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ABSTRAK 

Anasari, Dwi. 2018. Pengembangan Pendidikan Agama Islam melalui Program 

Madrasah Diniyah di MI Ma’arif Cekok Tahun Pelajaran 2017/2018. Skripsi. 

Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Dr. M. Miftahul 

Ulum, M.Ag. 

Kata Kunci: Pendidikan Agama Islam, Madrasah Diniyah 

Mutu pendidikan agama yang ada saat ini belum memenuhi harapan 

masyarakat pada umumnya. Ada beberapa indikasi atau gejala yang terjadi di 

beberapa sekolah atau madrasah seperti kemampuan membaca kitab yang masih 

rendah, kemampuan beribadah yang belum tertib, kurangnya sopan santun terhadap 

orang tua, guru, maupun teman sebaya. Belum lagi mengenai ketercapaian siswa 

dalam mengikuti pelajaran agama di kelas yang masih jauh dari standar ketuntasan 

minimal. Hal ini tentu menjadi masalah dalam pengembangan pendidikan agama 

Islam di sekolah.  

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan 

agama Islam, (2) untuk mengetahui pelaksanaan program madrasah diniyah, dan (3) 

untuk mengetahui kontribusi program madrasah diniyah  terhadap pengembangan 

materi pendidikan agama Islam di MI Ma‟arif Cekok.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif jenis 

penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Sumber data utama dalam penelitian ini berupa kata-kata 

dan tindakan informan, selebihnya data hasil observasi dan dokumentasi. Sedangkan 

teknik analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. 

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Pelaksanaan pendidikan agama 

Islam di MI Ma‟arif Cekok meliputi tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi. Bentuk pelaksanaannya berupa kegiatan pembelajaran pendidikan agama 

Islam di kelas dan juga mengadakan kegiatan pembiasaan. (2) Pelaksanaan program 

madrasah diniyah di MI Ma‟arif Cekok, semua siswa diwajibkan untuk mengikuti 

program madrasah diniyah dengan tujuan untuk mengembangkan pengetahuan 

siswanya pada materi pendidikan agama Islam. Program madrasah diniyah 

dilaksanakan pada hari Senin sampai Kamis waktunya setelah kegiatan salat dhuhur 

berjamaah. Kegiatannya berupa pembelajaran agama Islam dengan menggunakan 

beberapa metode seperti ceramah, latihan/drill, kisah, hafalan, dan karya wisata. 

Untuk kegiatan evaluasinya dengan diadakan ujian tengah semester dan ujian akhir 

semester. (3) kontribusi program madrasah diniyah terhadap pengembangan materi 

pendidikan agama Islam di MI Ma‟arif Cekok yaitu menambah pengetahuan siswa 

dalam bidang pendidikan agama Islam seperti materi salat dan tajwid, serta 

meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis Arab. 



 

 

 



 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

Mutu pendidikan agama yang ada saat ini belum memenuhi harapan 

masyarakat pada umumnya. Ada beberapa indikasi atau gejala yang terjadi di 

beberapa sekolah atau madrasah seperti kemampuan membaca kitab yang masih 

rendah, kemampuan beribadah yang belum tertib, kurangnya sopan santun dan 

rasa hormat terhadap orang tua, guru, maupun teman sebaya. Belum lagi mengenai 

ketercapaian siswa dalam mengikuti pelajaran agama di kelas yang masih jauh dari 

standar ketuntasan minimal. Hal ini tentu menjadi masalah dalam pengembangan 

pendidikan agama di sekolah. 

Pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah masih mengalami 

banyak kelemahan. Muchtar Buchori pada bukunya Abdul Majid menilai bahwa 

pendidikan agama saat ini masih gagal. Kegagalan ini terjadi karena dalam 

praktiknya pendidikan agama hanya memperhatikan aspek kognitif semata dari 

pertumbuhan kesadaran nilai-nilai agama, dan mengabaikan pembinaan aspek 

afektif dan konatif-volatif, yakni kemauan dan tekad untuk mengamalkan nilai-

nilai ajaran agama. Dengan kata lain, pendidikan agama lebih berorientasi pada 

belajar tentang agama, dan kurang berorientasi pada belajar bagaimana cara 



 

 

beragama yang benar. Akibatnya terjadi kesenjangan antara pengetahuan dan 

pengamalan dalam kehidupan nilai agama.
1
 

Pendidikan agama Islam di Indonesia saat ini mendapat banyak sorotan 

tajam dari masyarakat. Sebagian pengamat pendidikan berpendapat bahwa krisis 

ekonomi dan politik terutama krisis moral yang terjadi di masyarakat secara 

berkepanjangan disebabkan karena pembinaan mental yang masih gagal. Hal ini 

menandakan bahwa pendidikan agama Islam belum mampu membina masyarakat  

khususnya peserta didik untuk menjadi insan yang beriman dan bertaqwa. 

Pendapat Nurkolis Majid dalam bukunya Abdul Majid dan Dian Andayani 

mengatakan bahwa kegagalan pendidikan agama Islam disebabkan karena 

pembelajaran agama Islam lebih menitik beratkan pada hal-hal yang bersifat 

formal dan hafalan, bukan pada pemaknaannya.
2
 

Pendidikan agama merupakan sub sistem dari sistem pendidikan nasional 

yang memberikan kontribusi dalam aspek pembangunan salah satunya yaitu 

mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, 

dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. Zakiah Daradjat mendefinisikan 

pendidikan agama Islam adalah suatu usaha sadar untuk membina dan mengasuh 

peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh 

                                                           
1
 Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2014), 10. 
2
 Abdul Majid & Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2005), 165. 



 

 

(kaffah), lalu menghayati tujuan yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta 

menjadikan Islam sebagai pandangan hidup.
3
 

Dalam kurikulum pendidikan agama Islam, tujuan pendidikan agama 

Islam di sekolah atau madrasah yaitu untuk menumbuhkan dan meningkatkan 

keimanan, melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, 

pengamalan serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi 

manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketaqwaannya 

kepada Allah SWT. Serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
4
 

Dalam penerapan kurikulum di lembaga pendidikan formal, pendidikan 

agama Islam diberikan pada satu mata pelajaran saja, yaitu Pendidikan Agama 

Islam atau yang biasa disebut PAI. Pada lembaga pendidikan berbasis Islam 

seperti Madrasah Ibtidaiyah (MI), pendidikan agama Islam lebih banyak diberikan 

melalui mata pelajaran seperti Aqidah Akhlak, Fiqih, Bahasa Arab, Sejarah 

Kebudayaan Islam, dan al-Quran Hadits. Tetapi penyampaiannya diberikan 

bersamaan dengan pelajaran umum lainnya, sehingga pemahaman dan pendalaman 

siswa terhadap materi pendidikan agama Islam kurang maksimal. Sehingga tidak 

jarang ada beberapa sekolah yang mutu pendidikan agamanya masih kurang.  

                                                           
3
 Heri Gunawan, Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Bandung: Alfabeta, 

2013), 201. 
4
 Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2014),  16. 



 

 

Sebagai salah satu lembaga pendidikan formal berbasis Islam, MI Ma‟arif  

Cekok berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas peserta didiknya supaya 

menjadi peserta didik yang cakap dan terampil tidak hanya pada bidang 

pengetahuan umum saja tetapi juga unggul dalam pengetahuan agama. Salah satu 

upaya yang dilakukan yaitu dengan diadakannya program madrasah diniyah. 

Dengan adanya program madrasah diniyah ini, diharapkan dapat menambah 

pengetahuan siswa mengenai materi-materi yang berkaitan dengan pendidikan 

agama Islam yang tidak diajarkan di sekolah pagi. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala MI Ma‟arif Cekok 

pada tanggal 08 Februari 2018, kegiatan madrasah diniyah di MI Ma‟arif Cekok 

dilaksanakan setiap hari senin sampai kamis. Kegiatan dimulai pukul 13.00 WIB 

setelah selesai sholat dhuhur berjamaah. Kegiatan yang dilaksanakan berupa 

pembelajaran dan pendalaman materi-materi agama, seperti  Fiqih pasolatan, 

Quran Hadits,Tauhid, Bahasa Arab, Nahwu Sorof, singiran dan sorogan Alquran. 

