Ma‟arif  Al- 

Bajuri klaten gegeran sukorejo ponorogo. 

 Bab kelima, berisi analisa data tentang pembinaan moral siswa melalui 

pendekatan konseling di MTs Ma‟arif  Al- Bajuri klaten gegeran sukorejo 

ponorogo, serta pelaksanaan program pembinaan moral spiritual siswa MTs 

Ma‟arif  Al- Bajuri klaten gegeran sukorejo ponorogo. 

 Bab keenam penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian 

dan saran – saran. 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

KAJIAN TEORI DAN ATAU TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

 

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Pembinaan  

Kata pembinaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia beraarti proses, 

cara, perbuatan membina, pembaharuan, penyempurnaan.14 Sedangkan secara istilah 

pembinaan adalah proses perbuatan, pembaharuan, penyempurnaan, usaha, tindakan, 

dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk memperoleh hasil yang baik. 

 secara etimologis kata bimbingan merupakan  terjemahan dari kata  

“Guidance”berasal dari kata kerja “ to guide “ yang mempunyai arti “ menunjukkan, 

membimbing, menuntun, ataupun membantu.” Sesuai dengan istilahnya maka secara 

umum bimbingan dapat di artikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan. Namun, 

meskipun demikian tidak berarti semua bentuk bantuan atau tuntunan adalah 

bimbingan.15 

2. Pengertian Moral  

 istilah moral berasal dari kata latin mores yang artinya tata cara dalam 

kehidupan, adat istiadat, atau kebiasaan. Moral pada dasarnya merupakan rangkaian 

nilai tentang berbagai macam perilaku yang harus dipatuhi. Moral merupakan kaidah 

                                                           
14

 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Vol. 3 (Jakarta: Balai 
Pustaka, 2005), 152.  

15 Hallen A, Bimbingan dan Konseling Dalam Islam. (Jakarta : Ciputat Pers, 2002), 3 



 

 

norma pranata yang mengatur perilaku individu dalam hubungannya dengan 

kelompok social dan masyarakat. Moral merupakan standart baik buruk yang 

ditentukan bagi individu oleh nilai – nilai social budaya dimana individu sebagai 

anggota social. Moralitas merupakan aspek kepribadian yang diperlukan seseorang 

dalam kaitannya dengan kehidupan social secara harmonis, adil, dan seimbang. 

Perilaku moral diperlukan demi terwujudnya kehidupan yang damai penuh 

keteraturan, ketertiban, dan keharmonisan.16 

 Selanjutnya pengertian moral di jumpai pula dalam The Advanced Learner‟s 

Dictionary of Current English. Dalam buku ini dikemukakan beberapa pengertian 

moral sebagai berikut. 

1. Prinsip – Prinsip yang berkenaan dengan benar dan salah, baik dan buruk, 

2. Kemampuan untuk memahami perbedaan antara benar dan salah, 

3. Ajaran atau gambaran tingkah laku yang baik. 

 Berdasarkan kutipan tersebut di atas, dapat di pahami bahwa moral adalah 

istilah yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap aktivitas manusia dengan 

nilai (ketentuan) baik atau buruk, benar atau salah. Jika dalam kehidupan sehari-hari 

dikatakan bahwa orang tersebut bermoral, maka yang dimaksudkan adalah bahwa 

orang tersebut tingkah lakunya baik. 

                                                           
16 Mohammad Ali, Psikologi Remaja , (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 136 



 

 

 Jika pengertian etika dan moral tersebut dihubungkan satu dan lainnya kita 

dapat mengatakan bahwa antara etika dan moral memiliki objek yang sama, yaitu 

sama – sama membahas tentang perbuatan manusia untuk selanjutnya di tentukan 

posisinya apakah baik atau buruk.     

 Namun demikian, dalam beberapa hal antara etika dan moral memiliki 

perbedaan. Pertama, kalau dalam pembicaraan etika, untuk menentukan nilai 

perbuatan manusia baik atau buruk mengunakan tolok ukur akal pikirann atau rasio, 

sedangkan dalam pembicaraan moral tolok ukur yang digunakan adalah norma – 

norma yang tumbuh dan berkembang dan berlangsung di masyarakat. Dengan 

demikian etika lebih bersifat peemikiraan filosofis dan berada dalam dataran konsep – 

konsep, sedangkan etika berada dalam dataran realitas dan muncul dalam tingkah 

laku yang berkembaang di masyarakat. 

 Dengan demikian, tolok ukur yang digunakan dalam moral untuk mengukur 

tingkah laku manusia adalah adat – istiadat, kebiasaan, dan lainnya yang berlaku di 

masyarakat.  

 Etika dan moral sama artinya tetapi dalalm pemakaian sehari-hari ada sedikit 

perbedaan. Moral atau moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, 

sedangkan etika di pakai untuk pengkajian sistem nilai yang ada. 

 Dalam perkembangan selanjutnya istilah moral sering pula didahului oleh kata 

kesadaran, sehingga menjadi istilah kesadaran moral. Dalam bukunya Ahmad Charris 



 

 

Zubair berjudul kuliah etika mengatakan bahwa  kesadaran moral merupakan faktor 

penting untuk memungkinkan tindakan manusia selalu bermoral, berprilaku susila, 

dan perbuatannya selalu sesuai dengan norma yang berlaku. Kesadaran moral ini 

didasarkan atas nilai – nilai yang benar – benar esensial, fundamental. 

 Kedua kesadaran moral dapat juga berwujud rasional dan objektif, yaitu, suatu 

perubahan yang secara umum dapat diterima oleh masyarakat, sebagai hal yang 

objektif dan dapat diberlakukan secara universal, artinya dapat di setujui, berlaku 

pada setiap waktu dan tempat bagi setiap orang yang berada dalam situasi yang 

sejenis. 

 Ketiga kesadaran moral dapat pula muncul dalam bentuk kebebasan. Atas 

kesadaran moralnya seseorang bebas untuk menaatinya. Bebas dalalm menentukan 

perilakunya dan di dalam penentuan itiu sekaligus terpampang nilai manusia itu 

sendiri. 

 Berdasarkan pada uraian tersebut kita dapat sampai pada suatu kesimpulan, 

bahwa moral lebih mengacu kepada suatu nilai atau system hidup yang dilaksanakan 

atau diberlakukan oleh masyarakat. Nilai atau system hidup tersbut diyakini oleh 

masyarakat sebagai yang akan memberikan harapan munculnya kebahagiaan dan 

ketentraman.17 

3. Pengertian Spiritual 

                                                           
17 Abuddin nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia( Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 

2012),78-80 



 

 

 kata spiritualitas berasal dari bahasa inggris yaitu “ spirituality”, kata dasarnya 

“spirit” yang berarti: “ roh, jiwa, semangat”( Echols dan Shadily, 1997). Kata spirit 

sendiri berasal dari kata latin “ spiritus” yang berarti: “ luas atau dalam (breath), 

keteguhan hati atau keyakinan (courage), energy atau semangat (vigor), dan  

kehidupan (Ingersoll, 1994). Kata sifat spiritual berasal dari kata latin spiritualis yang 

berarti “ of the spirit” (kerohanian). 

 Ingersoll (1994) mengartikan spiritualitas sebagai wujud dari 

karakter spiritual, kualitas atau sifat dassar. Belakang, definisi tentang 

spiritualitas meliputi komunikasi dengan tuhan (fox, 1983) dan upaya 

seseorang untuk bersatu dengan tuhan (magill dan McGreal,1988). 

Tillich (1959) menulis bahwa spiritualitas merupakan persoalan pokok 

manusia dan pemberi makna subtansi dari kebudayaan. Witmer (1989) 

mendefinisikan spiritualitas sebagai suatu kepercayaan akan adanya 

suatu kekuatan atau suatu yang lebih agung dari diri sendiri. Bollinger 

(1969) menggambarkan kebutuhan spiritual sebagai kebutuhkan 

terdalam dari diri seseorang yang apabila terpenuhi individu akan 

menemukan identitas dan makna hidup yang penuh arti. Booth (1992) 

menjelaskan bahwa spiritualitas adalah suatu sikap hidup yang 

member penekanan  pada energy, pilihan kreatif dan kekuatan penuh 

bagi kehidupan serta menekankan pada upaya penyatuan diri dengan 

suatu kekuatan yang lebih besar dari individual, suatu cocreatorship 



 

 

dengan tuhan. May (1988) menyebutkan bahwa spirit manusia “ is the 

source of our yearning as well as our very life.” Schafe (1992) 

menyamakan spiritualitas dengan ketenangan hati ( sobriety) dan 

hidup dalam proses (living in process), yang diartikan sebagai 

perjalanan, proses dan kelangsungan hidup kita.18 

 

4. Pengertian Broken Home. 

 Yang dimaksud kasus keluarga pecah (broken home) dapat dilihat dari dua 

aspek: (1) keluarga itu terpecah karena strukturnya tidak utuh sebab salah satu dari 

kepala keluarga itu meninggal dunia atau telah bercerai; (2) orang tua tidak bercerai 

akan tetapi struktur keluarga itu tidak utuh lagi karena ayah atau ibu sering tidak di 

rumah, dan atau tidak memperlihatkan hubungan kasih sayang lagi. Misalnya orang 

tua sering bertengkar sehingga keluarga itu tidak sehat secara psikologis. 

 Dari keluarga yang digambarkan di atas tadi akan lahir anak–anak yang 

mengalami krisis kepribadian, sehingga perilakunya sering salahsuai. Mereka 

mengalami gangguan emosional dan bahkan neurotic. Kasus keluarga broken home 

ini sering kita temui di sekolah dengan penyesuaian diri yang kurang baik, seperti 

malas belajar, menyendiri, agresif, membolos, dan suka menentang guru. 

                                                           
18  Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, (Bandung:  PT Remaja Rosdakarya, 

2009),265 



 

 

 Penanganan kasus siswa dengan kaitan terhadap keluarga pecah biasanya 

agak sulit. Sebab jarang sekali dapat mendatangkan seluruh anggota keluarga ke 

ruang konseling sekolah. Kelemahan lain adalah kurangnya pengetahuan dan 

keterampilan guru pembimbing tentang konseling keluarga. Karena itu mungkin lebih 

bijaksana memberikan bantuan kepada siswa itu secara individual. Setelah ada 

kesadaran siswa, misalnya untuk menyesuaikan diri dengan kondisi keluarga, 

diharapkan dia bisa menyesuaikan diri secara baik terhadap kondisi keluarganya yang 

pecah. Misalnya siswa laki–laki merasa bertanggung jawab terhadap keluarga setelah 

ayahnya pergi (bercerai). Siswa itu diharapkan tidak memberi pengaruh positif bagi 

iklim keluarganya yang kurang sehat menjadi sehat kembali. Memang tidak semua 

broken home akan seperti gambaran di atas, terutama pada kasus meninggal atau 

bercerai. Karena bila ada bibi atau paman yang dapat mengasuh anak – anak yatim 

dengan baik maka kasus anak –anak nakal tidak akan terjadi. Baik artinya diberi 

pendidikan agama seimbang dengan pendidikan umum, dan berakhlak mulia.19 

- Sebab – sebab putusnya perkawinan yang lain  

a. Putusnya perkawinan sebab syiqaq 

 Syiqaq adalah krisis memuncak yang terjadi antara 

suami dan istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri 

terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua 

                                                           
19  Sofyan S. Willis, Konseling Individual, (Bandung: Alvabeta Cv, 2013), 66 



 

 

pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah 

pihak tidak dapat mengatasinya. 

 Jika terjadi kasus syiqaq antara suami istri, maka di 

utus seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam 

dari pihak istri untuk mengadakan penelitian dan 

penyelidikan tentang sabab musabab terjadi syiqaq 

dimaksud serta berusaha mendamaikannya, atau 

mengambil prakarsa putusnya perkawinan kalau sekiranya 

jalan inilah yang sebaik – baiknya. 

 Terhadap kasus syiqaq ini, bertugas menyelidiki dan 

mencari hakikat permasalahannya, sebab musabab 

timbulnya persengketaan, berusaha seberapa mungkin 

untuk mendamaikan kembali agar suami istri kembali 

hidup bersama dengan sebaik –baiknya, kemudian jika 

jalan perdamaian itu tidak mungkin ditempuh, maka kedua 

hakam berhak mengambil inisiatif untuk menceraikannya, 

kemudian atas dasar prakarsa hakam ini maka hakim 

dengan keputusannya menetapkan perceraian tersebut. 

 Kedudukan cerai sebab kasus syiqaq adalah bersifat 

ba‟in. artinya antara bekas suami dan istri hanya dapat 

kembali sebagai suami istri dengan akad nikah yang baru. 

b. Putusnya perkawinan sebab pembatalan 



 

 

 Jika suatu akad perkawinan telah dilaksanakan dan 

dalam pelaksanaannya ternyata terdapat larangan 

perkawinan antara suami istri semisal karena peralian 

darah, pertalian susuan, pertalian semenda, atau terdapat 

hal – hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum 

seperti tidak terpenuhiinya hukum atau syaratnya, maka 

perkawinan menjadi batal demi hukum melalui proses 

pengadilan, hakim membatalkan perkawinan dimaksud. 

c. Putusnya perkawinan sebab fasakh 

 Hukum islam mewajibkan suami untuk menunaikan 

hak – hak istri dan memelihara istri dengan sebaik – 

baiknya, tidak boleh menganiaya istrinya dan menimbulkan 

kemadharatan terhadapnya. Suami dilarang 

menyengsarakan kehidupan istri dan menyia-yiakan 

haknya. 

 Para fuqaha‟ menetapkan bahwa jika dalam kehidupan 

suami istri terjadi keadaan, sifat atau sikap yang 

menimbulkan kemadharatan pada salah satu pihak yang 

menderita madharat dapat mengambil prakarsa untuk 

putusnya perkawinan atas dasar pengaduan pihak yang 

menderita tersebut. 

d. Putusnya perkawinan sebab meninggal dunia 



 

 

 Jika salah seorang dari suami istri meninggal dunia, 

atau kedua suami istri itu bersama – sama meninggal dunia, 

semisal suami istri bersama – sama dalam kapal yang 

kemudian tenggelam bersama kedalam laut, terbakarnya 

rumah yang menjadi tempat tinggal bersama.20 

 

5. Pengertian Konseling 

a.  Pengertian Konseling 

    Konseling (counseling) biasanya di kenal dengan istilah 

penyuluhan, yang secara awam dimaknakan sebagai pemberian 

penerangan, informasi, atau nasihat kepada pihak lain. Istilah 

penyuluhan sebagai padanan kata konseling bisa diterima secara luas, 

tetapi dalam pembahasan ini, konseling tidak dimaksudkan dalam 

pengertan tadi. Konseling sebagai cabang ilmu dan praktik pemberian 

bantuan kepada individu pada dasarnya memiliki pengertian yang 

spesifik sejalan dengan konsep yang dikembangkan dalam lingkup 

profesinya.  

    Di antara berbagai disiplin ilmu, yang memiliki kedekatan 

hubungan dengan konseling adalah psikologi, bahkan secara khusus 

dapat dikatakan bahwa konseling merupakan aplikasi dari psikologi, 

terutama jika dilihat dari tujuan, teori yang digunakan, dan proses 
                                                           

20  Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenada Media, 2003),241-247 



 

 

penyelengaraannya. Oleh karena itu, telaah mengenai konseling dapat 

pula disebut sebagai psikologi konseling (counseling psychology). 