Kegiatan madin ini diikuti oleh seluruh siswa MI Ma‟arif Cekok mulai kelas 1 

sampai kelas 6 dengan tujuan untuk menambah pengetahuan siswa-siswinya 

mengenai materi pendidikan agama Islam.
5
 

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk 

mengetahui kontribusi dari adanya program madrasah diniyah terhadap 

pengembangan pendidikan agama Islam dengan melakukan penelitian dalam 

                                                           
5
 Hasil Observasi di MI Ma‟arif Cekok pada Hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 



 

 

bentuk karya ilmiah berjudul “Pengembangan Pendidikan Agama Islam melalui 

Program Madrasah Diniyah di MI Ma‟arif Cekok Tahun Pelajaran 2017/2018”. 

B. Fokus Penelitian 

Pengembangan Pendidikan Agama Islam terdiri dari beberapa aspek, 

seperti pengembangan pembelajaran, pengembangan sarana prasarana, 

pengembangan sumber daya manusia, dan sebagainya. Pada penelitian ini, penulis 

memfokuskan pada pengembangan materi pendidikan agama Islam melalui 

program madrasah diniyah di MI Ma‟arif Cekok Babadan Ponorogo. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada fokus penelitian yang telah dipaparkan di atas, penulis 

menentukan beberapa rumusan masalah diantaranya: 

1. Bagaimana pelaksanaan pendidikan agama Islam di MI Ma‟arif Cekok? 

2. Bagaimana pelaksanaan program madrasah diniyah di MI Ma‟arif Cekok? 

3. Apa kontribusi program madrasah diniyah  dalam  pengembangan materi 

pendidikan agama Islam di MI Ma‟arif Cekok? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan pendidikan agama Islam di MI Ma‟arif 

Cekok 

2. Untuk menjelaskan pelaksanaan program madrasah diniyah di MI Ma‟arif 

Cekok. 



 

 

3. Untuk menjelaskan kontribusi program madrasah diniyah  dalam 

pengembangan materi pendidikan agama Islam di MI Ma‟arif Cekok. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Segi Teoritis 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terutama 

dalam bidang pendidikan agama Islam. 

2. Segi Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

dan pengalaman dalam bidang menulis dan menyusun karya ilmiah. 

b. Bagi Pendidik 

Menambah wawasan pengetahuan dan bahan masukan dalam kegiatan 

pembelajaran khususnya pendidikan agama Islam. 

c. Bagi Lembaga Pendidikan/Madrasah  

Dapat meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan melalui program 

keagamaan seperti madrasah diniyah. 

F. Sistematika Pembahasan 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membagi ke dalam enam bab yang 

masing-masing bab terdiri dari sub bab yang saling berkaitan, yaitu: 



 

 

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang 

masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,  

dan sistematika pembahasan. 

Bab II Telaah hasil penelitian terdahulu dan kajian teori. Pada bab ini 

memaparkan tentang hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan 

penelitian yang akan dilakukan, dan kajian teori yang terdiri dari: pengertian 

pendidikan agama Islam,  landasan pelaksanaan PAI, fungsi dan tujuan pendidikan 

agama Islam, pengertian madrasah diniyah, dan karakteristik madrasah diniyah. 

Bab III metode penelitian. Dalam bab ini dijelaskan mengenai pendekatan 

dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, 

prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, 

dan tahapan-tahapan penelitian. 

Bab IV deskripsi data. Pada bab ini dijelaskan tentang deskripsi data 

umum dan data khusus yang ditemukan selama penelitian di lapangan, seperti 

sejarah MI Ma‟arif Cekok, visi misi madrasah, letak geografis, struktur organisasi, 

keadaan siswa, dan data khusus berupa pelaksanaan program madrasah diniyah di 

MI Ma‟arif Cekok. 

Bab V analisis data. Pada bab ini memaparkan tentang analisis hasil 

temuan atau data mengenai pengembangan pendidikan agama Islam melalui 

program Madrasah Diniyah di MI Ma‟arif Cekok. 



 

 

Bab VI penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang terkait 

dengan hasil penelitian dan dimaksudkan untuk mempermudah pembaca dalam 

melihat inti atau hasil dari penelitian yang dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN  

KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini mengacu pada beberapa karya tulis yang telah dilakukan 

sebelumnya sebagai bahan perbandingan. Karya tulis yang pertama yaitu Skripsi 

karya Nur Nova Vitasari, mahasiswa Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan IAIN Ponorogo Tahun 2016 dengan judul:  “Upaya Peningkatan 

Pengetahuan Agama melalui Karya Ilmiah Remaja (Studi Kasus Buletin Dakwah 

di SMK Negeri 1 Ponorogo”. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu 

pengalaman dan pengetahuan agama beberapa siswa di SMK N 1 Ponorogo yang 

masih rendah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan 

kualitatif jenis penelitian studi kasus. Hasil Penelitian menjelaskan bahwa:
6
  

1. Pelaksanaan kegiatan karya ilmiah remaja di SMK Negeri 1 Ponorogo dilihat 

berdasarkan waktu tidak dilaksanakan seminggu sekali atau sebulan sekali. 

Namun pelaksanaannya sewaktu-waktu ketika akan ada even-even tertentu baru 

mengadakan pertemuan. 

2. Kontribusi kegiatan karya ilmiah remaja terhadap peningkatan pengetahuan 

keagamaan diantaranya yang pertama, dapat mengembangkan bakat siswa 

                                                           
6
Nur Nova Novitasari, “Upaya Peningkatan Pengetahuan Agama melalui Karya Ilmiah 

Remaja (Studi Kasus Buletin Dakwah di SMK Negeri 1 Ponorogo),” Skripsi, IAIN Ponorogo, 2016. 



 

 

terutama dalam kegiatan menulis karya-karya yang bernuansa islami. Kedua, 

siswa menjadi tertantang untuk mencari sumber atau narasumber. Ketiga, 

dengan adanya buletin dakwah dapat menambah wawasan serta pengetahuan 

siswa melalui bacaan yang ada di buletin tersebut.  

Penelitian yang kedua yaitu Skripsi karya Yulia Handayani, mahasiswi 

jurusan PAI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo Tahun 2016, 

dengan judul: “Implementasi Pembelajaran Agama Islam pada Santri Mahasiswi 

di Asrama Putri Ma‟had Al-Jami‟ah Ulil Absar STAIN Ponorogo”. Masalah yang 

diangkat dalam penelitian ini yaitu rendahnya pengetahuan agama dan 

kemampuan membaca Al-Quran pada mahasiswa baru STAIN Ponorogo. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif jenis penelitian 

studi kasus. Hasil penelitiannya yaitu:
7
  

1. Pengetahuan keagamaan santri mahasiswi yang tinggal di Ma‟had Al-Jami‟ah 

Ulil Absar STAIN Ponorogo masih sangat kurang karena kebanyakan dari 

mereka dari SMA, tetapi setelah lama tinggal di asrama putri menunjukkan 

adanya perubahan dan yang paling mencolok yaitu dari yang awalnya tidak 

lancar membaca Al-Quran menjadi lancar. 

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

Jami‟ah Ulil Absar STAIN Ponorogo ada empat program, yaitu Ta‟limul 

Qur‟an, Tahfidzul Qur‟an, Ta‟limul Kitab, dan Ta‟limul Lughoh. 

                                                           
7
 Yulia Handayani, “Implementasi Pembelajaran Agama Islam pada Santri Mahasiswi di 

Asrama Putri Ma‟had Al-Jami‟ah Ulil Absar STAIN Ponorogo,” Skripsi, IAIN, Ponorogo, 2016. 



 

 

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

STAIN Ponorogo sudah sesuai dengan jadwal yang dibuat, tetapi masih ada 

kendala dan kekurangan seperti kurangnya pengelolaan waktu, metode dan 

media pembelajaran yang kurang bervariatif. 

Jadi menurut pengamatan penulis, belum ada karya tulis yang membahas 

tentang pengembangan Pendidikan Agama Islam melalui program Madrasah 

Diniyah di MI Ma‟arif Cekok Ponorogo. 