    Kata konseling (counseling) berasal dari kata counsel yang di 

ambil dari bahasa latin yaitu counselium, artinya “bersama” atau 

“bicara bersama”. Pengertian “ berbicara bersama – sama” dalam hal 

ini adalah pembicaraan konselor (counselor) dengan seorang atau 

beberapa klien (counselee). Dengan demikian counselium berarti “ 

people coming together to gain an understanding of problem that beset 

them were evident”, demikian di tulis Baruth dan Robinson (1987) 

dalam bukunya An Introduction to The Counseling Profession 

menjelaskan secara singkat.21 

 2. Pendekatan - Pendekatan konseling 

   Pendekatan konseling (counseling approach) disebut juga teori 

konseling, merupakan dasar bagi suatu praktek konseling. Pendekatan 

itu didasarkan penting karena jika dapat dipahami berbagai pendekatan 

atau teori– teori konseling, akan memudahkan dalam menentukan arah 

proses konseling. Akan tetapi, untuk kondisi Indonesia, memilih satu 

pendekatan secara fanatik dan kaku adalah kurang bijaksana. Hal ini 

disebabkan satu pendekatan konseling biasanya dilatarbelakangi oleh 

paham filsafat tertentu yang mungkin saja tidak sesuai sepenuhnya 

dengan paham filsafat di Indonesia. Disamping itu mungkin saja 
                                                           

21 Riyantono, Psikologi Konseling, ( Malang, Universitas Muhammadiyah Malang: 2001),2  



 

 

layanan konseling yang dilaksanakan berdasarkan aliran tertentu 

kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta kondisi social, 

budaya, dan agama 

   Untuk mengatasi hal tersebut maka pendekatan yang dilakukan 

dalam konseling bukanlah pendekatan atau teori tunggal (single 

theory) untuk semua kasus yang diselesaikan. Akan tetapi harus dicoba 

secara kreatif memilih bagian – bagian dari beberapa pendekatan yang 

relevan, kemudian secara sintesis – analitik diterapkan kepada kasus 

yang di hadapi. Pendekatan seperti itu dinamakan creative – synthesis 

– analytic (CSA). Allen E. Ivey (1980) menyebutkan pendekatan CSA 

ini dengan nama Eclectic approach  yaitu memilih secara selektif 

bagian – bagian teori yang berbeda –beda sesuai dengan kebtuhan 

konselor. Diantara pendekatan – pendekatan konseling yaitu : 

a. Pendekatan  Psikoanalisis  

 Aliran psikoanalisis di pelopori oleh seorang dokter psikiatri yaitu Sigmund 

freud pada tahun 1896. Ia mengemukakan pandangannya bahwa struktur kejiwaan 

manusia sebagian besar terdiri dari alam ketaksadaran. Sedangkan alam kesadarannya 

dapat diumpamakan puncak gunung es yang muncul ditengah laut. Sebagian besar 

gunung es yang terbenam itu diibaratkan alam ketaksadaran manusia. 

 Pengertian psikoanalisa mencakup tiga aspek: (1) sebagai metode penelitian 

proses – proses psikis, (2) sebagai suatu teknik untuk mengobati gangguan – 

gangguan psikis, (3) sebagi teori kepribadian. 



 

 

1. Dinamika Kepribadian 

  Struktur kepribadian menurut freud terdiri dari id, ego, dan 

super ego.  Id  merupakan aspek biologis yang mempunyai energi yang 

dapat mengaktifkan ego dan super ego. Energi yang mengikat dari id  

sering menimbulkan ketegangan dan rasa tidak enak. Dorongan – 

dorongan untuk memuaskan hawa nafsu manusia bersumber dari id. 

Kadang – kadang dorongan itu tidak terkendali dan tidak sesuai 

dengan kenyataan sehingga ego terpaksa menekan dorongan – 

dorongan tersebut. 

  Sedangkan super ego berperan untuk mengatur agar ego 

bertindak sesuai moral masyarakat. Disamping itu super ego berfungsi 

untuk merintangi dorongan (implus) id terutama dorongan seksual dan 

agresivitas yang bertentangan dengan moral dan agama. 

  Freud menyebutkan bahwa id adalah sistem orisinil 

kepribadian yang berfungsi untuk menghindarkan ketekanan untuk 

mendapatkan kenikmatan. Untuk menghilangkan ketakenakan dan 

untuk mencapai kenikmatan, id mempunyai dua cara yakni: (1) 

gerakan reflex (reflex action),(2) proses primer (the primary process). 

Gerak refleks misalnya bersin, mata berkedip, dan sebagainya. Proses 

primer yaitu menghilangkan ketegangan dengan cara membayangkan 

makanan, nocturnal dream (mimpi basah) yang merupakan penyaluran 

keinginan seksual. 



 

 

 2.Proses konseling  

Sesuai dengan alirannya, maka setiap kegiatan konseling 

diwarnai oleh filsafat dan teori yang dianut oleh kegiatan konseling itu. 

Demikian pula aliran psikoanalisa mempunyai cara tersendiri dalam 

kegiatan konseling atau terapinya. 

Berikut ini akan diuraikan garis – garis besar proses konseling 

psikoanalisis dengan jabaran: a. tujuan konseling; b. fungsi dan 

peranan konselor; c. hubungan konselor dengan klien; d. teknik dan 

proses konseling. 

 a. Tujuan konseling 

Tujuan konseling aliran psikoanalisis adalah untuk 

membentuk kembali struktur kepribadian klien dengan jalan 

mengembalikan hal yang tak disadari menjadi sadar kembali. 

Proses konseling dititik beratkan pada usaha konselor agar klien 

dapat menghayati, memahami dan mengenal pengalaman – 

pengalaman masa kecilnya terutama antara umur 2-5 tahun. 

Pengalaman – pengalaman tersebut ditata, didiskusikan, 

dianalisis dan ditafsirkan dengan tujuan agar kepribadian klien 

dapat direkonstruksi kembali. 

Jadi penekanan konseling adalah pada aspek afektif sebagai 

pokok pangkal munculnya ketaksadaran manusia sudah barang 



 

 

tertentu tilikan kognitif tetap diperhatikan, akan tetapi tidak 

sepenting aspek afektif. 

 b. Fungsi konselor 

Tidak sebagaimana kegiatan konseling yang lain seperti 

konseling terpusat pada klien dari rogres, maka konseling 

psikoanalisis mempunyai ciri unik dalam proses konselornya. 

Yaitu konselor bersikap anonym, artinya konselor berusaha tak 

dikenal klien, dan bertindak sedikit sekali memperlihatkan 

perasaan dan pengalamannya. Tujuannya adalah agar klien 

dengan mudah memantulkan perasaan kepada konselor. 

Pemantulan itu merupakan proyeksi klien yang menjadi bahan 

analisis bagi konselor. 

Pada tahap awal konseling, konselor membuat suatu 

hubungan kerja dengan klien, selanjutnya kegiatan konselor 

adalah mendengarkan dan kemudian memberikan tafsiran 

terhadap pernyataan klien. 

Hal yang penting dalam proses konseling adalah memberikan 

perhatian terhadap keadaan resistensi klien yaitu suatu keadaan 

dimana klien melindungi suatu perasaan, trauma, atau 

kegagalan klien terhadap konselor. Keadaan resistensi klien 

ditandai oleh munculnya reaksi dalam bentuk pertahanan diri 

terhadap interpretasi yang tidak mengenakkan dari konselor. 



 

 

Fungsi konselor adalah mempercepat proses penyadaran hal – 

hal yang tersimpan dalam ketaksadaran klien yang 

dilindunginya dengan cara transferensi itu.    

  c. Proses Konseling 

secara sistematis proses konseling yang dikemukakan dalam 

urutan fase – fasse konseling dapat diikuti berikut ini.  

1) Membina hubungan konseling yang terjadi pada tahap 

awal konseling. 

2) Tahap krisis bagi klien yaitu kesukaran dalam 

mengemukakan masalahnya, dan melakukan 

transferensi. 

3) Tilikan krisis bagi klien terutama pada masa kanak-

kanaknya 

4) Pengembangan resistensi untuk pemahaman diri. 

5) Pengembangan hubungan transferensi klien dengan 

konselor. 

6) Melanjutkan lagi hal – hal yang resistensi 

7) Menutup wawancara konseling. 

d. teknik konseling 

      Ada lima teknik dasar dari konseling psikoanalisis yaitu:  

1) Asosiasi bebas 



 

 

Yaitu klien diupayakan untuk menjernihkan atau 

mengikis alam pikirannya dari alam pengalaman dan 

pemikiran sehari – hari sekarang ini, sehingga klien mudah 

mengungkapkan pengalaman masa lalunya. 

Tujuan teknik ini adalah untuk mengungkapkan 

pengalaman masa lalu daan menghentikan emosi – emosi 

yang berhubungan dengan pengalaman traumatic masa 

lampau. Hal ini disebut juga katarsis. 

2) Interpretasi  

Adalah teknik yang digunakan oleh konselor untuk 

menganalisis asosiasi bebas, mimpi, resistensi, dan 

transferensi klien. 

Konselor menetapkan, menjelaskan, dan bahkan 

mengajar klien tentang makna perilaku yang termanifestasi 

dalam mimpi, asosiasi bebas, resistensi, dan transferensi 

klien. Tujuannya adalah agar ego klien dapat mencerna materi 

baru dan mempercepat proses penyadaran. 

3) Analisis mimpi 

Yaitu suatu teknik untuk membuka hal – hal yang tak 

disadari dan member kesempatan klien untuk menilik masalah 

– massalah yang belum terpecahkan. 



 

 

Proses terjadinya mimpi adalah karena diwaktu tidur 

pertahanan ego menjadi lemah dan kompleks yang 

terdesakpun muncul ke permukaan. Oleh freud mimpi itu 

ditafsirkan sebagai jalan raya terhadap keinginan – 

keinnginan dan kecemasan yang tak disadari yang di 

ekspresikan. 

4) Analisis resistensi 

Analisis resistensi ditunjukan untuk 

menyadarkan klien terhadap alasan – alasan teradinya 

resistensinya. Konselor meminta perhatian klien untuk 

menafsirkan resistensi. 

5) Analisis transferensi 

Konselor mengusahakan agar klien mengembangkan 

transferensinya agar terungkap neurosisnya terutama pada 

usia selama lima tahun pertama dalam hidupnya. Konselor 

menggunakan sifat – sifat netral, objektif, anonym, dan 

passif agar terungkap transferensi tersebut.22 

b. Terapi Terpusat Pada Klien 

Client-centered therapy sering juga disebut psikoterapi Non Directive 

adalah suatu metode perawatan psikis yang dilakukan dengan cara 

                                                           
22  Sofyan S. Willis, Konseling  Individual, Teori dan Praktek,(Bandung: Alvabeta Cv,, 2013) 
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berdialog antara konselor dengan klien, agara tercapai gambaran yang 

serasi antara ideal self ( diri klien yang ideal) dengan actual self (diri 

klien sesuai kenyataan yang sebenarnya). 

c. Terapi Gestalt 

 Terapi ini dikembangkan oleh Frederick S. Pearl (1894-1970) 

Yang didasari oleh empat aliran yakni psikoanalisis, fenomenologis, 

dan eksistensialisme serta psikologis gestalt. 

 Menurut Pearls individu itu selalu aktif sebagai keseluruhan. 

Individu bukanlah jumlah dari bagian – bagian atau organ – organ 

semata. Individu yang sehat adalah yang seimbang antara ikatan 

organism dengan lingkungan. Karena itu pertentangan antara 

keberadaan sosial dengan biologis merupakan konsep dasar terapi 

gestalt. 

  Menurut pearls banyak sekali manusia yang mencoba 

manyatakan apa yang seharusnya dari pada menyatakan apa yang 

sebenarnya. Perbedaan aktualisasi gambaran diri dan aktualisasi diri  

benar – benar merupakan kritis pada manusia itu. 

d. Terapi Behavioral 

 Terapi behavioral berasal dari dua arah konsep yakni Pavlovian 

dan Skinnerian. Mula – mula teori ini di kembangkan oleh wolpe 

(1958) untuk menanggulangi (treatment) neurosis. Neurosis dapat 

di jelaskan dengan mempelajari perilaku yang tidak adaptif melalui 



 

 

proses belajar. Dengan perkataan lain bahwa perilaku yang 

menyimpang bersumber dari belajar atau hasil belajar tertentu. 

Perilaku di pandang sebagai respon terhadap stimulasi atau 

perangsangan external dan internal. Karerna itu tujuan terapi adalah 

untuk memodifikasi koneksi – koneksi dan metode – metode S-R 

sedapat mungkin.23 

e. Logo Therapy Frankly 

 Terapi logo ( Logo Theraphy) di kembangkan oleh frankly pada 

tahun 1938 ketika ia menjadi tawanan di kamp Nazi bersama 

tawanan yahudi lainnya. Ibu, bapak, dan isterinya meninggal di 

kamp Nazi itu. 

 Semua tawanan mengalami penderitaan yang amat berat. Semasa 

dalam tawanan itu muncul inspirasinya mengenai makna ( logo ) 

kehidupan, makna penderitaan, kebebasan rohani dan tanggung 

jawab terhadap tuhan dan manusia dan makhluk lainnya. 

 Kebebasan fisik boleh di rampas akan tetapi kebebasan rohani 

tak akan hilang dan terampas, dan hal itu menimbulkan kehidupan 

itu bermakna dan bertujuan. 

 Kebebasan rohani artinya kebebasan manusia dari godaan nafsu, 

keserakahan, dan lingkungan yang penuh dengan persaingan dan 

                                                           
23 Sofyan S. willis, Konseling Keluarga(Family Counseliung) (Bandung: Alfabeta,2013)102-

104 



 

 

konflik. Untuk menunjang kebebasan rohani itu di tuntut tanggung 

jawab terhadap tuhan, diri dan manusia lainnya. Menjadi manusia 

adalah kesadaran dan tanggung jawab.24  

f. Rational Emotive Therapy (RET)   

 RET  di kembangkan oleh seseorang eksistensialis Albert Ellis 

pada tahu 1962. Sebagaimana di ketahui aliran ini di latarbelakangi 

oleh filsafat eksistensialisme yang berusaha memahami manusia 

sebagaimana adanya. Manusia adalah subek yang sadar akan 

dirinya dan sadar akan objek – objek yang di hadapinya. Manusia 

adalah makhluk berbuat dan berkembang dan merupakan individu 

dalam satu kesatuan yang berarti manusia bebas, berpikir, barnafsu, 

dan berkehendak. 

 RET yang menolak pandangan aliran psikoanalisis berpandagan 

bahwa peristiwa dan pengalaman individu menyebabkan terjadinya 

gangguan emosional. Menurut Ellis bukanlah pengalaman atau 

peristiwa eksternal yang meimbulkan emosional, akan tetapi 

tergantung kepada pengertian yang di berikan terhadap peristiwa 

atau pengalaman itu. Gangguan emosi terjadi di sebabkan pikiran – 

                                                           
24  Ibid., 78 



 

 

pikiran seseorang yang bersifat irrasional terhadap peristiwa dan 

pengalaman yang dilaluinya.25 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

 Pada penelitian terdahulu, terdapat beberapa penelitian yang membahas 

mengenai moral, diantaranya sebagai berikut:  

1. Yanti Mustika Sari, Tika, “ mengembangkan moral dan kepribadian siswa 

melalui pembiasaan Di Mi Ma‟arif Setono Jenangan Ponorogo. Skripsi. 

Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Jurusan Tarbiyah 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) ponorogo. Dari hasil 

penelitian tersebut dapat di simpulkan bahwa Peneliti ini mengeksplorasi 

tentang moral bahwa siswa kelas 1 dan 2 MI Ma‟arif Setono tersebut, 

sangat membutuhkan adanya guru, dalam mengembangkan peembiasaan 

perilaku dan kepribadian pada siswa kelas 1 dan 2 melalui pembiasaan 

sholat dhuha, dzuhur , secara berjamaah agar membentuk kedisiplinan 

siswa dan kepribadian yang baik pada diri anak. Dari hasil pengembangan 

yang dilakukan, dapat dilihat bahwa siswa tersebut mengalami kemajuan 

yang berarti dalam hal membentuk kepribadian yang baik. 