B. Kajian Teori 

1. Pendidikan Agama Islam 

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Secara terminologis, Pendidikan Agama Islam sering diartikan dengan 

pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam. Dalam pengertian lain yang 

dikatakan oleh Ramayulis, bahwa Pendidikan Agama Islam adalah proses 

mempersiapkan manusia supaya hidup dengan sempurna dan bahagia, 

mencintai tanah air, dan tegap jasmaninya, sempurna budi pekertinya 

(akhlaknya), teratur pikirannya, halus perasaannya, mahir dalam 

pekerjaannya, manis tutur katanya, baik dengan lisan maupun tulisan. 

Marimba sebagaimana dikutip oleh Tafsir memberikan definisi 

Pendidikan Agama Islam sebagai bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan 

hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama 

menurut ukuran agama Islam. Dari pengertian tersebut sangat jelas bahwa 



 

 

Pendidikan Agama Islam adalah suatu proses educative yang mengarah 

kepada pembentukan akhlak atau kepribadian baik. 

Definisi pendidikan agama Islam secara lebih rinci dan jelas, tertera 

dalam kurikulum pendidikan agama Islam, yaitu upaya sadar dan terencana 

dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, 

hingga mengimani, bertaqwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan 

ajaran agama Islam dari sumber utamanya yaitu kitab suci al-Quran dan 

Hadits, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan 

pengalaman. Disertai dengan tuntunan untuk menghormati penganut agama 

lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama dalam 

masyarakat hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa.
8
 

Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, Pendidikan Agama 

Islam mutlak harus diberikan. Karena pada jenjang itulah terjadi 

pembentukan kepribadian, pembiasaan untuk menguasai konsep-konsep 

Islam, dan mengamalkannya dalam kehidupan. Pada anak usia dini, Islam 

harus dijadikan landasan bagi pembelajaran, hingga generasi ke depan 

benar-benar menjadi generasi Islam yang berkualitas.
9
 

Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam itu secara keseluruhannya 

terliput dalam lingkup al-Quran dan Al-Hadits, keimanan, akhlak, 

                                                           
8
 Heri Gunawan, Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Bandung: Alfabeta, 

2013), 201.  
9
 Heri Gunawan, Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2014), 17. 



 

 

fiqih/ibadah, dan sejarah sekaligus menggambarkan bahwa ruang lingkup 

Pendidikan Agama Islam mencakup perwujudan keserasian, keselarasan, dan 

keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT, diri sendiri, sesama 

manusia, dan makhluk lainnya maupun dengan lingkungan (Hablun 

minallah wa hablun minannas).
10

 

Dari penjabaran pengertian diatas, dapat dipahami bahwa Pendidikan 

Agama Islam di sekolah diharapkan mampu membentuk karakter peserta 

didik yang religius, tidak fanatik, toleran terhadap keberagaman agama dan 

budaya masyarakat, serta mampu menciptakan ukhuwah islamiyah di 

kalangan masyarakat pada umumnya. 

b. Landasan Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam 

Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di sekolah atau madrasah 

didasarkan pada beberapa landasan. Menurut Majid, paling tidak ada tiga 

landasan yang mendasari pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di lembaga 

pendidikan dasar dan menengah. Ketiga landasan tersebut yaitu:
11

 

1) Landasan Yuridis, yaitu landasan yang berkaitan dengan dasar dan 

Undang-Undang yang berlaku pada suatu negara. Landasan yuridis 

tersebut terdiri atas tiga macam, yaitu:  

a) Dasar Ideal, yaitu Pancasila sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” 

b) Dasar Struktural, yaitu UUD 1945 dalam bab XI pasal 29 ayat 1 

                                                           
10

 Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2014), 13. 
11

 Heri Gunawan, Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 113. 



 

 

c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 12 ayat 1 yang berbunyi, “Setiap peserta didik berhak 

mendapatkan pendidikan Agama sesuai dengan agama yang dianutnya 

oleh pendidik yang seagama”. 

2) Landasan Psikologis, yaitu landasan yang berhubungan dengan aspek 

kejiwaan kehidupan bermasyarakat. Hal ini didasarkan bahwa manusia 

dalam hidupnya baik sebagai individu maupun sebagai anggota 

masyarakat dihadapkan pada hal-hal yang membuat hatinya tidak tenang 

dan tidak tentram. Sehingga memerlukan suatu pegangan hidup yang 

dinamakan agama. 

3) Landasan Religius, yaitu landasan yang bersumber dari ajaran Islam. 

Menurut ajaran Islam, pendidikan agama dalah perintah Allah SWT. Dan 

merupakan perwujudan beribadah kepada-Nya. Landasan ini bersumber 

pada al-Quran dan Hadits. 

c. Fungsi dan Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Pendidkan Agama Islam untuk sekolah atau madrasah berfungsi 

sebagai:
12

 

1) Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta 

didik kepada Allah SWT. yang telah ditanamkan dalam lingkungan 

keluarga. Sekolah berfungsi untuk menumbuh kembangkan lebih lanjut 

dalam diri anak melalui bimbingan, pengajaran, dan pelatihan agar 
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keimanan dan ketakwaan tersebut dapat berkembang secara optimal 

sesuai dengan tingkat perkembangannya. 

2) Penanaman nilai sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan 

hidup di dunia dan akhirat. 

3) Penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dan dapat 

mengubah lingkungannya sesuai dengan ajara agama Islam. 

4) Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-

kekurangan, dan kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pemahaman, 

dan pengalaman ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. 

5) Pencegahan, yaitu unuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungan atau 

dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat 

perkembangan dirinya. 

6) Pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum (alam 

nyata dan nirnyata), sistem dan fungsionalnya. 

7) Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat 

khusus di bidang agama Islam agar dapat berkembang secara optimal. 

Adapun tujuan Pendidikan Agama Islam adalah sesuatu yang ingin 

dicapai setelah melakukan serangkaian proses pendidikan agama Islam di 

sekolah atau madrasah. Pendidikan Agama Islam di sekolah atau madrasah 

bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian 

dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan serta pengalaman 



 

 

peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia yang yang terus 

berkembang dalam hal keimanan, ketakwaannya, berbangsa dan bernegara, 

serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
13

 

d. Pendekatan Pendidikan Agama Islam 

Pendekatan yang digunakan dalam pelaksaan Pendidikan Agama Islam 

di madrasah diantaranya:
14

 

1) Pendekatan Keimanan, yaitu memberi peluang kepada peserta didik untuk 

mengembangkan pemahaman adanya Tuhan sebagai sumber kehidupan 

makhluk di seluruh alam semesta ini. 

2) Pendekatan Pengalaman, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk mempraktikkan dan merasakan hasil-hasil pengamalan ibadah 

dan akhlak dalam menghadapi masalah kehidupan. 

3) Pendekatan Pembiasaan, memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk membiasakan sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam 

dan budaya bangsa dalam menghadapi masalah kehidupan. 

4) Pendekatan Rasional, yaitu usaha memberikan peranan pada rasio atau 

akal peserta didik dalam memahami dan membedakan berbagai bahan 

ajar dalam standar materi serta kaitannya dengan perilaku yang baik dan 

buruk dalam kehidupan sehari-hari. 
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5) Pendekatan Emosional, yaitu upaya menggugah perasaan atau emosi 

peserta didik dalam menghayati perilaku yang sesuai dengan ajaran 

agama dan budaya bangsa. 

6) Pendekatan Fungsional, yaitu menyajikan semua standar materi yang 

meliputi al-Quran, keimanan, akhlak, fiqih ibadah, dan tarikh dari segi 

manfaatnya bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. 

7) Pendekatan Keteladanan, yaitu menjadikan figur guru agama dan semua 

petugas sekolah sebagai teladan serta cerminan manusia yang 

berkepribadian luhur.  

e. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam 

Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam meliputi keserasian, 

keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah 

SWT, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia 

dengan dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan makhluk lain serta 

lingkungannya. 