2. Titisari, Intan. 2016. MORAL PESERTA DIDIK MI MA‟ARIF DARUL 

ULUM PONDOK BABADAN PONOROGO TAHU PELAJARAN 

2015/2016.  (Studi Komparasi Moral Peserta Didik antara Orang Tua yang 

                                                           
25 Ibid.,75 



 

 

Bekerja Sebagai TKW dan Bukan TKW di MI Ma‟arif Darul Ulum Pondok 

Babadan Ponorogo Tahun Ajaran 2015/2016). SKRIPSI, Jurusan Tarbiyah, 

Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Dari hasil penelitian tersebut 

dapat disimpulkan  bahwa moral peserta didik yang orang tua nya bekerjaa 

sebagai TKW di MI MA‟ARIF Darul Ulum Pondok Babadan ponorogo 

tahun ajaran 2015/2016 dengan presentase 8,33% termasuk dalam kategori 

baik. Sedangkan moral peserta didik yang orang tua nya bukan sebagai 

TKW di MI MA‟ARIF Darul Ulum Pondok Babadan ponorogo tahun 

ajaran 2015/2016 dengan presentase 25 % termasuk dalam kategori baik. 

Ada perbedaan yang signifikan antara moral peserta didik antara orang tua 

yang bekerja sebagai TKW dan bukan sebagai TKW di  MI MA‟ARIF 

Darul Ulum Pondok Babadan ponorogo tahun ajaran 2015/2016. 

3. AINI, NURUL, 2012. Pola Pembinaan Anak Berkebutuhan Khusus 

(Tunanetra) di Panti Asuhan  Aisiyah Ponorogo. SKRIPSI, Program Studi 

Pendidikan Agama Islam, Jurusan Tarbiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri ( STAIN) ponorogo, dari hasil penelitian tersebut dapat di 

simpulkan bahwa melalui pembinaan yang di lakukan terhadap anak 

tunanetra di harapkan mampu memberikan kontribusi yang baik terhadap 

perkembangan dan pendidikan anak tunanetra, sehingga anak tunanetra 

memenuhi kewajibannya terhadap Allah SWT, terhadap masyarakat dan 

juga terhadap dirinya sendiri. 



 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian ini yang digunakan adalah 

pendekatan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang di dalam usulan 

penelitian, proses, hipotesis, turun kelapangan, analisis data dan 

kesimpulan data sampai dengan kesimpulan.Penelitian yang tidak 

menggunakan numerik, situasional, deskriptif, interview mendalam, 

analisis ini dan story.26 

Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian kualitatif studi 

kasus, dalam penelitian ini peneliti menelusuri secara mendalam program, 

kejadian, aktivitas, proses, atau satu atau lebih individu. Kasus-kasus 

dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi 

detail menggunakan variasi prosedur pengumpulan data melalui periode 

waktu yang cukup.27 

2. Kehadiran Peneliti 

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

Menggunakan spss (Ponorogo: STAIN Po Press,2012), 14. 
27 Emzir, metodologi penelitian pendidikan kuantitatif dan kualitatif (Jakarta:PT Raja 

Grafindo Persada , 2012), 23. 



 

 

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat penting, peneliti 

dilokasi sebagai aktor sekaligus pengumpulan data.28 

Peran peneliti sebagai partisipan pengamat, dan sebagai pendukung 

adalah berupa catatan kecil, buku-buku, camera, alat perekam dll. 

Penelitian ini berlangsung dengan kehadiran di lapangan, pertama 

menemui kepala madrasah, kemudian dilanjutkan observasi dan 

wawancara dengan beberapa tokoh dan siswa yang sekiranya faham akan 

penelitian yang akan dibahas. 

Kehadiran peneliti adalah syarat utama kebenaran penelitian. Selain di 

atas tersebut kedudukan penelitian bersifat fleksibel sesuai kebutuhan 

keberadaan saat peneliti berperan sebagai pengamat sekaligus partisipan 

yang selanjutnya di sebut pengamat partisipan. 

3. Lokasi penelitian  

 Loasi penelitian ini adalah di MTs Ma‟arif Al- Bajuri, letaknya di 

daratan rendah jl. Klaten 36 A Dusun Klatten, desa gegeran kec. Sukorejo, 

kab. Ponorogo, wilayah pedesaan, jarak dari kabupaten ponorogo ± 11 – 20 

KM. jarak dari depag ponorogo adalah ±11 – 20 KM. Penelliti memilih lokasi 

ini di karenakan sekolah tersebut menampung siswa siswi dari lapisan 

masyarakat baik yang miskin yang kaya maupun para siswa yang nakal, 

                                                           
28Tim Penyusun, Buku Pedoman Skripsi STAIN Ponorogo Jurusan Tarbiyah Edisi Revisi 

(Ponorogo Jurusan Tarbiyah STAIN Ponorogo,2016),  45. 



 

 

arogan ataupun kurang sopan dalam tingkah laku kesehariannya, semua di 

didik dan di ajarkan nilai – nilai keagamaan, 

kesopanan secara merata tanpa pilih kasih di antara para siswa, serta tingkat 

kelulusan siswa – siswi MTs ma‟arif al – bajuri cukup tinggi dan mempunyai 

karakteristik yang berbeda dari sekolah lain. 

 

4. Data dan Sumber Data 

 Sumber data utama penelitian kualitatif adalah kata – kata dan tindakan 

serta data tambahan berupa dokumen, dan lain – lain. 

 Salah satu orang yang sangat penting dalam penelitian ini dalam 

pengalian data adalah kepala sekolah dan guru bimbingan konseling yaitu 

Budiarto S. Pd.I, dan Willy defrant alasan peneliti adalah karena beliau 

menjadi kepala sekolah dan guru  di sana dan sudah banyak mengetahui 

kondisi sekolahan, para pendidikan para siswa seta masalah – masalah yang 

ada di dalamnya. 

 Adapun pihak lain yang di tujukan oleh kepala sekolah sebagai informan 

adalah guru bidang studi agama islam. Data literer dalam penelitian ini 

dengan menggunakan dua sumber data yang lain yaitu, literatur yang penulis 

gunakan dalam objek penelitian, berupa buku – buku yang relevan. 

5. Prosedur pengumpulan data 



 

 

Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif meliputi 

wawancara, observasi, dan dokumentasi.29 

Teknik ini menjadi pilihan utama karena dalam penilitian kualitatif 

fenomena dapat di mengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan dengan 

wawancara secara mendalam dan observasi pada latar fenomena tersebut 

berlangsung dan melengkapi data diperlukan dokumentasi.Di samping itu, 

untuk melengkapi data diperlukan dokumentasi (tentang bahan-bahan yang 

ditulis oleh atau tentang subjek). Diantara teknik yang digunakan sebagai 

berikut : 

1. Teknik Observasi 

  Observasi sebagai pengamatan dan pencatatan serta sistematik 

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.observasi merupakan 

langkah awal untuk memperoleh data yang diperlukan.Dengan melakukan 

observasi peneliti dapat memperoleh suatu gambaran yang lebih jelas tentang 

masalah yang sedang di teliti dan dapat memberikan deskripsi mengenai 

gambaran umum objek yang akan di teliti. 

2. Teknik Wawancara 

  Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan 

itu dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara ( interviewer ) yang 

mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai ( interviewee ) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 
                                                           

29Ibid., 46 



 

 

 Orang – orang yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah: 

 a. kepala sekolah MTs Ma‟arif Al- Bajuri, yaitu Budiarto, S.Pd.I 

 b. guru agama MTs Ma;arif Al- Bajuri yakni Nur zaini, BA 

 c. guru kesiswaan MTs Ma;arif Al- Bajuri yaitu willy defrant, 

S.Pd.I 

 d. salah satu siswa MTs Ma‟arif Al- Bajuri 

 

 

3. Teknik Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan 

tertulis, dokumentasi ini dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis 

dokumen-dokumen, catatan- catatan penting dengan tujuan untuk membantu 

memecahkan permasalahan dalam penelitian. 

6. Teknik analisis data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data 

kualitatif. Analisis kualitatif adalah proses mencari data menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di 

informasikan kepada orang lain. Teknik analisis data dalam kasus ini 

menggunakan analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Milles 

& Huberman. 



 

 

Milles & Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis 

data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-

menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya 

sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data meliputi30 :  

d. 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.  

e. Display Data 

Adalah setelah data direduksikan, maka langkah selanjutnya 

adalah mendisplaykan data atau penyajian data dalam bentuk 

uraian singkat, bagan hubugan antar kategori dan 

sejenisnya.Dalam hal ini yang paling sering digunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks 

yang bersifat naratif. Dengan display data, maka akan 

mempermudah memahami apa yang terjadi dan merencanakan 

kerja selanjutnya dan berdasarkan yang difahami tersebut. 

f. Conclustion 
                                                           

30Tim Penyusun, Buku Pedoman Skripsi STAIN Ponorogo Jurusan Tarbiyah Edisi Revisi, 48. 



 

 

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verivikasi. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada 

tahap pengumpulan data berikutnya atau temuan baru yang sebelumnya belum 

pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang 

sebelumnya masih remang remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi 

jelas, dapat berguna hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori.31 

 

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: 

c. Pengamatan yang tekun 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, jika perpanjangan 

keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan 

menyediakan kedalaman. Ketentuan pengamatan dilaksanakan 

peneliti dengan cara : 
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3) Mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara 

berkesinambungan tentang pembinaan moral spiritual 

siswa broken home 

4) Menelaah secara rinci sampai pada suatu titik, sehingga 

pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau 

seluruh faktor yang ditelaah sudah dipahami secara biasa. 

d. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. ada empat 

macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan sumber, sumber, metode, penyidik, 

dan teori. Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi 

dengan sumber, berarti membandingkan dan mengecek baik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat 

dan waktu yang berbeda dalam metode kualitatif. 

Hal itu dapat dicapai dengan jalan : (a) membandingkan 

hasil data pengamat dengan data hasil wawancara, (b) 

membandingkan apa yang dikatakan secara pribadi, (c) 

membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu,  (d) 

membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan 

berbagai pendapat dan pandangan orang yang berpendidikan 



 

 

menengah atau tinggi, orang berada atau orang perintah (e) 

membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang 

berkaitan.32 

8. Tahapan – Tahapan penelitian 

Tahap – tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan di 

tambahi dengan tahapan terakhir dari penelitian yaitu penulisan laporan dan 

hasil penelitian, tahap – tahap tersebut adalah: 

 

 

1.Tahapan pra lapangan 

Tahapan ini adalah untuk memperoleh gambaran umum mengenai 

latar belakang penelitian dengan melakukan penyusunan perencanaan 

penelitiana, memilih lapangan penelitian, mengurus permohonan penelitian, 

menjajaki dan menilai lapangan, memanfaatkan dan memilih informasi serta 

mempersiapkan perlengkapan penelitian. Tahapan ini dilakukan sebelum 

terjun kelapangan dalam rangka penggalian data.  

2. Tahapan Penggalian Data 

 Tahapan ini merupakan eksplorasi secara terfokus sesuai dengan 

pokok permasalahan yang dipilih sebagai focus penelitian, tahap ini 

merupakan pekerjaan lapangan dimana peneliti memasuki lapangan dan ikut 
                                                           

32Lexy j. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif ( Bandung : Remaja Rosyakarda, 2000 ) , 
177 – 179. 



 

 

serta melihat aktifitas dan melakukan interview. Pengamatan dan 

pengumpulan data serta peristiwa – peristiwa yang di amati, membuat 

diagram – diagram kemudian menganalisa data lapangan secara intensif 

dilakukan setelah pelaksanaan penelitian selesai. 

3. Tahapan Analisi Data 

 Tahapan ini dilakukan beriringan dengan tahap pekerjaan lapangan, 

dalam tahap ini penulis menyusun hasil penelitian. Untuk selanjutnya penulis 

segera melakukan analisis data dengan cara distributive dalam bentuk naratif. 

4. Tahap Penulisan Laporan 

 Tahapan ini merupakan tahapan terakhir setelah ketiga tahapan di atas 

dilaksanakan. Di sini penulis menyusun sebuah laporan dari hasil pengamatan 

yang dilakukan di lapangan sebagai tahap akhir sebuah penelitian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

9. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian ini yang digunakan adalah 

pendekatan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang di dalam usulan 

penelitian, proses, hipotesis, turun kelapangan, analisis data dan 

kesimpulan data sampai dengan kesimpulan.Penelitian yang tidak 

menggunakan numerik, situasional, deskriptif, interview mendalam, 

analisis ini dan story.33 

Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian kualitatif studi 

kasus, dalam penelitian ini peneliti menelusuri secara mendalam program, 

kejadian, aktivitas, proses, atau satu atau lebih individu. Kasus-kasus 

dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi 

detail menggunakan variasi prosedur pengumpulan data melalui periode 

waktu yang cukup.34 

10. Kehadiran Peneliti 

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

Menggunakan spss (Ponorogo: STAIN Po Press,2012), 14. 
34 Emzir, metodologi penelitian pendidikan kuantitatif dan kualitatif (Jakarta:PT Raja 

Grafindo Persada , 2012), 23. 



 

 

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat penting, peneliti 

dilokasi sebagai aktor sekaligus pengumpulan data.35 

Peran peneliti sebagai partisipan pengamat, dan sebagai pendukung 

adalah berupa catatan kecil, buku-buku, camera, alat perekam dll. 

Penelitian ini berlangsung dengan kehadiran di lapangan, pertama 

menemui kepala madrasah, kemudian dilanjutkan observasi dan 

wawancara dengan beberapa tokoh dan siswa yang sekiranya faham akan 

penelitian yang akan dibahas. 

Kehadiran peneliti adalah syarat utama kebenaran penelitian. Selain di 

atas tersebut kedudukan penelitian bersifat fleksibel sesuai kebutuhan 

keberadaan saat peneliti berperan sebagai pengamat sekaligus partisipan 

yang selanjutnya di sebut pengamat partisipan. 

11. Lokasi penelitian  

 Loasi penelitian ini adalah di MTs Ma‟arif Al- Bajuri, letaknya di 

daratan rendah jl. Klaten 36 A Dusun Klatten, desa gegeran kec. Sukorejo, 

kab. Ponorogo, wilayah pedesaan, jarak dari kabupaten ponorogo ± 11 – 20 

KM. jarak dari depag ponorogo adalah ±11 – 20 KM. Penelliti memilih lokasi 

ini di karenakan sekolah tersebut menampung siswa siswi dari lapisan 

masyarakat baik yang miskin yang kaya maupun para siswa yang nakal, 

                                                           
35Tim Penyusun, Buku Pedoman Skripsi STAIN Ponorogo Jurusan Tarbiyah Edisi Revisi 

(Ponorogo Jurusan Tarbiyah STAIN Ponorogo,2016),  45. 



 

 

arogan ataupun kurang sopan dalam tingkah laku kesehariannya, semua di 

didik dan di ajarkan nilai – nilai keagamaan, 

kesopanan secara merata tanpa pilih kasih di antara para siswa, serta tingkat 

kelulusan siswa – siswi MTs ma‟arif al – bajuri cukup tinggi dan mempunyai 

karakteristik yang berbeda dari sekolah lain. 

 

12. Data dan Sumber Data 

 Sumber data utama penelitian kualitatif adalah kata – kata dan tindakan 

serta data tambahan berupa dokumen, dan lain – lain. 