Materi Pendidikan Agama Islam tidak hanya terbatas pada ilmu-ilmu 

keislaman semata, tetapi juga ilmu lain yang dapat membantu pencapaian 

keberagamaan Islam secara komprehensif. Hal ini meliputi materi yang 

tercakup dalam ilmu: Tauhid/Akidah, Fiqh/Ibadah, Akhlak, Studi al-Quran 

dan Hadits, Bahasa Arab, dan Tarikh Islam. Dengan mempelajari materi 

yang tercakup dalam ilmu-ilmu tersebut, diharapkan keberagamaan peserta 



 

 

didik akan berkembang dan meningkat sesuai dengan standar yang 

ditentukan.
15

 

f. Metode Pembelajaran dalam Pendidikan Islam 

Dalam proses belajar mengajar, metode merupakan komponen penting 

yang harus diperhatikan oleh setiap pendidik atau tenaga pengajar. Seorang 

guru dituntut untuk memilih dan menetapkan metode apa yang tepat yang 

digunakan untuk menyampaikan materi kepada peserta didik agar dapat 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Beberapa metode yang dapat 

digunakan dalam pendidikan dan pengajaran agama Islam diantaranya: 

1) Metode Ceramah 

Yaitu suatu cara penyampaian materi pelajaran dengan cara 

penuturan lisan kepada siswa. Peran seorang murid disini sebagai 

penerima pesan, mendengar memperhatikan, dan mencatat keterangan-

keterangan guru. Metode ceramah mempunyai kelebihan dan kekurangan. 

Salah satu kelebihannya yaitu suasana kelas berjalan dengan tenang, 

sedangkan kekurangannya interaksi cenderung bersifat teacher centered, 

verbalisme, guru lebih aktif, sedangkan murid lebih pasif. 

2) Metode Tanya Jawab 

Yaitu penyampaian pelajaran dengan cara guru mengajukan 

pertanyaan dan murid menjawab. Atau suatu metode didalam pendidikan 
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dimana guru bertanya sedangkan murid menjawab tentang materi yang 

ingin diperolehnya. Pengertian lain dari metode tanya jawab adalah 

penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, 

terutama dari guru kepada murid atau dapat juga dari murid kepada guru 

3) Metode Kisah 

Yaitu suatu cara dalam menyampaikan materi pelajaran dengan 

menyampaikan secara kronologis tentang bagaimana terjadinya sesuatu 

hal baik secara nyata maupun hanya cerita fiktif. Metode kisah dalam 

pendidikan Islam menggunakan paradigma al-Quran dan hadits Nabi. 

Kedua sumber tersebut memiliki substansi cerita yang valid tanpa 

diragukan lagi kebenarannya. 

4) Metode Drill/Latihan 

Yaitu suatu metode dalam menyampaikan pelajaran dengan 

menggunakan latihan secara terus-menerus sampai anak didik memiliki 

ketangkasan atau ketrampilan yang diharapkan. Metode ini lebih 

menitikberatkan pada ketrampilan siswa seperti kecakapan motoris, 

mental, dan sebagainya. 

5) Karya Wisata  

Yaitu suatu cara pengajaran yang dilaksanakan dengan jalan 

mengajak anak didik keluar kelas untuk dapat memperlihatkan hal-hal 

atau peristiwa yang berkaitan dengan bahan pelajaran. Metode ini lebih 

menekankan pembinaan pada aspek psikomotorik karena siswa lebih 



 

 

banyak dituntut keaktifannya dalam setiap kegiatan. Metode ini 

merupakan sebuah alternatif yang diperuntukkan bagi siswa agar 

memperoleh pengalaman belajar yang tidak diperolehnya secara langsung 

di kelas. Metode ini sangat baik dilakukan sebagai selingan out door 

study sebab para siswa diajak langsung ke alam sebenarnya.
16

 

g. Strategi Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Madrasah 

Menurut Abdul Rachman Shaleh, menjadikan ajaran agama Islam 

sebagai ciri khas satuan pendidikan termasuk pada madrasah  dan 

menempatkan ajaran Islam sebagai rujukan utama dalam semua aspek 

pendidikan merupakan pondasi dari seluruh aktivitas kehidupan Muslim. 

Adapun strategi pelaksanaan ciri khas agama Islam di madrasah sebagai 

berikut:
17

 

1) Peningkatan pendidikan agama Islam melalui mata pelajaran al-Quran, 

Hadits, Keimanan, Akhlak, Fikih, Sejarah Islam, dan pelajaran agama 

lainnya. 

2) Peningkatan pendidikan agama Islam melalui mata pelajaran selain 

pendidikan agama Islam. 

3) Peningkatan pendidikan agama Islam melalui kegiatan ekstrakurikuler. 
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4) Peningkatan pendidikan agama Islam melalui penciptaan suasana 

keagamaan yang kondusif. 

5) Peningkatan pendidikan agama Islam melalui pembiasaan dan 

pengalaman agama, shalat berjamaah di sekolah, dan kegiatan praktik 

keagamaan lainnya. 

h. Pengembangan Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan merupakan persoalan kompleks yang menyangkut 

semua komponen yang terkandung di dalamnya. Pendidikan Islam adalah 

pendidikan yang berdasarkan al-Quran dan as-Sunah selain mempunyai 

tujuan keilmuan juga mempunyai tujuan menjadikan manusia sebagai 

khalifah yang dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Untuk mencapai 

tujuan itu, ada beberapa tahap yang harus dilalui seperti merencanakan 

tujuan, menentukan proses serta materi yang akan diberikan kepada peserta 

didik.  

Sedangkan yang dimaksud dengan Pendidikan Agama Islam 

menurut Rifqi Amin yaitu untuk mengkaji ilmu secara terencana untuk 

membentuk peserta didik menjadi manusia beriman, serta dengan sadar dan 

ikhlas menerapkan nilai-nilai Islam dalam segala aspek kehidupan yang akan 

ditempuh sekarang maupun masa yang akan datang.
18

 Pengembangan 

Pendidikan Agama Islam menjadi faktor penting dalam mewujudkan tujuan 
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pendidikan nasional. Dalam melaksanakan pengembangan Pendidikan 

Agama Islam, seorang pendidik dituntut untuk meningkatkan 

kemampuannya salah satunya kemampuan dalam menganalisis masalah, 

sehingga bisa menyelesaikan permasalahan pendidikan yang sedang 

dihadapi pada lembaga tersebut. Selain itu, para pendidik juga harus mampu 

bekerja sama dengan seluruh tim dalam lembaga tersebut untuk 

menyukseskan program pengembangan.   

Menurut Ali, pengembangan pendidikan agama Islam pada sekolah 

mengimplementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang 

Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, bahwa pendidikan Islam 

dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk yaitu pertama, pendidikan agama 

diselenggarakan dalam bentuk pendidikan agama Islam di satuan pendidikan 

pada semua jenjang dan jalur pendidikan. Kedua, pendidikan umum berciri 

Islam pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, 

dan pendidikan tinggi pada jalur formal, maupun non formal, serta informal. 

Ketiga, pendidikan keagamaan Islam pada berbagai satuan pendidikan 

diniyah dan pondok pesantren yang diselenggarakan pada jalur formal, non 

formal, maupun informal.
19
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Adapun cakupan pengembangan Pendidikan Agama Islam 

meliputi:
20

 

1. Pengembangan Kurikulum, diarahkan pada peningkatan mutu dan 

relevansi pendidikan agama Islam pada sekolah dengan perkembangan 

kondisi lingkungan lokal, nasional, dan global, serta kebutuhan peserta 

didik. Contohnya seperti pengembangan pembelajaran berbasis 

multikultural, pengembangan sumber belajar, pengembangan evaluasi, 

dan sebagainya. 

2. Pengembangan Administrasi, seperti pengelolaan tata usaha sekolah dari 

sistem manual menjadi sistem komputer, peningkatan akreditasi sekolah 

atau madrasah, dan sebagainya. 

3. Pengembangan Sumber Daya Manusia, melalui pendidikan dan pelatihan 

metode pembelajaran pendidikan agama Islam, pemberian dana atau 

biaya peserta didik S1 untuk guru pendidikan agama Islam, dan juga 

melakukan sertifikasi guru.  

4. Pengembangan Sarana Prasarana, dilaksanakan melalui sejumlah kegiatan 

seperti penyediaan buku pedoman guru, buku pelajaran bagi siswa, dan 

penyediaan alat peraga yang menunjang proses pembelajaran agama 

Islam di madrasah. 