 Salah satu orang yang sangat penting dalam penelitian ini dalam 

pengalian data adalah kepala sekolah dan guru bimbingan konseling yaitu 

Budiarto S. Pd.I, dan Willy defrant alasan peneliti adalah karena beliau 

menjadi kepala sekolah dan guru  di sana dan sudah banyak mengetahui 

kondisi sekolahan, para pendidikan para siswa seta masalah – masalah yang 

ada di dalamnya. 

 Adapun pihak lain yang di tujukan oleh kepala sekolah sebagai informan 

adalah guru bidang studi agama islam. Data literer dalam penelitian ini 

dengan menggunakan dua sumber data yang lain yaitu, literatur yang penulis 

gunakan dalam objek penelitian, berupa buku – buku yang relevan. 

13. Prosedur pengumpulan data 



 

 

Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif meliputi 

wawancara, observasi, dan dokumentasi.36 

Teknik ini menjadi pilihan utama karena dalam penilitian kualitatif 

fenomena dapat di mengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan dengan 

wawancara secara mendalam dan observasi pada latar fenomena tersebut 

berlangsung dan melengkapi data diperlukan dokumentasi.Di samping itu, 

untuk melengkapi data diperlukan dokumentasi (tentang bahan-bahan yang 

ditulis oleh atau tentang subjek). Diantara teknik yang digunakan sebagai 

berikut : 

1. Teknik Observasi 

  Observasi sebagai pengamatan dan pencatatan serta sistematik 

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.observasi merupakan 

langkah awal untuk memperoleh data yang diperlukan.Dengan melakukan 

observasi peneliti dapat memperoleh suatu gambaran yang lebih jelas tentang 

masalah yang sedang di teliti dan dapat memberikan deskripsi mengenai 

gambaran umum objek yang akan di teliti. 

2. Teknik Wawancara 

  Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan 

itu dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara ( interviewer ) yang 

mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai ( interviewee ) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 
                                                           

36Ibid., 46 



 

 

 Orang – orang yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah: 

 a. kepala sekolah MTs Ma‟arif Al- Bajuri, yaitu Budiarto, S.Pd.I 

 b. guru agama MTs Ma;arif Al- Bajuri yakni Nur zaini, BA 

 c. guru kesiswaan MTs Ma;arif Al- Bajuri yaitu willy defrant, 

S.Pd.I 

 d. salah satu siswa MTs Ma‟arif Al- Bajuri 

 

 

3. Teknik Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan 

tertulis, dokumentasi ini dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis 

dokumen-dokumen, catatan- catatan penting dengan tujuan untuk membantu 

memecahkan permasalahan dalam penelitian. 

14. Teknik analisis data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data 

kualitatif. Analisis kualitatif adalah proses mencari data menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di 

informasikan kepada orang lain. Teknik analisis data dalam kasus ini 

menggunakan analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Milles 

& Huberman. 



 

 

Milles & Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis 

data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-

menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya 

sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data meliputi37 :  

g. 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.  

h. Display Data 

Adalah setelah data direduksikan, maka langkah selanjutnya 

adalah mendisplaykan data atau penyajian data dalam bentuk 

uraian singkat, bagan hubugan antar kategori dan 

sejenisnya.Dalam hal ini yang paling sering digunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks 

yang bersifat naratif. Dengan display data, maka akan 

mempermudah memahami apa yang terjadi dan merencanakan 

kerja selanjutnya dan berdasarkan yang difahami tersebut. 

i. Conclustion 
                                                           

37Tim Penyusun, Buku Pedoman Skripsi STAIN Ponorogo Jurusan Tarbiyah Edisi Revisi, 48. 



 

 

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verivikasi. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada 

tahap pengumpulan data berikutnya atau temuan baru yang sebelumnya belum 

pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang 

sebelumnya masih remang remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi 

jelas, dapat berguna hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori.38 

 

15. 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: 

e. Pengamatan yang tekun 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, jika perpanjangan 

keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan 

menyediakan kedalaman. Ketentuan pengamatan dilaksanakan 

peneliti dengan cara : 

                                                           
38Ibid.,  247-253 



 

 

5) Mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara 

berkesinambungan tentang pembinaan moral spiritual 

siswa broken home 

6) Menelaah secara rinci sampai pada suatu titik, sehingga 

pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau 

seluruh faktor yang ditelaah sudah dipahami secara biasa. 

f. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. ada empat 

macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan sumber, sumber, metode, penyidik, 

dan teori. Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi 

dengan sumber, berarti membandingkan dan mengecek baik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat 

dan waktu yang berbeda dalam metode kualitatif. 

Hal itu dapat dicapai dengan jalan : (a) membandingkan 

hasil data pengamat dengan data hasil wawancara, (b) 

membandingkan apa yang dikatakan secara pribadi, (c) 

membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu,  (d) 

membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan 

berbagai pendapat dan pandangan orang yang berpendidikan 



 

 

menengah atau tinggi, orang berada atau orang perintah (e) 

membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang 

berkaitan.39 

16. Tahapan – Tahapan penelitian 

Tahap – tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan di 

tambahi dengan tahapan terakhir dari penelitian yaitu penulisan laporan dan 

hasil penelitian, tahap – tahap tersebut adalah: 

 

 

1.Tahapan pra lapangan 

Tahapan ini adalah untuk memperoleh gambaran umum mengenai 

latar belakang penelitian dengan melakukan penyusunan perencanaan 

penelitiana, memilih lapangan penelitian, mengurus permohonan penelitian, 

menjajaki dan menilai lapangan, memanfaatkan dan memilih informasi serta 

mempersiapkan perlengkapan penelitian. Tahapan ini dilakukan sebelum 

terjun kelapangan dalam rangka penggalian data.  

2. Tahapan Penggalian Data 

 Tahapan ini merupakan eksplorasi secara terfokus sesuai dengan 

pokok permasalahan yang dipilih sebagai focus penelitian, tahap ini 

merupakan pekerjaan lapangan dimana peneliti memasuki lapangan dan ikut 
                                                           

39Lexy j. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif ( Bandung : Remaja Rosyakarda, 2000 ) , 
177 – 179. 



 

 

serta melihat aktifitas dan melakukan interview. Pengamatan dan 

pengumpulan data serta peristiwa – peristiwa yang di amati, membuat 

diagram – diagram kemudian menganalisa data lapangan secara intensif 

dilakukan setelah pelaksanaan penelitian selesai. 

3. Tahapan Analisi Data 

 Tahapan ini dilakukan beriringan dengan tahap pekerjaan lapangan, 

dalam tahap ini penulis menyusun hasil penelitian. Untuk selanjutnya penulis 

segera melakukan analisis data dengan cara distributive dalam bentuk naratif. 

4. Tahap Penulisan Laporan 

 Tahapan ini merupakan tahapan terakhir setelah ketiga tahapan di atas 

dilaksanakan. Di sini penulis menyusun sebuah laporan dari hasil pengamatan 

yang dilakukan di lapangan sebagai tahap akhir sebuah penelitian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

ANALISI DATA PEMBINAAN MORAL SPIRITUAL SISWA BROKEN 

HOME MELALUI PENDEKATAN KONSELING DI MTs MA’ARIF AL-

BAJURI KLATEN GEGERAN SUKOREJO PONOROGO 

 

A. Analisis Tentang Pelaksanaan Program Pembinaan Moral spiritual siswa 

di MTs Ma’arif Al-bajuri Klaen Gegeran Sukorejo ponorogo 

Pendidikan moral merupakan usaha sungguh-sungguh dalam rangka 

membentuk tingkah laku anak, dengan menggunakan sarana pendidikan dan 

pembinaan yang terprogram dengan baik dan dilaksanakan dengan sungguh-

sungguuh dan konsisten. Pendidikan moral senantiasa berusaha untuk 

membentuk pribadi-pribadi muslim yang berakhlak mulia, taat pada orang 

tua, guru, pendidikan moral senantiasa menjadikan seseorang memiliki moral 

yang melekat pada dirinya. 

Untuk dapat mewujudkan siswa MTs Ma‟arif Al-bajuri ponorogo 

menjadi moral yang baik, maka kepala sekolah bekerja sama dengan semua 

guru melakukan berbagai upaya dalam pembinaan moral spiritual siswa yang 

mengalami keluarga broken home karena dengan usaha yang keras dapat 

menghasilkan tujuan sesuai dengan yang diinginkan sekolah tersebut.  

Dari deskripsi di atas MTs Ma‟arif Al-bajuri ponorogp melakukan 

upaya pelaksanaan kegiatan keagamaan untuk membentuk dan mengarahkan 

moral spiritual siswa yang baik diantaranya adalah sebagai berikut: 



 

 

pembacaan asmaul husna dan jus ama ketika akan dimulai pelajaran, sholad 

dhuha berjamaah yang dilaksanakan pada istirahat pertama, sholad dhuhur 

berjamaah yang dilaksanakan pada selesainya pelajaran , istighosah dan 

muhadhoroh yang dilaksanakan pada satu bulan satu kali, dan kegiatan seperti 

muqadasah pada setiap hari sabtu, dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang 

lainnya. Kegiatan tersebut rutin dilakukan oleh setiap siswa dan wajib untuk 

mengikuti setiap kegiatan tersebut. Serta merayakan hari besar islam dengan 

mengadakan berbagai macam perlombaan disekolah. Selain itu di MTs 

Ma‟arif Al-bajuri juga sering mengundang mubalig dari luar ketika pelepasan 

kelas Sembilan agar memberikan tausiah atau pencerahan keagamaan kepada 

peserta didi, kegiatan-kegiatan pengembangan diri ini bertujuan membentuk 

karakteristik siswa agar sesuai dengan apa yang diinginkan sekolah.  

Peran berbagai pihak juga sangat berpengaruh dalam keberhasilan 

membentuk moral spiritual siswa, terutama peran dari orang tua dan motivasi 

agar siswa lebih bersemangat dalam proses belajar. Siswa yang kurang aktif 

dalam proses pembelajaran bisa terpengaruh dari keluarga yang pecah (broken 

home) kelurga yang seperti itu mengakibatkan siswa malas dalam belajar, 

kurangnya semangat dalm mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada disekolahan, 

maka dari itu peran guru juga sangat penting untuk membentuk moral siswa. 

 



 

 

B. Analisis Tentang Bentuk Program Pembinaan Moral Spiritual Siswa 

Broken Home Melalui Pendekatan Konseling di MTs Ma’arif Al-Bajuri 

Klaten Gegeran Sukorejo Ponorogo 

 Sesuai dengan istilahnya maka secara umum bimbingan dapat di artikan 

sebagai suatu bantuan atau tuntunan. Namun, meskipun demikian tidak berarti 

semua bentuk bantuan atau tuntunan adalah bimbingan.40  

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak kepala sekolah bahwa 

secara etimologis kata bimbingan merupakan  terjemahan dari kata  “ 

Guidance “ berasal dari kata kerja “ to guide “ yang mempunyai arti “ 

menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun membantu.” Dengan 

pembinaan moral spiritual yang optimal lahir manusia-manusia yang memiliki 

budi pekerti yang luhur, yang bisa menjadi panutan bagi siswa yang lain 

dalam berprilaku baik sesuai dengan tata tertib yang ada di sekolahan. Dan 

untuk membantu orang – orang menjadi insan yang berguna, tidak hanya 

sekedar mengikuti kegiatan – kegiatan yang berguna saja.  

 Dalam bentuk program pembinaan moral spiritual siswa broken home, 

kami menggunakan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti pembacaan asmaul 

usna dan jus ama ketika akan dimulai pelajaran, sholad dhuha berjamaah yang 

dilaksanakan pada istirahat pertama, sholad dhuhur berjamaah yang 

dilaksanakan pada selesainya pelajaran , istighosah dan muhadhoroh yang 

dilaksanakan pada satu bulan satu kali, dan kegiatan seperti muqadasah pada 
                                                           

40 Hallen A, Bimbingan dan Konseling Dalam Islam, (Jakarta : Ciputat Pers, 2002) , 3 



 

 

setiap hari sabtu, dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lainnya. Kegiatan 

tersebut rutin dilakukan oleh setiap siswa dan wajib untuk mengikuti setiap 

kegiatan tersebut.  

 pendekatan konseling ( counseling approach ) disebut juga teori 

konseling, merupakan dasar bagi suatu praktek konseling. Pendekatan itu 

didasarkan penting karena jika dapat dipahami berbagai pendekatan atau teori 

– teori konseling, akan memudahkan dalam menentukan arah proses 

konseling. Akan tetapi, untuk kondisi Indonesia, memilih satu pendekatan 

secara fanatik dan kaku adalah kurang bijaksana. Hal ini disebabkan satu 

pendekatan konseling biasanya dilatarbelakangi oleh paham filsafat tertentu 

yang mungkin saja tidak sesuai sepenuhnya dengan paham filsafat di 

Indonesia. Disamping itu mungkin saja layanan konseling yang dilaksanakan 

berdasarkan aliran tertentu kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta 

kondisi social, budaya, dan agama 

 untuk mengatasi hal tersebut maka pendekatan yang dilakukan dalam 

konseling bukanlah pendekatan atau teori tunggal ( single theory ) untuk 

semua kasus yang diselesaikan. Akan tetapi harus dicoba secara kreatif 

memilih bagian – bagian dari beberapa pendekatan yang relevan, kemudian 

secara sintesis – analitik diterapkan kepada kasus yang di hadapi. Pendekatan 

seperti itu dinamakan creative – synthesis – analytic (CSA). Allen E. Ivey 

(1980) menyebutkan pendekatan CSA ini dengan nama Eclectic approach  



 

 

yaitu memilih secara selektif bagian – bagian teori yang berbeda –beda sesuai 

dengan kebutuhan konselor.41 

 Dari deskripsi data di MTs Ma‟arif Al-bajuri guru BK dalam menangani 

moral siswa yang tidak sesuai dengan tata tertib yang ada di sekolahan, guru 

BK menggunakan pendekatan-pendekatan konseling di antaranya: 

a. Pendekatan  Psikoanalisis  

Aliran psikoanalisis di pelopori oleh seorang dokter psikiatri yaitu 

Sigmund freud pada tahun 1896. Ia mengemukakan pandangannya 

bahwa struktur kejiwaan manusia sebagian besar terdiri dari alam 

ketaksadaran. Sedangkan alam kesadarannya dapat diumpamakan 

puncak gunung es yang muncul ditengah laut. Sebagian besar gunung 

es yang terbenam itu diibaratkan alam ketaksadaran manusia. 

Pengertian psikoanalisa mencakup tiga aspek: (1) sebagai 

metode penelitian proses – proses psikis, (2) sebagai suatu teknik 

untuk mengobati gangguan – gangguan psikis, (3) sebagi teori 

kepribadian. 

Di MTs Ma‟arif Al-bajuri kepala sekolah dan para guru selalu 

melihat perkembangan peserta didik melalui pengamatan tingkah laku 

siswa sehari-hari dalam proses pembelajaran sehingga guru dapat 

mengamati siswa tersebut apakah sudah berprilaku sesuai dengan tata 
                                                           

41 Sofyan S. Willis, Konseling  Individual, Teori dan Praktek,(Bandung: Alvabeta Cv, 2013) 
55-63 



 

 

tertib di sekoah, jika siswa masih melanggar norma yang ada di 

sekolah maka guru BK bisa mengarahkan peserta didik melalui 

pendekatan psikoanalisis. 

b. Terapi Terpusat Pada Klien 

 Client-centered therapy sering juga disebut psikoterapi Non 

Directive adalah suatu metode perawatan psikis yang dilakukan 

dengan cara berdialog antara konselor dengan klien, agara tercapai 

gambaran yang serasi antara ideal self ( diri klien yang ideal) dengan 

actual self (diri klien sesuai kenyataan yang sebenarnya). 