5. Pengembangan Nilai-Nilai Islam, yaitu dengan menempatkan nilai-nilai 

agama dan budaya luhur bangsa sebagai landasan dalam proses 
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pengelolaan dan pembelajaran agama Islam. Hal ini dapat ditunjukkan 

dengan mengintegrasikan wawasan keagamaan ke dalam kurikulum 

pendidikan seperti mengadakan praktik ibadah, melakukan pembiasaan 

berjabat tangan, member motivasi pada siswa. 

i. Manajemen Pendidikan Islam  

Manajemen pendidikan Islam adalah suatu proses pengelolaan 

lembaga pendidikan Islam secara islami dengan cara menyiasati sumber-

sumber belajar dan hal-hal lain yang terkait untuk mencapai tujuan 

pendidikan Islam secara efektif dan efisien.
21

 Dalam suatu manajemen 

terdapat beberapa unsur yang saling berhubungan untuk mencapai suatu 

tujuan yang telah ditetapkan. Kelima unsur tersebut yaitu: 

1) Pimpinan,  yaitu orang yang memiliki kewenangan mengatur dan 

mengendalikan suatu lembaga pendidikan. 

2) Pelaksana, yang meliputi guru dan para staf pendidikan. 

3) Tujuan yang akan dicapai. 

4) Kerja sama semua personil lembaga pendidikan 

5) Sarana dan prasarana yang mendukung  

Dalam pendidikan Islam, perencanaan merupakan langkah pertama 

yang harus diperhatikan oleh para manajer maupun para pengelola 

pendidikan. Inti manajemen pada hakikatnya adalah perencanaan. Tanpa 

perencanaan atau salah dalam menentukan perencanaan akan mengganggu 
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keberlangsungan pendidikan Islam. Menurut Ramayulis, perencanaan dalam 

manajemen pendidikan Islam meliputi: 

1) Penentuan prioritas yang melibatkan seluruh komponen yang terlibat 

dalam proses pendidikan agar pelaksanaan pendidikan berjalan efektif. 

2) Penetapan tujuan sebagai garis pengarahan dan sebagai evaluasi terhadap 

pelaksanaan dan hasil pendidikan. 

3) Formulasi prosedur sebagai tahap-tahap rencana tindakan. 

4) Penyerahan tanggung jawab kepada individu dan kelompok-kelompok 

kerja.
22

 

j. Ibadah Salat 

Salat merupakan ibadah pertama yang diwajibkan dalam Islam. 

Kewajiban itu diterima Nabi Muhammad langsung dari Allah SWT. melalui 

peristiwa Isra‟ Mi‟raj. Salat adalah ibadah pertama yang akan ditanyakan 

kelak di hari kiamat. Karena itu, tidak mengherankan jika ibadah salat 

merupakan salah satu dari dua hal yang diwasiatkan sebelum Rasulullah 

meninggal dunia.
23

 

Salat sebagai perintah Allah kepada umat nabi Muhammad SAW. tata 

cara dan pelaksanaannya harus sesuai dengan tuntunan dan ajaran dari Nabi. 

Nabi bersabda:  

 َصلُّوا َكَما َرأَيُتُمْوِني أَُصلِي
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Artinya; “salatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku mengerjakan salat”. 

Untuk itu, salat bagi umat nabi Muhammad SAW harus sama dengan 

tuntunan dan ajaran yang ada dalam sunnah Nabi, tidak boleh ditambah atau 

dikurang apalagi menentukan sendiri bacaan dan tata caranya. Adapun cara 

atau Kaifiyah salat yaitu:
24

 

1) Takbiratul ihram : berdiri tegak menghadap kiblat dan membaca niat salat 

yang akan dikerjakan. Lalu mengangkat kedua tangan serta membaca 

takbir “Allah Akbar” 

2) Membaca doa Iftitah 

3) Membaca surat Al-Fatihah 

4) Membaca surat-surat pendek  

5) Rukuk, dilakukan dengan posisi badan membungkuk kedua tangan 

memegang lutut dan ditekankan antara punggung dan kepala supaya rata 

6) Iktidal  

7) Sujud  

8) Duduk diantara dua sujud 

9) Sujud kedua 

10) Duduk tasyahud awal, dilakukan pada rakaat kedua, kalau salatnya tiga 

atau empat rakaat 

11) Duduk tasyahud akhir, bacaan tasyahud akhir yaitu seperti tasyahud awal 

ditambah dengan salawat atas Nabi Muhammad SAW 
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12) Salam, menengok ke kanan dan ke kiri sambil membaca kalimat salam   

k. Ilmu Tajwid 

Menurut istilah, “Ilmu Tajwid adalah ilmu yang berguna untuk 

mengetahui bagaimana cara memenuhkan atau memberikan hak huruf dan 

mustahaqnya. Baik yang berkaitan dengan sifat, panjang, dan sebagainya 

seperti tipis, tebal, dan lainnya.” 

Sedangkan yang dimaksud dengan haq huruf adalah sifat asli yang 

selalu menyertai huruf itu sendiri, seperti sifat االستعالء  ,الشذة , الهوس , 

 dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan mustahaq hurufالجهر

adalah sifat yang tampak sewaktu-waktu pada huruf tersebut, seperti  تفخن ,   

,اخفغ  ترلك    dan sebagainya.
25

  

Mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya fardhu kifayah dan 

mengamalkannya hukumnya fardhu „ain bagi setiap pembaca al-Quran baik 

laki-laki maupun perempuan. Sedangkan tujuan dari mempelajari Ilmu 

Tajwid yaitu menjaga lidah atau lisan dari kesalahan di saat membaca al-

Quran. Sedangkan keutamaan dari mempelajari dan membaca al-Quran 

dengan Tartil (sesuai dengan ilmu Tajwid) yaitu:
26

 

1) Sebagai tolak ukur bagi seorang muslim sejauh mana upaya dan usahanya 

dalam mempelajari dan mengajarkan al-Quran. 
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2) Dengan membaca al-Quran maka Allah SWT akan menurunkan 

ketentraman, rahmat, dan akan selalu disebut oleh Allah sebagai orang 

yang selalu mempelajari al-Quran. 

3) Membaguskan bacaan pada al-Quran sesuai Ilmu Tajwid akan mendapat 

pahala yang lebih baik dari Allah SWT. 

4) Mempelajari al-Quran adalah sebaik-baiknya kesibukan manusia. 

5) Membaca al-Quran dengan Tajwid akan mendapat rerajad yang tinggi di 

sisi Allah. 

6) Akan mendapat syafa‟at di hari kiamat. 

l. Ketrampilan Menulis Arab 

Ketrampilan menulis (ههاره الكتابت) adalah kemampuan dalam 

mendeskripsikan atau mengungkapkan isi pikiran, mulai dari aspek yang 

sederhana seperti menulis kata-kata sampai kepada aspek yang kompleks 

yaitu mengarang.  

Ketrampilan menulis dalam bahasa Arab secara garis besar dibagi ke 

dalam tiga kategori yaitu imlak (االهلغ), kaligrafi ( الخط), dan mengarang 

.(االشاع)
27

 

1) Ketrampilan Imlak  

Imlak  adalah kategori menulis yang menekankan rupa /postur huruf 

dalam membentuk kata-kata dan kalimat. Menurut definisi Mahmud 
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Ma‟ruf, pengertian imlak adalah menuliskan huruf-huruf sesuai posisinya 

dengan benar dalam kata-kata untuk menghindari terjadinya kesalahan 

makna. 

Secara umum ada tiga kecakapan dasar yang dikembangkan dalam 

pembelajaran imlak, yaitu kecermatan mengamati, mendengar, dan 

kelenturan tangan dalam menulis. Secara garis besar ada tiga macam dan 

teknik yang harus diperhatikan dalam pembelajaran imlak, yaitu menyalin 

 dan tes ,(االهلغ االستوااي) menyimak ,(االهلغ الونظىر) mengamati ,(االهلغ الونمىل)

  .(االهلغ االختباري)

a. Imlak Menyalin, yaitu memindahkan tulisan dari media tertentu ke 

dalam buku pelajaran. Mengajarkan imlak ini dengan cara memberikan 

tulisan atau teks di papan tulis, buku, kartu, atau media lain kemudian 

guru memberikan contoh cara membacanya diikuti oleh semua siswa 

sampai lancar. setelah itu didiskusikan makna atau maksud dari tulisan 

tersebut kemudian baru siswa menyalinnya ke dalam buku tulis. 

b. Imlak Mengamati, yang dimaksud mengamati disini adalah melihat 

tulisan dalam media tertentu dengan cermat, kemudian menyalin atau 

memindahkan ke dalam buku tulis tanpa melihat lagi tulisan. Siswa 

sedapat mungkin harus menyalin tulisan hasil penglihatan mereka 

sebelumnya. 

c. Imlak Menyimak, yaitu mendengarkan kata-kata, kalimat maupun teks 

yang dibacakan lalu menuliskannya. Imlak ini sedikit lebih sukar 



 

 

dibanding dengan  mengamati karena siswa dituntut untuk menulis 

kalimat atau teks tanpa melihat contoh tulisan dari guru. Melainkan 

mengandalkan hasil kecermatan mereka dalam mendengarkan bacaan 

guru. 

d. Imlak Tes, imlak ini bertujuan untuk mengukur kemampuan dan 

kemajuan siswa dalam materi imlak yang telah mereka pelajari 

sebelumnya. Kemampuan yang diukur mencakup unsur-unsur 

kemampuan dasar seperti yang telah dijelaskan di atas yaitu menyalin, 

mengamati, dan menyimak.  