 Selain melalui pendekatan psikoanalisis guru juga bisa 

menggunakan pendekatan-pendekatan yang lain seperti pendekatan 

terpusat pada klien, dimana guru bertanya langsung terhadap siswa 

kenapa siswa tersebut berprilaku tidak sesuai dengan norma yang ada 

di sekolah. 

c. Terapi Gestalt 

 Terapi ini dikembangkan oleh Frederick S. Pearl (1894-1970) 

Yang didasari oleh empat aliran yakni psikoanalisis, fenomenologis, 

dan eksistensialisme serta psikologis gestalt. 

 Menurut Pearls individu itu selalu aktif sebagai keseluruhan. 

Individu bukanlah jumlah dari bagian – bagian atau organ – organ 

semata. Individu yang sehat adalah yang seimbang antara ikatan 

organism dengan lingkungan. Karena itu pertentangan antara 



 

 

keberadaan sosial dengan biologis merupakan konsep dasar terapi 

gestalt. 

d. Terapi Behavioral 

 Terapi behavioral berasal dari dua arah konsep yakni Pavlovian 

dan Skinnerian. Mula – mula teori ini di kembangkan oleh wolpe 

(1958) untuk menanggulangi (treatment) neurosis. Neurosis dapat di 

jelaskan dengan mempelajari perilaku yang tidak adaptif melalui 

proses belajar. Dengan perkataan lain bahwa perilaku yang 

menyimpang bersumber dari belajar atau hasil belajar tertentu. 

Perilaku di pandang sebagai respon terhadap stimulasi atau 

perangsangan external dan internal. Karerna itu tujuan terapi adalah 

untuk memodifikasi koneksi – koneksi dan metode – metode S-R 

sedapat mungkin.42 

 Dengan demikian pendekatan behavioral ini juga dapat dijadikan 

arahan bagi guru BK terhadap siswa, dan pendekatan tersebut yang 

biasa digunakan guru untuk menangani siswa yang moralnya kurang 

sesuai. 

e. Logo Therapy Frankly 

                                                           
42 Sofyan S. willis, Konseling Keluarga(Family Counseliung) (Bandung:: Alfabeta,2013)102-

104 



 

 

 Terapi logo ( Logo Theraphy) di kembangkan oleh frankly pada 

tahun 1938 ketika ia menjadi tawanan di kamp Nazi bersama tawanan 

yahudi lainnya. Ibu, bapak, dan isterinya meninggal di kamp Nazi itu. 

  Semua tawanan mengalami penderitaan yang amat berat. 

Semasa dalam tawanan itu muncul inspirasinya mengenai makna 

(logo) kehidupan, makna penderitaan, kebebasan rohani dan tanggung 

jawab terhadap tuhan dan manusia dan makhluk lainnya. 

 Kebebasan fisik boleh di rampas akan tetapi kebebasan rohani 

tak akan hilang dan terampas, dan hal itu menimbulkan kehidupan itu 

bermakna dan bertujuan. 

  Kebebasan rohani artinya kebebasan manusia dari godaan 

nafsu, keserakahan, dan lingkungan yang penuh dengan persaingan 

dan konflik. Untuk menunjang kebebasan rohani itu di tuntut tanggung 

jawab terhadap tuhan, diri dan manusia lainnya. Menjadi manusia 

adalah kesadaran dan tanggung jawab.43  

  Pendekatan logo therapy ini jarang digunakan di MTs Ma‟arif 

Al-bajuri, karena menurut kepala sekolah kurang sesuai dengan 

perilaku siswa, sehingga pendekatan ini digunakan jika siswa tersebut 

melakukan kesalahan yang memang sudah tidak bisa untuk di toleransi 

oleh pihak sekolah. 

f. Rational Emotive Therapy (RET)   
                                                           

43  Ibid., 78 



 

 

 RET  di kembangkan oleh seseorang eksistensialis Albert Ellis 

pada tahu 1962. Sebagaimana di ketahui aliran ini di latarbelakangi 

oleh filsafat eksistensialisme yang berusaha memahami manusia 

sebagaimana adanya. Manusia adalah subek yang sadar akan dirinya 

dan sadar akan objek – objek yang di hadapinya. Manusia adalah 

makhluk berbuat dan berkembang dan merupakan individu dalam satu 

kesatuan yang berarti manusia bebas, berpikir, barnafsu, dan 

berkehendak. 

   RET yang menolak pandangan aliran psikoanalisis 

berpandagan bahwa peristiwa dan pengalaman individu menyebabkan 

terjadinya gangguan emosional. Menurut Ellis bukanlah pengalaman 

atau peristiwa eksternal yang meimbulkan emosional, akan tetapi 

tergantung kepada pengertian yang di berikan terhadap peristiwa atau 

pengalaman itu. 

   Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan 

program pembinaan siswa broken home melalui pendekatan konseling 

sudah berjalan dengan maksimal melalui kegiatan-kegiatan 

keagamaan, akan tetapi jika ada siswa yang tidak menaati tata tertib 

dan dalam berprilaku moral yang ditunjukan juga tidak sesuai maka 

guru BK dapat mengarahkan siswa tersebut melalui pendekatan-

pendekatan konseling dan di berikan arahan terhadap moral yang lebih 

baik, dalam mengarahkan moral siswa guru juga harus memberi 



 

 

motivasi dan dukungan agar siswa menjadi lebih bersemangat dalam 

merubah moral menjadi meningkat dikalangan siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Pelaksanaan program pembinaan moral spiritual siswa broken home di MTs 

Ma‟arif Al-bajuri ponorogo, diantaranya dengan menggunakan pendekatan-

pendekatan konseling seperti pendekatan psikoanalisis, pendekatan behavioral 

dan pendekatan-pendekatan yang lainya. Guru agama mengarahkan siswa 

tersebut kedalam kegiatan-kegiatan keagamaan seperti melaksanakan sholad 

dhuha berjamaah, membiasakan membaca asma‟ul husna dan zus ama ketika 

akan mulai pelajaran, dilaksanakan muhadhoroh dan istighosah satu bulan 

satu kali, ketika selesai pembelajaran di laksanakan pembinaan qira‟ah dan 

muqadasah sehingga moral siswa tersebut menjadi lebih baik dalam 

lingkungan sekolah maupun masyarakat. 

2. Bentuk program pembinaan moral spiritual siswa broken home melalui 

pendekatan konseling di MTs Ma‟arif Al-bajuri ponorogo adalah melalui 

keteladanan, pembiasaan, kisah atau cerita, motivasi, hukuman, nasehat dan 

perhatian. Sehingga moral siswa lebih meningkat dengan adanya kegiatan 

yang di adakan di lingkungan sekolah. 

B. Saran  

1. Kepada pihak kepala sekolah MTs Ma‟arif Al-bajuri Klaten Gegeran 

Sukorejo Ponorogo. Demi tercapainya bentuk program  pembinaan moral 



 

 

spiritual siswa broken home, maka harus mampu bekerja sama dengan baik 

antara pengurus dan segala pihak (stake holder). Demi tercapainya moral 

siswa yang baik maka siswa harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. 

2. Kepada guru pendidikan agama islam MTs Ma‟arif Al-bajuri klaten Gegeran 

Sukorejo Ponorogo. 

a. Hendaknya menjalin kerjasama yang baik dengan kepala sekolah, 

karyawan, sehingga hambatan itu bisa teratasi. 

b. Guru selalu melakukan inovasi-inovasi baru dalam setiap kegiatan, 

misalnya mengajak siswa untuk aktif dalam kegiatan masyarakat serta 

turut berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan masyarakat sekitar. 

c. Guru pendidikan agama islam perlu meningkatkan kerjasama yang baik 

dengan wali murid dan lingkungan sekitar sekolah. 

d. Guru juga harus selalu meningkatkan profesionalismenya untuk 

kemajuan pendidikan dimasa-masa yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran :01 

PEDOMAN WAWANCARA 

I. KEPALA SEKOLAH  

1. Bagaimana visi, misi dan tujuan Mts Ma‟arif Al- bajuri 

Sukorejo, Ponorogo ? 

2. Bagaimana keadaan ruang kelas,keadaan jumlah siswa di sekolah saat 

ini? 

3. Apa saja kegaiatan untuk meningkatkan moral spiritual siswa broken 

home? 

4. Bagaiman moral siswa Mts Ma‟arif Al- Bajuri dalam mengikuti 

kegiatan yang di adakan di lingkungan sekolah? 

5. Adakah program tersendiri untuk meningkatkan kualitas moral 

spiritual siswa? 

6. Apakah ada kendala dalam meningkatkan kualitas moral spiritual 

siswa? 

 

II. GURU PAI 

1. Bagaimana bentuk program pembinaan moral spiritual siswa melalui 

pendekatan konseling di MTs Al- Bajuri? 

2. Bagaimana pelaksanaan program pembinaan moral spiritual siswa di 

MTs Al- Bajuri? 



 

 

3. Apa kendala guru PAI dalam meningkatkan hasil belajar siswa broken 

home? 

4. Apa saja kendala yang di hadapi dalam membimbing anak-anak 

selama ini? 

5. Bagaimana moral spiritual siswa dalam proses pembelajaran?  

6. Melalui kegiatan apa saja guru dapat menangani moral siswa yang 

tidak sesuai dengan tata tertib yang ada di sekolah? 

7. Melalui pendekatan-pendekatan apa saja guru dapat menangani moral 

siswa yang menyimpang? 

III. siswa 

1. Bagaimana peran guru BK ketika memberi arahan ke dalam proses 

pembelajaran?   

2. Apakah siswa bisa menyerap semua ilmu yang disampaikan oleh guru 

PAI atau hanya sebagian saja? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran  :02 

JADWAL WAWANCARA 

No. Tanggal dan 

Informan 

Waktu Kode Topik 

Wawancara 

Tempat 

1. 24 April 2017 

Budiarto S.Pd.I 

08.30-

10.00 

WIB 

01/W/24-

4/2017 

Visi,misi dan 

tujuan MTs Al- 

bajuri 

Kantor 

MTs 

Ma‟arif Al 

bajuri 

2. 24 April 2017 

Budiarto S.Pd.I 

08.30-

10.00 

WIB 

01/W/24-

4/2017 

Keadaan ruang 

kelas,keadaan 

jumlah siswa di 

sekolah 

Kantor 

MTs 

Ma‟arif Al 

bajuri 

3. 24 April 2017 

Budiarto S.Pd.I 

08.30-

10.00 

WIB 

01/W/24-

4/2017 

Kegiatan Untuk 

Meningkatkan 

Moral Spiritual 

Siswa Broken 

Home 

Kantor 

MTs 

Ma‟arif Al 

bajuri 

4. 24 April 2017 

Budiarto S.Pd.I 

08.30-

10.00 

WIB 

01/W/24-

4/2017 

Moral siswa MTs 

Al bajuri dalam 

mengikuti kegiatan 

sekolah 

Kantor 

MTs 

Ma‟arif Al 

bajuri 

5.  24 April 2017 

Budiarto S.Pd.I 

08.30-

10.00 

WIB 

01/W/24-

4/2017 

Adanya program 

tersendiri unutk 

meningkatkan 

moral siswa 

Kantor 

MTs 

Ma‟arif Al 

bajuri 



 

 

6. 24 April 2017 

Budiarto S.Pd.I 

08.30-

10.00 

WIB 

01/W/24-

4/2017 

Adanya kendala 

untuk 

meningkatkan 

moral siswa 

Kantor 

MTs 

Ma‟arif Al 

bajuri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

 
Kode    : 01/W/24-4/2017 
Informan   : Bapak Budiarto S.Pd.I 
Tanggal   : 24 April 2017 
Jam    : 08.30-10.00 WIB 
Disusun jam   : 10.30 – 1200 WIB 
Tampat wawancara : Di Kantor MTs Ma‟arif Al-bajuri Klaten Gegeran Sukorejo                      

Ponorogo. 
Topik wawancara : Kegiatan Untuk Meningkatkan Moral Spiritual Siswa Broken     

Home 
 Materi Wawancara 

Peneliti 

 

Informan 

 

 

Apa saja kegiatan untuk meningkatkan moral spiritual siswa 

broken home? 

 

Kegiatan untuk membentuk moral siswa melalui kegiatan 

keagamaan seperti sholad dhuha, pembiasaan membaca jus 

ama dan asmaul husna, istighosah, muqadasah. 

Peneliti  

Informan  

Selain kegiatan itu apa ada kegiatan yang lain pak? 

 

Kegiatan yang lain untuk membentuk moral siswa adalah 

mengikuti kegiatan IPNU IPPNU untuk membentuk siswa 

menjadi lebiih  

Refleksi  Dalam membentuk moral siswa guru tidak hanya 

menggunakan kegiatan keagamaan tapi guru juga memberi 

perhatian khusus terhadap setiap siswa. 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

Kode  : 03/W/28-4/2017 

Informan : Bapak Nur Zaini, BA 

Tanggal  : 28 April 201 

Jam   : 07.30-09.00 WIB 

Disusun jam :10.00-11.45 WIB 

Tempat wawancara : Dikantor MTs Ma‟arif Al- bajuri Klaten Gegeran Sukorejo 

Ponorogo. 

Topik wawancara : Apa kendala guru PAI dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa broken home 

 Materi Wawancara 

Peneliti  

 

Informan  

Apa  kendala dalam meningkatkan hasil belajar siswa broken 

home? 

Dalam suatu proses belajar mengajar kami pasti mengalami 

suatu kendala yang tak diinginkan oleh setiap guru, kendala-

kendala yang kita alami adalah ketika guru menyampaikan 

materi yang diajarkan siswa cenderung melamun dan tak 

memperhatikan apa yang sedang kami sampaikan, hal tersebut 

dikarenakan dalam proses belajar meraka tidak focus pada 

materi pelajaran melainkan mereka lebih fikus pada hal-hal 

yang lain. 



 

 

Peneliti  

 

Informan  

Apakah yang bapak lakukan untuk mengatasi siswa yang tidak 

memperhatikan dalam proses pembelajaran. 

Dalam proses pembelajaran jika ada siswa yang tidak fokus 

dengan apa yang di sampaikan maka kami menggunakan 

metode pembelajaran seperti LCD dan lainnya. 

Refleksi  Dalam proses pembelajaran guru harus pintar-pintar untuk 

menguasai murid, dan menggunakan metode yang 

menyenangkan. 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

Kode   : 02/W/25-4/2017 

Informan   : Bapak Willy defrant  

Tanggal   : 25 April 2017 

Jam    : 09.00-10.30 WIB 

Disusun jam   : 12.00-13.30 WIB 

Tempat wawancara : Di kantor MTs Ma‟arif Al-Bajuri Klaten Gegeran Sukorejo 

Ponorogo 

Topik wawancara : Pendekatan-pendekatan apa saja guru dapat menangani moral 

siswa 

Materi Wawancara 

Peneliti  

 

Informan  

Melalui pendekatan-pendekatan apa saja guru dapat menangani 

moral siswa ysng menyimpang? 

Kami dari guru menangani siswa melalui pendekatan sebagai 

berikut: Pendekatan  Psikoanalisis, Terapi Terpusat Pada Klien, 

Terapi Gestalt, Terapi Behavioral, Logo Therapy Frankly, 



 

 

Rational Emotive Therapy (RET). Dengan melalui kegiatan ini di 

harap siswa dapat membentuk moral yang lebih baik di 

lingkungan sekolah. 

Refleksi  Melalui kegiatan ini diharap siswa lebih baik lagi dalam 

membentuk moral yang baik di lingkungan sekolah maupun 

masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

 
Kode  : 02/W/25-4/2017 

Informan  : Bapak willy defrant 

Tanggal  : 25 April 2017 

Jam   : 09.00-10.30 WIB 

Disusun jam : 11.00-12.30 WIB 

Tempat wawancara : Di kantor MTs Ma‟arif Al-bajuri Klaten Gegeran Sukorejo 
Ponorogo 

Topik wawancara : Bagaimana moral spiritual siswa dalam proses pembelajaran? 

 Materi Wawancara 

Peneliti   

Informan  

Bagaimana moral spiritual siswa dalam proses pembelajaran? 

Dalam proses pembelajaran masih ada siswa yang kurang 
antusias dan tidak memperhatikan apa yang telah di sampaikan 



 

 

oleh guru yang mengajar, hal tersebut dikarenakan kurangnya 
dukungandan motivasi dari orang tua, sehingga mengakibatkan 
siswa kurang fokus dalam pembelajaran, terkadang hal 
tersebut disebabkan karena perpecahan dari orang tua yang 
tidak lagi harmonis dan memilih jalan untuk berpisah sehingga 
kejadian tersebut mengakibatkan siswa kurang focus dalam 
pembelajaran. 

Peneliti  

Informan  

Apa saja media yang digunakan dalam pembelajaran? 

Dengan keterbatasan media kita ketika mengajar juga 
menggunakan atau memanfaatkan berbagai benda ,gambar, 
kertas, dan alat peraga lainnya. 

Refleksi  Dalam menangani moral siswa dalam proses pembelajaran 

maka tidak hanya menggunakan LKS saja tetapi guru disana 

juga memanfaatkan media yang lainnya, yang bisa untuk 

menunjang pemahaman siswa terhadap materi yang di ajarkan. 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode   : 02/W/25-4/2017 
Informan  : Willy defrant 
Tanggal  : 25 April 2017 
Jam   : 09.00-10.30 WIB 
Disusun jam  : 11.00-12.30 WIB 
Tempat wawancara : Di Kantor MTs Ma‟arif Al-bajuri Klaten Gegeran Sukorejo 

Ponorogo 
Topik wawancara : Bagaimana bentuk program pembinaan moral spiritual siswa 

melalui pendekatan konseling? 
 

Materi Wawancara 

Peneliti Bagaimana bentuk program pembinaan moral spiritual siswa 
melalui pendekatan konseling? 



 

 

Informan  Dalam bentuk program pembinaan dari sekolah, kami 
membina siswa melalui kegiatan-kegiatan keagamaan seperti 
sholad dhuha, sholad dhuhur berjama‟ah, istighosah, 
muqadasah, qira‟ah dan pembiasaan membaca asmaul husna 
dan jus ama ketika pelajaran akan di mulai 

Peneliti  Bagaimana pelaksanaan program pembinaan moral spiritual 
siswa ? 

Informan  Pelaksanaan program pembinaan moral siswa dilaksanakan 
secara tertib dan berjalan lancar dan siswa tersebut juga sangat 
antusias terhadap pelaksanaan kegiatan, bagi siswa yang tidak 
mengikuti kegiatan tersebut kami adakan program tersendiri 
karena siswa tersebut butuh perhatian tersendiri dari guru, bagi 
siswa yang tidak mengikuti pelaksanaan kegiatan maka siswa 
tersebut di bimbing dan diberi arahan ketika kegiatan yang 
dilaksanakan siswa yang lainnya telah selesai. 

Refleksi  Dalam membentuk moral siswa guru juga harus terlibat dalam 
setiap kegiatan yang di adakan di sekolah, agar menjadi 
tauladan yang baik bagi siswa yang moralnya tidak sesuai 
dengan norma yang ada. 

 

 
 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode : 01/W/24-4/2017 

Informan  : Budiarto S.Pd.I 

Tanggal  : 24 April 2017 

Jam   : 08.30-10.00 WIB 

Disusun jam : 13.00-14.30 WIB 

Tempat wawancara : Di Kantor MTs Ma‟arif Al-bajuri Klaten Gegeran Sukorejo 
Ponorogo 



 

 

Topik wawancara : Apakah ada kendala untuk meningkatkan kualitas moral 
siswa? 

 
Materi Wawancara 

Peneliti  Apakah ada kendala dalalm meningkatkan kualitas moral siswa? 

Informan Dengan adanya kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di sekolah, 
siswa di harapkan dapat mengembangkan kreatifitasnya dan 
mempuntai rasa percaya diri yang tinggi dan mental yang kuat 
ketika berbicara dihadapan umum atau orang banyak, dari kendala 
yang kita alami sebagian dari siswa yang kurang aktif mereka 
kurangnya percaya diri dengan kemampuan mereka, kendala yang 
seperti in guru sedikit kesulitan dikarenakan dari diri siswa tersebut 
kurang adanya kepercayaan bahwa mereka bisa untuk 
mengembangkan kreatifitas mereka. 

Peneliti  Bagaimana moral siswa dalam mengikuti kegiatan yang diadakan 
di lingkungan sekolah? 

Informan  Para siswa sangat aktif dan antusias dalam mengikuti kegiatan-
kegiatan sekolah, walaupun ada beberapa anak kurang merespon 
dan kurang aktif dalam kegiatan yang di adakan di sekolah di 
karenakan kurangnya motivasi yang di berikan orang tua terhadap 
siswa yang mengakibatkan siswa tersebut kurang bersemangat 
dalam kegiatan yang ada disekolah 

Refleksi  Siswa sangat aktif dalam proses kegiatan pembentukan moral 
spiritual yang baik, dan siswa di wajibkan untuk mengikuti 
kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. 

 

 

 

 



 

 

Lampiran  :04 

JADWAL OBSERVASI 

NO TANGGAL KODE WAKTU 

OBSERVASI 

TOPIK 

OBSERVASI 

TEMPAT 

1 05 mei 2017 01/O/05-

V/2017 

07.00-07.30 

WIB 

Kegiatan 

sholad dhuha 

berjamaah 

Mushola 

2 05 mei 2017 01/O/05-

V/2017 

08.00-09.30 Muqadasah 

(peningkatan di 

bidang b.arab) 

Ruang kelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran  :05 

DESKRIPSI KEGIATAN PENGUMPULAN DATA MELALUI 

OBSERVASI 

 

 

 

 

 

 

Transkip Observasi Waktu menunjukan pukul 07.00 WIB ketika semuanya sudah 

dating pelajaran pun dimuai, pada sebelum jam pertama 

ternyata pada setiap kelas baik di kelas VII,VIII,IX semuanya 

menghafalkan Asmaul Husna sekaligus sebagai doa belajar. 

Kemudian setiap kelas melanjutkan aktifitas belajar 

mengajarnya masing-masing. 

 Sekitar pukul 09.40 WIB waktunya jam istirahat telah 

di isyaratkan, siswa/siswi di minta untuk menyiapkan diri 

mengikuti jama‟ah sholad  dhuha di mushola sekolah, sholad 

dhuha di laksanakan setiap hari ketika istirahat pertama, 

siswa/siswi di wajibkan untuk mengikuti sholad dhuha 

Nomor Catatan Lapangan  :01/O/05-V/2017 

Hari/tanggal Pengamatan  : Senin, 05 Mei 2017 

Waktu Pengamatan   :07.00-07.30 WIB 

Lokasi Pengamatan   : Mushola MTs Ma‟arif Al-Bajuri 

Di Deskripsikan pukul  : 10.44-12.00 WIB 

 



 

 

berjamaah, jika ada siswa/siswi yang tidak mengikuti sholad 

dhuha ada sangsi tersendiri yang di berikan kepada siswa 

tersebut, selesai melaksanakan sholad dhuha para siswa/siswi 

lebih suka ke warung-warung kecil khusus untuk pelajar, atau 

bergerombol bersama-sama. pada pukul 10.00 WIB bel masuk 

berbunyi semua siswa masuk kembali dan melanjutkan 

aktifitas belajar mengajar, hingga jam pulang sekitar jam 12.30 

WIB. Maka pulanglah semua siswa dan para guru dan 

karyawan madrasah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 6 

DAFTAR HASIL DOKUMENTASI 

No. Jenis 

dokumentasi 

Isi dokumen Kode Tanggal/waktu 

pencataatan 

1. Dokumen 

Tulisan 

Sejarah Berdirinya 

MTs Al-Bajuri 

01/D/29-

IV/2017 

29 April 2017 

11.00-12.00 WIB 

2. Dokumen 

Tulisan 

Letak Geografis 02/D/29-

IV/2017 

29 April 2017 

11.00-12.00 WIB 

3. Dokumen 

Tulisan 

Visi, Misi dan 

Tujuan Sekolah 

03/D/29-

IV/2017 

29 April 2017 

11.00-12.00 WIB 

4. Dokumen 

Tulisan 

Struktur 

Organisasi 

04/D/29-

IV/2017 

29 April 2017 

11.00-12.00 WIB 

5. Dokumen 

Tulisan 

Keadaan Guru/ 

Karyawan 

05/D/29-

IV/2017 

29 April 2017 

11.00-12.00 WIB 

6. Dokumen 

Tulisan 

Keadaan Siswa 06/D/29-

IV/2017 

29 April 2017 

11.00-12.00 WIB 



 

 

7. Dokumen 

Tulisan 

Sarana Prasarana 07/D/29-

IV/2017 

29 April 2017 

11.00-12.00 WIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 7 

TEMUAN DATA PENELITIAN DALAM BENTUK DOKUMEN 

Nomor  01/D/29-IV/2017 

Jenis dokumen  Dokumen resmi 

Judul dokumen Data Sejarah Berdirinya MTs Al-Bajuri 

Gegeran Sukorejo 

Dokumen ditemukan hari/tanggal 29 April 2017 

Dokumen ditemukan pukul 11.00-12.00 WIB 

Dokumen ditemukan di Ruang tata usaha (TU) 

 

Sejarah Berdirinya MTs Al-Bajuri Gegeran Sukorejo 

MTs Ma‟arif Al-bajuri berdiri tahun 1976, proses berdirinya MTs Ma‟arif Al-

Bajuri ini sesungguhnya sebuah peralihan dari Pondok-Pesantren Ulfatul Muta‟alim 

yang telah ada sejak tahun + akhir 1900 an. Se-era dengan Pondok Gontor pada masa 

Trimurti yang telah melahirkan Kyai-kyai besar salah satunya Kyai Ihsan menantu K. 

Bajuri yang mendirikan pondok Pethuk, Mojo, Kediri yang dalam perkembangannya 

menjadi tiga pondok besar yaitu Pondok-Pesantren Salaf Al-Ihsan Putra, Pondok-

Pesantren Khafidhoh Al-Ihsan Putri serta pondok-pesantren Khusus Fiqih Al-ihsan 



 

 

yang masih satu keturunan Kyai bajuri di Pethuk Kediri. Sementara di Pondok-

Pesantren Ulfatul Muta‟alim pada tahun 1970an di ubah menjadi RA Wardatul Atfal, 

MI Muallafah, dan MTs Ma‟arif Al-Bajuri, nama Al-Bajuri ini diambil dari pengasuh 

Pondok-Pesantren Ulfatul Muta‟alim Klaten Gegeran Sukorejo Ponorogo yaitu 

Almarhum Kyai Bajuri. 

Dalam awal perkembangan MTs Ma‟arif Al-Bajuri masih ada pemodokan dan 

proses belajar mengajar di madrasah sore dari setingkat RA, MI,dan MTs yang juga 

termasuk dalam agenda kegiatan MTs Ma‟arif Al-Bajuri, namun karena lebih 

memfokuskan pada kegiatan belajar mengajar RA, MI,dan MTs pagi perhatian ke 

madrasah sore berkurang. Namun paling tidak MTs tersebut masih eksis sampai 

sekarang. Pada tahun 1995 MTs Ma‟arif Al-Bajuri statusnya dari swasta meningkat 

menjadi swasta terakreditasi. Pada tahun 1995 ini mendapat tawaran dari DEPAG 

untuk menjadi madrasah negeri namun di tolak sebab memang pihak yayasan MTs 

Ma‟arif Al-Bajuri tidak mengizinkan untuk dinegerikan, sebab jika berubah negeri 

komplek madrasah harus dipindah yang berarti meninggalkan persoalan sejarah dan 

akses jariyah yang sejak awal tertanam. Pada tahun 2005 yayasan berubah ketika 

semula adalah Al-Islah yang kebetulan juga yayasan yang menaungi beberapa 

madrasah seperti MTs Al-Bajuri, MTs Pulosari, SLTP Semanding Kauman, MTs-MA 

Al-Azhar telah bergabung dengan yayasan Maarif maka sejak saat itu, MTs Al-Bajuri 

berada dibawah naungan yayasan Ma‟arif. 

Selain tersebut kegiatan pembelajaran kitab-kitab klasik (kitab kuning) masih 

terus berlangsung pada sore hari dan setelah magrib di mushola madrasah, serta di 



 

 

masjid besar Klaten, dusun wilayah domisili MTs Ma‟arif Al-Bajuri berada. Yang 

sebenarnya juga termasuk bagian dari perkembangan pendidikan dari embrio yang 

sama yaitu pondok-pesantren Ulfatul Muta‟alim. 

Hingga sekarang MTs Ma‟arif Al-Bajuri masih bertahan sebab didukung pula 

oleh masyarakat  dan tokoh-tokoh masyarakat setempat dan tentunya oleh keluarga 

besar keturunan Kyai bajuri. namun demikian kondisi yang sekarang menunjukkan 

bahwa MTs Ma‟arif Al-Bajuri mulai rapuh yang tentunya memerlukan penyegaran 

dan aliran semangat revolusi konstruktif  agar MTs Ma‟arif Al-Bajuri dapat bukan 

hanya bertahan namun dapat berkembang lebih besar seperti pondok-pesantren 

Ulfatul Muta‟alim dimasa yang lalu. 

Refleksi  

Dari data di atas dapat diketahui bahwa MTs Ma‟arif Al-bajuri berdiri tahun 

1976, proses berdirinya MTs Ma‟arif Al-Bajuri ini sesungguhnya sebuah peralihan 

dari Pondok-Pesantren Ulfatul Muta‟alim yang telah ada sejak tahun + akhir 1900 an. 

Namun demikian kondisi yang sekarang menunjukkan bahwa MTs Ma‟arif Al-Bajuri 

mulai rapuh yang tentunya memerlukan penyegaran dan aliran semangat revolusi 

konstruktif  agar MTs Ma‟arif Al-Bajuri dapat bukan hanya bertahan namun dapat 

berkembang lebih besar seperti pondok-pesantren Ulfatul Muta‟alim dimasa yang 

lalu. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

TEMUAN DATA PENELITIAN DALAM BENTUK DOKUMEN 

Nomor  02/D/29-IV/2017 

Jenis dokumen  Dokumen resmi 

Judul dokumen Letak Geografis MTs Al-Bajuri 

Gegeran Sukorejo 

Dokumen ditemukan hari/tanggal 29 April 2017 

Dokumen ditemukan pukul 11.00-12.00 WIB 

Dokumen ditemukan di Ruang tata usaha (TU) 

 

Letak Geogrfis MTs Al-Bajuri 

Madrasah Tsanawiyah Ma‟arif Al-Bajuri berada di jalan Klaten 36A Desa 

Gegeran Kecamatan Sukorejo Kota/Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. Nomor telepon 

+6282231226220. Website mtsalbajuriponorogo.blogspot.com. Email 

mtsalbajuri@gmail.com.  

mailto:mtsalbajuri@gmail.com


 

 

Bangunan madrasah terletak pada lahan seluas 2445 m2, dengan rincian 

sebagai berikut : 

Bangunan  : 572 m2 

Lapangan olahraga : - 

Halaman  : 300 m2 

Kebun/taman  : 150 m2 

Belum digunakan : 1423 m2 

 

Refleksi  : 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa Madrasah Tsanawiyah Ma‟arif Al-Bajuri 

berada di jalan Klaten 36A Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kota/Kabupaten 

Ponorogo Jawa Timur. Bangunan madrasah terletak pada lahan seluas 2445 m2. 