2) Ketrampilan Kaligrafi 

Adalah kategori menulis yang tidak hanya menekankan rupa atau 

postur huruf dalam membentuk kata-kata atau kalimat, tetapi juga 

menyentuh aspek estetika (الجوال). Tujuan dari pembelajaran kaligrafi ini 

yaitu agar siswa terampil menulis huruf-huruf dan kalimat Arab dengan 

benar dan indah. Menurut pendapat Salim „Afifi dalam bukunya Acep 

Hermawan , kaligrafi Arab adalah salah satu sarana informasi dan cabang 

budaya yang bernilai estetika. 

3) Ketrampilan Mengarang  

Adalah kategori menulis yang berorientasi pada pengekspresian 

pokok pikiran berupa ide, pesan, perasaan, dan sebagainya ke dalam 

bahasa tulisan. Menulis karangan tidak hanya mendeskripsikan kata-kata 

atau kalimat ke dalam tulisan secara struktural, melainkan juga 



 

 

bagaimana idea tau pikiran penulis tercurah secara sistematis untuk 

meyakinkan pembaca.  

4) Huruf Pego 

Adalah huruf atau abjad Indonesia dan aksara jawa yang disalin ke 

dalam bahasa Arab. Tidak ada pedoman khusus mengenai huruf pego, 

berbeda dengan huruf Arab Melayu, meskipun dalam beberapa huruf 

menyerupai huruf pego namun dalam kaidah penulisannya berbeda. 

Huruf Arab Melayu diajarkan kepada siswa sebagai pisau analisis untuk 

mengungkap isi sastra Indonesia klasik. Sedangkan kaidah penulisan 

huruf pego belum dibakukan secara resmi sebagai suatu kurikulum 

pembelajaran di pesantren. Kaidah penulisan pego lebih bersifat turun-

temurun dari satu generasi ke generasi.  

Dimungkinkan pada mulanya huruf pego dipergunakan oleh para 

ulama terdahulu untuk mengenalkan huruf Arab kepada masyarakat Jawa 

dalam rangka mengajarkan al-Quran supaya lebih mudah dipahami. Pada 

perkembangan selanjutnya, huruf pego digunakan untuk memberi makna 

ktab-kitab klasik seperti kitab kuning. Huruf pego dibedakan menjadi 2, 

yaitu huruf konsonan dan huruf vokal.
28
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a) Konsonan 

Abjad Pego 

b Dilambangkan dengan ba‟ (ب) 

c Dilambangkan dengan jim titik tiga (ج) 

d Dilambangkan dengan dal (د) 

f Dilambangkan dengan fa‟ (ف) 

g Dilambangkan dengan kaf titik tiga (ن) 

h Dilambangkan dengan ha‟ (ه) 

j Dilambangkan dengan jim (ج) 

k Dilambangkan dengan kaf (ن) 

l Dilambangkan dengan lam (ل) 

m Dilambangkan dengan mim (م) 

n Dilambangkan dengan nun (ى) 

p Dilambangkan dengan fa‟ titik tiga (ف) 

o Dilambangkan dengan qaf ( ق) 

r Dilambangkan dengan ra‟ (ر) 

s Dilambangkan dengan sin (س) 

t Dilambangkan dengan ta‟ (ث) 

v Dilambangkan dengan fa‟ (ف) 

w Dilambangkan dengan wawu (و) 

x Dilambangkan dengan kaf dan sin yang ditulis 



 

 

berurutan    كس  

y Dilambangkan dengan ya‟ (ي) 

 

b) Vokal 

Huruf-huruf vokal yang disalin ke huruf pego yaitu: 

A, dilambangkan dengan alif ا 

I, dilambangkan dengan ya‟ ي 

U, dilambangkan dengan wawu و 

E, dilambangkan dengan huruf ya‟ي 

e, dilambangkan dengan tanda (~) diletakkan di atas huruf konsonan  

O, dilambangkan dengan huruf wawu, hampir menyerupai „u‟. 

2. Madrasah Diniyah 

a. Pengertian Madrasah Diniyah 

Madrasah Diniyah adalah suatu lembaga pendidikan keagamaan pada 

jalur luar sekolah yang diharapkan mampu secara terus menerus memberikan 

pendidikan agama Islam kepada anak didik yang tidak terpenuhi pada jalur 

sekolah yang diberikan melalui sistem klasikal serta menerapkan jenjang 

pendidikan.
29

  

Madrasah Diniyah adalah suatu lembaga pendidikan non formal yang 

mengajarkan tentang nilai-nilai ke-Islaman. Nilai-nilai ke-Islaman itu 
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tertuang dalam bidang studi yang diajarkannya seperti adanya pelajaran 

Fiqih, Tauhid, Akhlaq, Hadist, Tafsir dan pelajaran lainnya yang tidak 

diperoleh murid saat belajar di sekolah formal yang bukan madrasah. Jam 

belajar madrasah ini pun dimulai sore hari antara pukul 14.30 hingga pukul 

17.00 dengan tipe peserta didik yang bervariasi umurnya.
30

 

Posisi Madrasah Diniyah adalah sebagai penambah dan pelengkap dari 

sekolah pendidikan formal yang dirasa pendidikan agama yang diberikan 

dirasa masih belum cukup untuk menyiapkan keberagaman peserta didik 

sampai pada tingkat yang memadai untuk mengarungi kehidupannya kelak.
31

 

Sejak kemerdekaan tahun 1945, kelembagaan pendidikan madrasah 

telah diatur oleh Kementerian Agama yang memiliki 2 (dua) kategori. 

Pertama, madrasah yang 30% kurikulumnya berisi pelajaran agama dan 70% 

untuk pelajaran yang dibutuhkan dalam keseharian, yang dikelola oleh 

pemerintah maupun swasta. Kedua, madrasah yang kurikulumnya hanya 

berisi pelajaran agama Islam dan dikelola oleh swasta. Madrasah kategori 

kedua inilah yang juga disebut sebagai Madrasah Diniyah yang memiliki 3 

(tiga) tingkatan yaitu, diniyah awaliyah, diniyah wustha, dan diniyah ulya. 
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Sekolah tersebut didirikan khususnya untuk menghasilkan calon ulama dan 

menyediakan layanan pembelajaran Islam untuk masyarakat.
32

 

b. Karakteristik Madrasah Diniyah 

Sistem belajar di Madrasah Diniyah merupakan evolusi dari sistem 

belajar yang dilaksanakan di pesantren salafiyah, karena pada awalnya 

dalam penyelenggaraan pendidikannya dilakukan dengan cara tradisonal. 

Adapun ciri khas untuk mempertahankan tradisi pesantren adalah 

mempertahankan paradigma penguasaan “kitab kuning”. 

Sementara pada awalnya, sistem pembelajarannya menggunakan 

metode “halaqoh”, yaitu model belajar di mana guru duduk di lantai di 

kelilingi oleh santri (murid), dengan mendengarkan penyampaian ilmu-ilmu 

agama. Namun model halaqoh tersebut mengalami pergeseran seiring 

dengan perkembangan zaman. Adapun perubahan yang dilakukan dengan 

dari sistem halaqoh ke sistem klasikal. Perubahan model tersebut berdampak 

pada respon masyarakat Islam dalam perkembangan pendidikan Islam di 

Indonesia.  