TEMUAN DATA PENELITIAN DALAM BENTUK DOKUMEN 

Nomor  03/D/29-IV/2017 

Jenis dokumen  Dokumen resmi 

Judul dokumen Visi, Misi dan Tujuan MTs Al-Bajuri 

Gegeran Sukorejo 

Dokumen ditemukan hari/tanggal 29 April 2017 

Dokumen ditemukan pukul 11.00-12.00 WIB 



 

 

Dokumen ditemukan di Ruang tata usaha (TU) 

 

Visi dan Misi MTs Ma’arif Al Bajuri 

1. Visi Madrasah 

”Terbentuknya jiwa muslim, nasionalis, religius yang berbudi luhur 

berhaluan Ahlussunah Waljama‟ah serta ramah lingkungan ”  

2. Indikator Visi 

a. Unggul dalam pembinaan iman dan taqwa kepada Allah SWT 

b. Unggul dalam akhlakul karimah 

c. Unggul dalam kompetisi melanjutkan ke jenjang pendidikan di atasnya 

d. Unggul dalam IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi) 

e. Unggul dalam perolehan prestasi akademik 

f. Unggul dalam siswa teladan (ujian nasional dan ujian madrasah) 

g. Unggul dalam lomba olahraga/seni 

h. Unggul dalam lomba UKS dan pramuka 

i. Unggul dalam kedisiplinan 

j. Unggul dalam kepedulian sosial 

k. Unggul dari segi lingkungan madrasah yang nyaman dan kondusif 

untuk belajar 

l. Mendapat kepercayaan dari msyarakat luas 

3. Misi 



 

 

a. Membentuk kader ummat yang bertakwa kepada Allah Swt, beramal 

shaleh, berbadan sehat, berpengetahuan luas, berpikiran bebas dan 

berjiwa wiraswasta dan cinta tanah air. 

b. Melaksanakan pembelajaran dan pembiasaan dalam menjalankan 

ajaran agama Islam secara utuh 

c. Melaksanakan pembelajaran dan pembimbingan secara aktif, kreatif, 

efektif dan menyenangkan (PAKEM) dalam pencapaian prestasi, 

akademik dan non akademik dengan pendekatan CTL (Contextual 

Teaching Learning) 

d. Menyelenggarakan tata kelola madrasah yang efektif, efesien , 

transparan dan akuntabel 

e. Meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme tenaga kependidikan 

sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan 

f. Menjadikan madrasah sebagai madrasah model dalam pengembangan 

pembelajaran yang mengintegrasikan Imtaq dan Iptek 

g. Menumbuh kembangkan semangat keunggulan secara intensif kepada 

seluruh warga madrasah baik dalam prestasi akademik maupun non 

akademik 

h. Menerapkan menejemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga 

madrasah dan komite madrasah 

i. Mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenali potensi diri 

sehingga dapat dikembangkan secara lebih optimal 



 

 

j. Menciptakan lingkungan madrasah yang sehat bersih dan indah 

4. Tujuan MTs Ma‟arif Al Bajuri 

a. Menjadi muslim yang taat beribadah dan berakhlak mulia, lancar 

membaca al-Qur‟an, mahir dalam Bahasa Arab dan Inggris baik 

tulisan maupun lisan, memiliki kemampuan mengajar dan berdakwah 

sehingga mampu bersaing dan unggul dari lembaga lain. 

b. Mengembangkan model pembelajaran yang mengintegrasikan Imtaq 

dan Iptek sehingga unggul akan prestasi serta berwawasan kebangsaan 

c. Menghasilkan pencapaian standar pendidik dan tenaga kependidikan 

yang professional dan memiliki sertifikasi sesuai dengan bidangnya 

masing-masing 

d. Menghasilkan pencapaian standar sarana prasarana sesuai dengan 

standar nasional pendidikan 

e. Menghasilkan manajemen pengelolahan madrasah yang partisipatif  

dan akuntabel sesuai dengan ketentuan standar nasional pendidikan 

f. Memenuhi sistem penilaian sesuai dengan standar nasional pendidikan 

g. Memiliki sambungan internet dan sistem informasi dan manajemen 

(SIM) yang handal 

h. Terjadi peningkatan kepedulian warga madrasah terhadap kebersihan, 

keindahan dan keasrian lingkungan madrasah dari pada tahun 

sebelumnya 



 

 

i. Pada tahun 2013 para siswa yang memiliki minat, bakat dan 

kemampuan terhadap bahasa arab dan bahasa inggris semakin 

meningkat dari tahun sebelumnya dan mampu menjadi MC dan 

berpidato dengan dua bahasa tersebut 

j. Pada tahun 2013 memiliki tim olahraga minimal 3 cabang yang 

mampu menjadi finalis tingkat propinsi 

k. Memiliki tim kesenian yang mampu tampil minimal pada acara 

setingkat kabupaten 

l. Pada tahun 2013, terjadi peningkatan managemen parsitifatif agar 

madrasah, diterapkannya managemen pengendalian mutu madrasah, 

terjadi peningkatan animo siswa baru   

Refleksi  

Dari data di atas diketahui tentang visi, misi dan tujuan sekolah MTs Al-Bajuri yang 

bisa dijadikan untuk pertimbangan untuk siswa atau warga bahwa MTs Al-Bajuri 

mempunyai Kualitas dan mutu yang bagus sehingga layak untuk dipilih sebagai 

sekolah yang baik. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMUAN DATA PENELITIAN DALAM BENTUK DOKUMEN 

Nomor  04/D/29-IV/2017 

Jenis dokumen  Dokumen resmi 

Judul dokumen Stuktur Organisasi 

Dokumen ditemukan hari/tanggal 29 April 2017 

Dokumen ditemukan pukul 11.00-12.00 WIB 

Dokumen ditemukan di Ruang tata usaha (TU) 

 

Struktur Organisasi 



 

 

Organisasi  di MTs Al-Bajuri terdiri atas osis, pramuka, yayasan madrasah 

(yayasan Al-Islah) atau sekarang berdiri dibawah naungan Ma‟arif.   

 

 

 

 

 

 

Refleksi : 

Dari data diatas dapat diketahui struktur organisasi terdiri atas yayasan, kepala 

madrasah, dewan guru, karyawan, OSIS, dan pramuka. 

TEMUAN DATA PENELITIAN DALAM BENTUK DOKUMEN 

Nomor  05/D/29-IV/2017 

Jenis dokumen  Dokumen resmi 

Judul dokumen Keadaan Guru/Karyawan 

Dokumen ditemukan hari/tanggal 29 April 2017 

Dokumen ditemukan pukul 11.00-12.00 WIB 

YAYASAN 

KEPALA MADRASAH 

PRAMUKA 
OSIS 

KARYAWAN DEWAN GURU 



 

 

Dokumen ditemukan di Ruang tata usaha (TU) 

 

Keadaan Guru/Karyawan 

No Nama guru Jabatan Bidang study 

1 Budiarto,S.Pt. Kepala Madrasah Penjaskes 

2 Nur Zaini,BA. PKM Hum Fiqih  

3 Sunarko Guru Matematika 

4 Marjuni Guru IPA 

5 Lilis Zuhairini, S.Pd. PKM Kur Bahasa Inggris 

6 Saiful Islam, S.Pd. Wali Kelas VIII Matematika 

7 Willy Defrant Said, M.S.Pd. Wali Kelas IX Aqidah Akhlak 

8 Siti Mar‟atus Sholikhah, S.Pd. Wali Kelas VII Bahasa Indonesia 

9 Miftakhul Mu‟minin, S.Pd.I Guru SKI 

10 Dwi Habsari, S.Pd.I Guru IPS 

11 Umi Laila Ka.TU Ketrampilan  

12 Diwan Heri Arfa Guru  TIK 



 

 

13 Royan Wafa, S.Pd.I. Guru Qur‟an Hadits 

14 Adi Putra Wijaya Guru  PKn 

 

TEMUAN DATA PENELITIAN DALAM BENTUK DOKUMEN 

Nomor  06/D/29-IV/2017 

Jenis dokumen  Dokumen resmi 

Judul dokumen Keadaan Siswa 

Dokumen ditemukan hari/tanggal 29 April 2017 

Dokumen ditemukan pukul 11.00-12.00 WIB 

Dokumen ditemukan di Ruang tata usaha (TU) 

 

Keadaan Siswa 

 

No Kelas Laki-laki perempuan Jumlah 

1 VII 10 6 16 

2 VIII 9 12 21 



 

 

3 IX 7 3 10 

4 Jumlah total 47 

 

 

 

TEMUAN DATA PENELITIAN DALAM BENTUK DOKUMEN 

Nomor  07/D/29-IV/2017 

Jenis dokumen  Dokumen resmi 

Judul dokumen Sarana dan Prasarana 

Dokumen ditemukan hari/tanggal 29 April 2017 

Dokumen ditemukan pukul 11.00-12.00 WIB 

Dokumen ditemukan di Ruang tata usaha (TU) 

 

Sarana dan Prasarana 

A. Jumlah dan Kondisi Bangunan 

No

. 

Jenis bangunan  Jumlah ruangan menurut kondisi Status 

kepemilikan baik Rusak Rusak Rusak 



 

 

ringan sedang berat 

1 Ruang kelas 1  2 2 Milik Sendiri 

2 Ruang kepala 

madrasah 

   1 Milik Sendiri 

3 Ruang guru   1  Milik Sendiri 

4 Ruang TU   1  Milik Sendiri 

5 Laboratorium IPA    1 Milik Sendiri 

6 Laboratorium 

komputer 

   1 Milik Sendiri 

7 Ruang perpustakaan    1 Milik Sendiri 

8 Ruang UKS    1 Milik Sendiri 

9 Toilet guru    1 Milik Sendiri 

10 Toilet siswa    1 Milik Sendiri 

11 Masjid/mushola 1    Milik Sendiri 

12 Kantin 1    Milik Sendiri 

 

B. Sarana Prasarana Pendukung Pembelajaran 



 

 

No.  Jenis sarpras Jumlah sarpras 

menurut kondisi 

Jumlah 

ideal 

Status 

kepemilikan 

Baik  Rusak  

1 Kursi siswa 10 28 60 Milik Sendiri 

2 Meja siswa 15 24 60 Milik Sendiri 

3 Kursi guru di ruang kelas 3  3 Milik Sendiri 

4 Meja guru di ruang kelas 3  3 Milik Sendiri 

5 Papan tulis 3  3 Milik Sendiri 

6 Komputer/Laptop di lab. 

Komputer 

 4 20 Milik Sendiri 

7 Alat peraga IPA ( SAINS ) 10 3 - Milik Sendiri 

8 Bola sepak  4 10 Milik Sendiri 

9 Bola volly  3 10 Milik Sendiri 

 

 

 

C. Sarana Prasarana Pendukung Lainnya 

No. Jenis sarpras Jumlah sarpras menurut Status 



 

 

kondisi kepemilikan 

Baik rusak 

1 Laptop (di luar yang ada di 

lab. Komputer) 

4  Bukan Milik 

Sendiri 

2 Printer 2 1 Milik Sendiri 

3 Televisi  1  Milik Sendiri 

4 Mesin fotocopy 1  Milik Sendiri 

5 Mesin scanner 1  Milik Sendiri 

6 Meja guru dan pegawai 6  Milik Sendiri 

7 Kursi guru dan pegawai 6  Milik Sendiri 

8 Lemari arsip 3  Milik Sendiri 

9 Kotak obat p3k 1  Milik Sendiri 

10 Pengeras suara 2  Milik Sendiri 

 

Refleksi : 



 

 

dari data diatas diketahui tentang sarana dan prasarana di MTs Al-Bajuri yang 

merupakan komponen penting untuk menentukan keberhasilan dalam proses belajar 

yang mana sarana dan prasarana di madrasah ini dikatakan masih cukup kurang.  

Lampiran 7 

TEMUAN DATA PENELITIAN DALAM BENTUK DOKUMEN 

Nomor  01/D/29-IV/2017 

Jenis dokumen  Dokumen resmi 

Judul dokumen Data Sejarah Berdirinya MTs Al-Bajuri 

Gegeran Sukorejo 

Dokumen ditemukan hari/tanggal 29 April 2017 

Dokumen ditemukan pukul 11.00-12.00 WIB 

Dokumen ditemukan di Ruang tata usaha (TU) 

 

Sejarah Berdirinya MTs Al-Bajuri Gegeran Sukorejo 

MTs Ma‟arif Al-bajuri berdiri tahun 1976, proses berdirinya MTs Ma‟arif Al-

Bajuri ini sesungguhnya sebuah peralihan dari Pondok-Pesantren Ulfatul Muta‟alim 

yang telah ada sejak tahun + akhir 1900 an. Se-era dengan Pondok Gontor pada masa 

Trimurti yang telah melahirkan Kyai-kyai besar salah satunya Kyai Ihsan menantu K. 



 

 

Bajuri yang mendirikan pondok Pethuk, Mojo, Kediri yang dalam perkembangannya 

menjadi tiga pondok besar yaitu Pondok-Pesantren Salaf Al-Ihsan Putra, Pondok-

Pesantren Khafidhoh Al-Ihsan Putri serta pondok-pesantren Khusus Fiqih Al-ihsan 

yang masih satu keturunan Kyai bajuri di Pethuk Kediri. Sementara di Pondok-

Pesantren Ulfatul Muta‟alim pada tahun 1970an di ubah menjadi RA Wardatul Atfal, 

MI Muallafah, dan MTs Ma‟arif Al-Bajuri, nama Al-Bajuri ini diambil dari pengasuh 

Pondok-Pesantren Ulfatul Muta‟alim Klaten Gegeran Sukorejo Ponorogo yaitu 

Almarhum Kyai Bajuri. 

Dalam awal perkembangan MTs Ma‟arif Al-Bajuri masih ada pemodokan dan 

proses belajar mengajar di madrasah sore dari setingkat RA, MI,dan MTs yang juga 

termasuk dalam agenda kegiatan MTs Ma‟arif Al-Bajuri, namun karena lebih 

memfokuskan pada kegiatan belajar mengajar RA, MI,dan MTs pagi perhatian ke 

madrasah sore berkurang. Namun paling tidak MTs tersebut masih eksis sampai 

sekarang. Pada tahun 1995 MTs Ma‟arif Al-Bajuri statusnya dari swasta meningkat 

menjadi swasta terakreditasi. Pada tahun 1995 ini mendapat tawaran dari DEPAG 

untuk menjadi madrasah negeri namun di tolak sebab memang pihak yayasan MTs 

Ma‟arif Al-Bajuri tidak mengizinkan untuk dinegerikan, sebab jika berubah negeri 

komplek madrasah harus dipindah yang berarti meninggalkan persoalan sejarah dan 

akses jariyah yang sejak awal tertanam. Pada tahun 2005 yayasan berubah ketika 

semula adalah Al-Islah yang kebetulan juga yayasan yang menaungi beberapa 

madrasah seperti MTs Al-Bajuri, MTs Pulosari, SLTP Semanding Kauman, MTs-MA 



 

 

Al-Azhar telah bergabung dengan yayasan Maarif maka sejak saat itu, MTs Al-Bajuri 

berada dibawah naungan yayasan Ma‟arif. 

Selain tersebut kegiatan pembelajaran kitab-kitab klasik (kitab kuning) masih 

terus berlangsung pada sore hari dan setelah magrib di mushola madrasah, serta di 

masjid besar Klaten, dusun wilayah domisili MTs Ma‟arif Al-Bajuri berada. Yang 

sebenarnya juga termasuk bagian dari perkembangan pendidikan dari embrio yang 

sama yaitu pondok-pesantren Ulfatul Muta‟alim. 

Hingga sekarang MTs Ma‟arif Al-Bajuri masih bertahan sebab didukung pula 

oleh masyarakat  dan tokoh-tokoh masyarakat setempat dan tentunya oleh keluarga 

besar keturunan Kyai bajuri. namun demikian kondisi yang sekarang menunjukkan 

bahwa MTs Ma‟arif Al-Bajuri mulai rapuh yang tentunya memerlukan penyegaran 

dan aliran semangat revolusi konstruktif  agar MTs Ma‟arif Al-Bajuri dapat bukan 

hanya bertahan namun dapat berkembang lebih besar seperti pondok-pesantren 

Ulfatul Muta‟alim dimasa yang lalu. 

Refleksi  

Dari data di atas dapat diketahui bahwa MTs Ma‟arif Al-bajuri berdiri tahun 

1976, proses berdirinya MTs Ma‟arif Al-Bajuri ini sesungguhnya sebuah peralihan 

dari Pondok-Pesantren Ulfatul Muta‟alim yang telah ada sejak tahun + akhir 1900 an. 

Namun demikian kondisi yang sekarang menunjukkan bahwa MTs Ma‟arif Al-Bajuri 

mulai rapuh yang tentunya memerlukan penyegaran dan aliran semangat revolusi 

konstruktif  agar MTs Ma‟arif Al-Bajuri dapat bukan hanya bertahan namun dapat 



 

 

berkembang lebih besar seperti pondok-pesantren Ulfatul Muta‟alim dimasa yang 

lalu. 

 

 

 

 

 

 

 

TEMUAN DATA PENELITIAN DALAM BENTUK DOKUMEN 

Nomor  02/D/29-IV/2017 

Jenis dokumen  Dokumen resmi 

Judul dokumen Letak Geografis MTs Al-Bajuri 

Gegeran Sukorejo 

Dokumen ditemukan hari/tanggal 29 April 2017 

Dokumen ditemukan pukul 11.00-12.00 WIB 

Dokumen ditemukan di Ruang tata usaha (TU) 

 

Letak Geogrfis MTs Al-Bajuri 



 

 

Madrasah Tsanawiyah Ma‟arif Al-Bajuri berada di jalan Klaten 36A Desa 

Gegeran Kecamatan Sukorejo Kota/Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. Nomor telepon 

+6282231226220. Website mtsalbajuriponorogo.blogspot.com. Email 

mtsalbajuri@gmail.com.  

Bangunan madrasah terletak pada lahan seluas 2445 m2, dengan rincian 

sebagai berikut : 

Bangunan  : 572 m2 

Lapangan olahraga : - 

Halaman  : 300 m2 

Kebun/taman  : 150 m2 

Belum digunakan : 1423 m2 

 

Refleksi  : 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa Madrasah Tsanawiyah Ma‟arif Al-Bajuri 

berada di jalan Klaten 36A Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kota/Kabupaten 

Ponorogo Jawa Timur. Bangunan madrasah terletak pada lahan seluas 2445 m2. 

TEMUAN DATA PENELITIAN DALAM BENTUK DOKUMEN 

Nomor  03/D/29-IV/2017 

Jenis dokumen  Dokumen resmi 

mailto:mtsalbajuri@gmail.com


 

 

Judul dokumen Visi, Misi dan Tujuan MTs Al-Bajuri 

Gegeran Sukorejo 

Dokumen ditemukan hari/tanggal 29 April 2017 

Dokumen ditemukan pukul 11.00-12.00 WIB 

Dokumen ditemukan di Ruang tata usaha (TU) 

 

Visi dan Misi MTs Ma’arif Al Bajuri 

5. Visi Madrasah 

”Terbentuknya jiwa muslim, nasionalis, religius yang berbudi luhur 

berhaluan Ahlussunah Waljama‟ah serta ramah lingkungan ”  

6. Indikator Visi 

m. Unggul dalam pembinaan iman dan taqwa kepada Allah SWT 

n. Unggul dalam akhlakul karimah 

o. Unggul dalam kompetisi melanjutkan ke jenjang pendidikan di atasnya 

p. Unggul dalam IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi) 

q. Unggul dalam perolehan prestasi akademik 

r. Unggul dalam siswa teladan (ujian nasional dan ujian madrasah) 

s. Unggul dalam lomba olahraga/seni 

t. Unggul dalam lomba UKS dan pramuka 

u. Unggul dalam kedisiplinan 



 

 

v. Unggul dalam kepedulian sosial 

w. Unggul dari segi lingkungan madrasah yang nyaman dan kondusif 

untuk belajar 

x. Mendapat kepercayaan dari msyarakat luas 

7. Misi 

k. Membentuk kader ummat yang bertakwa kepada Allah Swt, beramal 

shaleh, berbadan sehat, berpengetahuan luas, berpikiran bebas dan 

berjiwa wiraswasta dan cinta tanah air. 

l. Melaksanakan pembelajaran dan pembiasaan dalam menjalankan 

ajaran agama Islam secara utuh 

m. Melaksanakan pembelajaran dan pembimbingan secara aktif, kreatif, 

efektif dan menyenangkan (PAKEM) dalam pencapaian prestasi, 

akademik dan non akademik dengan pendekatan CTL (Contextual 

Teaching Learning) 

n. Menyelenggarakan tata kelola madrasah yang efektif, efesien , 

transparan dan akuntabel 

o. Meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme tenaga kependidikan 

sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan 

p. Menjadikan madrasah sebagai madrasah model dalam pengembangan 

pembelajaran yang mengintegrasikan Imtaq dan Iptek 



 

 

q. Menumbuh kembangkan semangat keunggulan secara intensif kepada 

seluruh warga madrasah baik dalam prestasi akademik maupun non 

akademik 

r. Menerapkan menejemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga 

madrasah dan komite madrasah 

s. Mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenali potensi diri 

sehingga dapat dikembangkan secara lebih optimal 

t. Menciptakan lingkungan madrasah yang sehat bersih dan indah 

8. Tujuan MTs Ma‟arif Al Bajuri 

m. Menjadi muslim yang taat beribadah dan berakhlak mulia, lancar 

membaca al-Qur‟an, mahir dalam Bahasa Arab dan Inggris baik 

tulisan maupun lisan, memiliki kemampuan mengajar dan berdakwah 

sehingga mampu bersaing dan unggul dari lembaga lain. 

n. Mengembangkan model pembelajaran yang mengintegrasikan Imtaq 

dan Iptek sehingga unggul akan prestasi serta berwawasan kebangsaan 

o. Menghasilkan pencapaian standar pendidik dan tenaga kependidikan 

yang professional dan memiliki sertifikasi sesuai dengan bidangnya 

masing-masing 

p. Menghasilkan pencapaian standar sarana prasarana sesuai dengan 

standar nasional pendidikan 

q. Menghasilkan manajemen pengelolahan madrasah yang partisipatif  

dan akuntabel sesuai dengan ketentuan standar nasional pendidikan 



 

 

r. Memenuhi sistem penilaian sesuai dengan standar nasional pendidikan 

s. Memiliki sambungan internet dan sistem informasi dan manajemen 

(SIM) yang handal 

t. Terjadi peningkatan kepedulian warga madrasah terhadap kebersihan, 

keindahan dan keasrian lingkungan madrasah dari pada tahun 

sebelumnya 

u. Pada tahun 2013 para siswa yang memiliki minat, bakat dan 

kemampuan terhadap bahasa arab dan bahasa inggris semakin 

meningkat dari tahun sebelumnya dan mampu menjadi MC dan 

berpidato dengan dua bahasa tersebut 

v. Pada tahun 2013 memiliki tim olahraga minimal 3 cabang yang 

mampu menjadi finalis tingkat propinsi 

w. Memiliki tim kesenian yang mampu tampil minimal pada acara 

setingkat kabupaten 

x. Pada tahun 2013, terjadi peningkatan managemen parsitifatif agar 

madrasah, diterapkannya managemen pengendalian mutu madrasah, 

terjadi peningkatan animo siswa baru   

Refleksi  

Dari data di atas diketahui tentang visi, misi dan tujuan sekolah MTs Al-Bajuri yang 

bisa dijadikan untuk pertimbangan untuk siswa atau warga bahwa MTs Al-Bajuri 



 

 

mempunyai Kualitas dan mutu yang bagus sehingga layak untuk dipilih sebagai 

sekolah yang baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMUAN DATA PENELITIAN DALAM BENTUK DOKUMEN 

Nomor  04/D/29-IV/2017 

Jenis dokumen  Dokumen resmi 



 

 

Judul dokumen Stuktur Organisasi 

Dokumen ditemukan hari/tanggal 29 April 2017 

Dokumen ditemukan pukul 11.00-12.00 WIB 

Dokumen ditemukan di Ruang tata usaha (TU) 

 

Struktur Organisasi 

Organisasi  di MTs Al-Bajuri terdiri atas osis, pramuka, yayasan madrasah 

(yayasan Al-Islah) atau sekarang berdiri dibawah naungan Ma‟arif.   

 

 

 

 

 

 

Refleksi : 

Dari data diatas dapat diketahui struktur organisasi terdiri atas yayasan, kepala 

madrasah, dewan guru, karyawan, OSIS, dan pramuka. 

TEMUAN DATA PENELITIAN DALAM BENTUK DOKUMEN 

YAYASAN 

KEPALA MADRASAH 

PRAMUKA 
OSIS 

KARYAWAN DEWAN GURU 



 

 

Nomor  05/D/29-IV/2017 

Jenis dokumen  Dokumen resmi 

Judul dokumen Keadaan Guru/Karyawan 

Dokumen ditemukan hari/tanggal 29 April 2017 

Dokumen ditemukan pukul 11.00-12.00 WIB 

Dokumen ditemukan di Ruang tata usaha (TU) 

 

Keadaan Guru/Karyawan 

No Nama guru Jabatan Bidang study 

1 Budiarto,S.Pt. Kepala Madrasah Penjaskes 

2 Nur Zaini,BA. PKM Hum Fiqih  

3 Sunarko Guru Matematika 

4 Marjuni Guru IPA 

5 Lilis Zuhairini, S.Pd. PKM Kur Bahasa Inggris 

6 Saiful Islam, S.Pd. Wali Kelas VIII Matematika 

7 Willy Defrant Said, M.S.Pd. Wali Kelas IX Aqidah Akhlak 



 

 

8 Siti Mar‟atus Sholikhah, S.Pd. Wali Kelas VII Bahasa Indonesia 

9 Miftakhul Mu‟minin, S.Pd.I Guru SKI 

10 Dwi Habsari, S.Pd.I Guru IPS 

11 Umi Laila Ka.TU Ketrampilan  

12 Diwan Heri Arfa Guru  TIK 

13 Royan Wafa, S.Pd.I. Guru Qur‟an Hadits 

14 Adi Putra Wijaya Guru  PKn 

 

TEMUAN DATA PENELITIAN DALAM BENTUK DOKUMEN 

Nomor  06/D/29-IV/2017 

Jenis dokumen  Dokumen resmi 

Judul dokumen Keadaan Siswa 

Dokumen ditemukan hari/tanggal 29 April 2017 

Dokumen ditemukan pukul 11.00-12.00 WIB 

Dokumen ditemukan di Ruang tata usaha (TU) 

 



 

 

Keadaan Siswa 

 

No Kelas Laki-laki perempuan Jumlah 

1 VII 10 6 16 

2 VIII 9 12 21 

3 IX 7 3 10 

4 Jumlah total 47 

 

 

 

TEMUAN DATA PENELITIAN DALAM BENTUK DOKUMEN 
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Judul dokumen Sarana dan Prasarana 

Dokumen ditemukan hari/tanggal 29 April 2017 

Dokumen ditemukan pukul 11.00-12.00 WIB 



 

 

Dokumen ditemukan di Ruang tata usaha (TU) 

 

Sarana dan Prasarana 

D. Jumlah dan Kondisi Bangunan 

No

. 

Jenis bangunan  Jumlah ruangan menurut kondisi Status 

kepemilikan baik Rusak 

ringan 

Rusak 

sedang 

Rusak 

berat 

1 Ruang kelas 1  2 2 Milik Sendiri 

2 Ruang kepala 

madrasah 

   1 Milik Sendiri 

3 Ruang guru   1  Milik Sendiri 

4 Ruang TU   1  Milik Sendiri 

5 Laboratorium IPA    1 Milik Sendiri 

6 Laboratorium 

komputer 

   1 Milik Sendiri 

7 Ruang perpustakaan    1 Milik Sendiri 

8 Ruang UKS    1 Milik Sendiri 

9 Toilet guru    1 Milik Sendiri 



 

 

10 Toilet siswa    1 Milik Sendiri 

11 Masjid/mushola 1    Milik Sendiri 

12 Kantin 1    Milik Sendiri 

 

E. Sarana Prasarana Pendukung Pembelajaran 

No.  Jenis sarpras Jumlah sarpras 

menurut kondisi 

Jumlah 

ideal 

Status 

kepemilikan 

Baik  Rusak  

1 Kursi siswa 10 28 60 Milik Sendiri 

2 Meja siswa 15 24 60 Milik Sendiri 

3 Kursi guru di ruang kelas 3  3 Milik Sendiri 

4 Meja guru di ruang kelas 3  3 Milik Sendiri 

5 Papan tulis 3  3 Milik Sendiri 

6 Komputer/Laptop di lab. 

Komputer 

 4 20 Milik Sendiri 

7 Alat peraga IPA ( SAINS ) 10 3 - Milik Sendiri 

8 Bola sepak  4 10 Milik Sendiri 



 

 

9 Bola volly  3 10 Milik Sendiri 

 

 

 

F. Sarana Prasarana Pendukung Lainnya 

No. Jenis sarpras Jumlah sarpras menurut 

kondisi 

Status 

kepemilikan 

Baik rusak 

1 Laptop (di luar yang ada di 

lab. Komputer) 

4  Bukan Milik 

Sendiri 

2 Printer 2 1 Milik Sendiri 

3 Televisi  1  Milik Sendiri 

4 Mesin fotocopy 1  Milik Sendiri 

5 Mesin scanner 1  Milik Sendiri 

6 Meja guru dan pegawai 6  Milik Sendiri 

7 Kursi guru dan pegawai 6  Milik Sendiri 

8 Lemari arsip 3  Milik Sendiri 



 

 

9 Kotak obat p3k 1  Milik Sendiri 

10 Pengeras suara 2  Milik Sendiri 

 

Refleksi : 

dari data diatas diketahui tentang sarana dan prasarana di MTs Al-Bajuri yang 

merupakan komponen penting untuk menentukan keberhasilan dalam proses belajar 

yang mana sarana dan prasarana di madrasah ini dikatakan masih cukup kurang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RIWAYAT HIDUP 

Nama    : Vena Astri Lauda 

Nim     : 210313097 

Tempat Tanggal Lahir : Ponorogo, 06 juli 1995 

Alamat  : Dusun Klaten, Desa Gegeran, Kec. Sukorejo, Kab. 
Ponorogo 

Ayah   : Fatkhur Yanto 

Ibu   : Sulichah 

Riwayat Pendidikan Formal : 

1. TK Roudlotul Atfal  

2. Mi Muallafah Klaten Gegeran I 

3. MTs Al-Bajuri  

4. MA Darul Huda Mayak 

5. IAIN Ponorogo 

Riwayat Pendidikan Non Formal : 

1. Pp. Al-Bajuri Sukorejo 

2. Pp. Darul Huda Mayak, Ponorogo 

 