Sebagaimana yang dikutip oleh Mohammad Asrori, dalam rangka  

pembinaan dan bimbingan madrasah diniyah, Kementerian Agama RI 

menetapkan peraturan tentang Madrasah Diniyah antara lain dijelaskan: 
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1) Madrasah Diniyah ialah lembaga pendidikan yang memberikan 

pendidikan dan pengajaran secara klasikal dalam pengetahuan Agama 

Islam kepada pelajar bersama-sama sedikitnya berjumlah 10 (sepuluh) 

orang atau lebih diantara anak-anak yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 

20 tahun. 

2) Pendidikan dan pengajaran pada madrasah Diniyah selain bertujuan untuk 

memberi tambahan pengetahuan agama kepada pelajar-pelajar yang 

merasa kurang menerima pelajaran agama di sekolah-sekolah umum. 

3) Madrasah diniyah ada tiga tingkatan yakni Diniyah Awaliyah, Diniyah 

Wustha, dan Diniyah Ulya.
33

 

Secara garis besar bahwa madrasah-madrasah diniyah yang ada di 

pesantren dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Madrasah Diniyah Suplemen, adalah madrasah diniyah regular yang 

berfungsi membantu dan menyempurnakan pencapaian sentral pendidikan 

agama pada sekolah umum, terutama dalam hal praktik dan latihan ibadah 

serta baca tulis Alquran. 

2) Madrasah Diniyah Independen, yaitu madrasah diniyah yang berdiri 

sendiri di luar struktur lembaga. Madrasah dengan pola ini bertujuan 

untuk menambah dan meningkatkan pokok-pokok ajaran agama Islam. 
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Madrasah pola ini merupakan pola jalur sekolah dengan jenjang 

pendidikan „Ula, Wustha, dan Ulya. 

3) Madrasah Diniyah Komplemen, adalah madrasah diniyah yang menyatu 

dengan sekolah regular, baik yang dikelola oleh Depdiknas (SD, SMP, 

SMA) maupun yang dikelola oleh Departemen Agama (MI, MTs, MA). 

Madrasah pola ini berfungsi untuk mendalami materi-materi agama yang 

dirasakan kurang di sekolah regular. Pola madrasah ini mengandung 

konsekuensi penambahan alokasi waktu tertentu. Sekolah yang menyatu 

dengan madrasah diniyah ini biasanya mewajibkan siswanya mengikuti 

kegiatan madrasah diniyah dan pulangnya lebih sore dari sekolah lain. 

4) Madrasah Diniyah Paket, adalah madrasah yang diselenggarakan untuk 

menghabiskan paket materi keagamaan. Pola madrasah ini banyak 

tumbuh di kota-kota besar. Orang-orang yang membutuhkan sentuhan 

keagamaan biasanya membentuk kelompok tersendiri dan mengundang 

da‟I atau penceramah. Pengelolaan madrasah paket ini independen dan 

biasanya tidak terikat jadwal atau tempat tertentu.  

5) Madrasah Diniyah di Pondok Pesantren, merupakan madrasah yang 

terpadu dan terletak di lingkungan pondok pesantren. Madrasah jenis ini 

paling banyak ditemui dan menjadi sarana kegiatan belajar mengajar 

keagamaan di pondok pesantren. Madrasah diniyah di pondok pesantren 

ini tidak lepas dari proses “keberlangsungan hidup” pondok sehari 

semalam. Hal ini juga merupakan salah satu hal yang menjadi keunggulan 



 

 

madrasah diniyah. Dengan demikian, pengembangan pendidikan di 

pondok pesantren dapat diterapkan secara tuntas, optimal, dan terpadu.
34

 

Sedangkan pendapat Zuhairini dalam bukunya Kharisul Wathoni, 

Madrasah Diniyah terdiri dari tiga jenjang atau tingkatan, yaitu: 

1) Madrasah Diniyah Awaliyah, yaitu madrasah yang khusus mempelajari 

pengetahuan ilmu agama Islam pada tingkat dasar. 

2) Madrasah Diniyah Wustho, yaitu yang khusus mengajarkan ilmu 

pengetahuan agama pada tingkat menengah pertama. 

3) Madrasah Diniyah Aliyah, yaitu yang mengajarkan ilmu pengetahuan 

agama pada tingkat menengah atas.
35

 

c. Peran Madrasah Diniyah dalam Pengembangan Pendidikan Agama 

Islam 

Keberadaan Madrasah Diniyah di masyarakat masih cukup banyak 

dijumpai di daerah-daerah. Madrasah Diniyah memiliki peran penting dalam 

mendidik masyarakat para generasi muda dalam hal menanamkan nilai-nilai 

moral dan keagamaan sejak dini. Apalagi di tengah derasnya arus informasi 

dan canggihnya teknologi. Dimana sudah tidak ada sekat ruang dan waktu 

untuk mengakses informasi apapun karena banyaknya pemanfaatan 

teknologi informasi seperti internet di kehidupan sehari-hari.  
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Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi dampak negatif dari tidak 

terkendalinya pemanfaatan internet maupun teknologi komunikasi lainnya 

bagi masyarakat khususnya generasi muda, maka sangat perlu untuk tidak 

hanya mengoptimalkan pendidikan agama dan pembentukan karakter di 

sekolah tetapi juga didukung dengan adanya Madrasah Diniyah. 

Madrasah Diniyah merupakan bagaian dari sistem pendidikan formal 

pesantren. Madrasah Diniyah ini menjadi pendukung dan melengkapi 

kekurangan yang ada dalam sistem pendidikan formal pesantren, sehingga 

antara pendidikan pesantren dan pendidikan diniyah saling terkait. Posisi 

Madrasah Diniyah adalah sebagai penambah dan pelengkap dari sekolah 

pendidikan formal yang dirasa pendidikan agama yang diberikan di sekolah 

formal hanya sekitar 2 jam dirasa belum cukup untuk menyiapkan 

keberagaman peserta didik sampai pada tingkat yang lebih tinggi.  

Secara umum Madrasah Diniyah adalah salah satu lembaga pendidikan 

keagamaan pada jalur non formal, dan merupakan jalur formal di pendidikan 

pesantren yang mengunakan metode klasikal dengan seluruh mata pelajaran 

yang bermaterikan agama yang sedemikian padat dan lengkap sehingga 

memungkinkan para santri yang belajar didalamnya lebih baik penguasaanya 

terhadap ilmu-ilmu agama.
36

 

                                                           
36 Muhamad Ripin Ikwandi, “Peran Madrasah Diniyah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan 

Agama di MI Raudlotul Islamiyah Sawocangkring Wonoayu Sidoarjo”, Edusiana, 4 (2017), 36 



 

 

Madrasah Diniyah memiliki peran yang penting untuk mengajarkan 

nilai-nilai Islam yang lebih mendalam, seperti tentang Fiqih yang 

mempelajari tentang hukum-hukum syariah dalam praktek beribadah. 

Akhlaq yang mengajarkan tentang bagaimana menjaga tutur kata dan 

tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, serta beberapa pelajaran lain 

seperti Tauhid, Hadist dan Tafsir yang juga akan sangat bermanfaat bagi 

setiap pribadi yang memahaminya. Hal inilah yang perlu dipahami oleh 

setiap orangtua bahwa pendidikan yang penting tidak hanya soal 

pengetahuan umum saja yang bisa diperoleh di sekolah formal, tetapi juga 

perlu diimbangi dengan nilai-nilai keagamaan agar ilmu yang diperoleh 

dapat digunakan untuk kemanfaatan masyarakat luas.
37
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian 

kualitatif . Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, 

kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.
38

  

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian studi kasus tentang 

pengembangan pendidikan Agama Islam melalui program Madrasah Diniyah di 

MI Ma‟arif Cekok. Penelitian studi kasus adalah suatu penelitian yang berusaha 

menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian serta 

pemahaman yang mendalam dari situasi individu maupun kelompok.
39

  

B. Kehadiran Peneliti  

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti sangatlah penting. Peneliti 

berperan sebagai instrumen kunci, partisipan penuh sekaligus pengumpul data 

mengenai penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang pengembangan pendidikan 

agama Islam melalui program madrasah diniyah di MI Ma‟arif Cekok. Sebagai 

instrumen kunci, peneliti menentukan fokus penelitian, memilih informan sebagai 
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sumber data, menguji keabsahan data yang diperoleh, menganalisis data dan 

membuat kesimpulan atas temuannya.  

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di MI Ma‟arif Cekok Babadan Ponorogo. Peneliti 

memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian karena di MI Ma‟arif Cekok 

menyelenggarakan program madrasah diniyah, dan kebetulan tidak semua MI 

mempunyai program tersebut. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian apakah 

dengan adanya program Madrasah Diniyah tersebut dapat memberikan kontribusi 

dalam pengembangan pendidikan agama Islam di MI Ma‟arif Cekok.  

D. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif  yaitu berupa kata-kata dan 

tindakan dari informan atau orang-orang yang diteliti. Selebihnya seperti foto, 

dokumen, gambar merupakan data tambahan. Sumber data dalam penelitian ini 

meliputi: 

1) Data Primer: observasi langsung ke dalam kelas, wawancara dengan kepala MI 

Ma‟arif Cekok, guru agama, dan beberapa ustad. 

2) Data Sekunder: data tertulis maupun dokumen lainnya, seperti profil madrasah, 

visi misi madrasah, jumlah siswa, sarana prasarana, dan lainnya. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif ini meliputi 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

1) Wawancara  



 

 

Adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan 

yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang 

mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara.
40

 

Ada beberapa teknik yang  digunakan dalam kegiatan wawancara. 

Adapun teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Wawancara mendalam, yaitu peneliti mengajukan beberapa pertanyaan 

secara mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan. Sehingga 

dengan melakukan wawancara mendalam ini data-data bisa terkumpul secara 

maksimal. 

b. Wawancara terbuka, artinya bahwa dalam penelitian ini para subyek 

penelitian mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan juga 

mengetahui apa maksud dari wawancara tersebut. 

c. Wawancara terstruktur, artinya dalam penelitian ini penulis menetapkan 

sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dalam 

kegiatan wawancara.
41

 

Dalam penelitian ini informan atau orang yang akan diwawancarai 

secara mendalam yaitu Kepala MI Ma‟arif Cekok, Waka Kurikulum MI 

Ma‟arif Cekok, Guru agama, beberapa ustad yang mengajar di madrasah 

diniyah, dan siswa. 
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2) Observasi 

Menurut S. Margono, observasi diartikan sebagai pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. 

Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau 

berlangsungnya peristiwa.
42

 

Dalam penelitian kualitatif, observasi dapat diklasifikasikan menjadi 3 

cara yaitu: pertama, pengamat bertindak sebagai seorang partisipan atau non 

partisipan. Kedua, observasi dilakukan secara terang-terangan atau secara 

penyamaran. Ketiga, observasi yang berkaitan dengan latar penelitian.
43

  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik observasi yang 

pertama, yaitu bertindak sebagai partisipan. Penulis akan mengamati aktivitas-

aktivitas yang berkaitan dengan obyek penelitian, seperti proses pembelajaran 

di madrasah diniyah, sikap siswa ketika berada di dalam kelas, dan kegiatan-

kegiatan lain yang berkaitan program madrasah diniyah. 

Hasil observasi dalam penelitian ini dicatat dalam bentuk catatan 

lapangan. Dalam penelitian kualitatif, catatan lapangan merupakan alat yang 

sangat penting, karena dengan adanya catatan lapangan akan menunjukkan 

kegiatan atau fenomena apa saja yang terjadi di lapangan selama proses 

penelitian. 
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3) Dokumentasi 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan 

mengenai data pribadi responden atau informan yang meliputi tulisan, gambar, 

atau karya-karya lainnya yang berbentuk barang atau artefak. Teknik 

dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non insan, yang 

terdiri dari dokumen dan rekaman.
44

 Dalam penelitian ini, penulis akan 

mendokumentasikan hasil wawancara maupun pengamatan selama di lapangan 

dalam bentuk foto, file, maupun rekaman. 

F. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan 

secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Menurut Miles dan Huberman yang 

dikutip oleh Sugiyono, aktivitas analisis data meliputi:
45

 

1) Reduksi Data (Data Reduction) 

Yaitu proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari 

lapangan agar dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas dan mempermudah 

peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data, setiap 

peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai.  
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Dalam penelitian ini, apabila semua data yang berkaitan dengan 

pengembangan pendidikan agama Islam melalui program madrasah diniyah 

sudah terkumpul, kemudian dipilih dan difokuskan pada data-data yang 

dianggap sesuai dengan tujuan penelitian supaya memudahkan dalam proses 

analisis data. 

2) Penyajian Data (Data Display)  

Yaitu kegiatan menyajikan data penelitian dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya.  Menurut 

Miles dan Huberman, yang paling sering digunakan dalam menyajikan data 

dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

Dalam penelitian ini, semua data yang sudah direduksi akan disajikan 

dalam bentuk teks naratif supaya lebih mudah dipahami. 

3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Yaitu proses analisis data dengan cara mengambil inti atau kesimpulan 

dari hasil pengamatan dan pencatatan selama di lapangan. Dari data-data yang 

telah melalui proses reduksi dan penyajian data, maka peneliti mengambil 

kesimpulan atau inti dari hasil penelitian yang telah dilakukan. 

G.  Pengecekan Keabsahan Temuan 

Uji kredibilitas atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif 

dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan perpanjangan 

pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, 



 

 

analisis kasus negatif, dan member check.
46

 Dalam penelitian ini, teknik yang 

digunakan penulis dalam menguji kredibilitas data menggunakan: 

1) Perpanjangan Pengamatan 

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, 

melakukan pengamatan lebih lanjut mengenai kegiatan yang berkaitan dengan 

tema penelitian yaitu tentang pengembangan pendidikan agama Islam melalui 

program madrasah diniyah di MI Ma‟arif Cekok. Atau juga bisa dengan 

melakukan wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun 

yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini, hubungan peneliti dengan 

narasumber atau informan akan semakin terbentuk, akrab, semakin terbuka 

sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan. 

2) Meningkatkan Ketekunan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih 

cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan 

urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. 

Ketekunan ini dilakukan peneliti dengan cara mengadakan pengamatan 

secara tekun dan berkesinambungan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 

pengembangan pendidikan agama Islam. Disini peneliti akan mengamati 

seluruh kegiatan pembelajaran yang ada di madrasah diniyah dimulai pukul 

13.15 WIB sampai dengan pukul 14.20 WIB. Serta mengamati kegiatan yang 

berkaitan dengan program madrasah diniyah di MI Ma‟arif Cekok.  
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3) Triangulasi 

Yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain di luar data penelitian untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data penelitian. Ada tiga teknik triangulasi yang dapat 

dilakukan, yaitu triangulasi sumber, metode, dan waktu. Triangulasi sumber 

dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa 

sumber. Triangulasi metode dilakukan dengan cara mengecek data kepada 

sumber yang sama dengan metode atau teknik yang berbeda. Sedangkan 

triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan 

wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi sumber, 

yaitu membandingkan dan mengecek keabsahan data yang diperoleh melalui  

beberapa sumber yang berbeda, membandingkan data hasil wawancara dengan 

data pengamatan dan dokumen yang berkaitan.  

H.  TahapanTahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Tahap Pra Lapangan 

Yaitu meliputi kegiatan penyusunan rancangan awal penelitian, 

pengurusan ijin penelitian, penjajagan lapangan dan penyempurnaan 

rancangan penelitian, memilih dan menentukan informan, serta 

mempersiapkan piranti atau alat yang dibutuhkan selama penelitian 

berlangsung. 



 

 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Yaitu meliputi kegiatan memahami keadaan atau latar penelitian, 

memilih informan yang dianggap sebagai pusat perhatian penelitian, 

melakukan pengamatan dan pengumpulan data sesuai dengan tema penelitian 

serta mencatatnya ke dalam catatan lapangan sampai penelitian selesai. 

3. Tahap Analisis Data 

Yaitu kegiatan menganalisis secara keseluruhan data yang diperoleh 

selama penelitian di lapangan kemudian menyimpulkan hasil penelitian dalam 

bentuk laporan hasil penelitian. Tahap ini dilakukan penulis beriringan dengan 

tahap pekerjaan lapangan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Singkat Berdirinya MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo 

MI Ma‟arif Cekok merupakan Madrasah tertua yang kedua di 

Ponorogo, beridiri sejak tahun 1943, semula merupakan pendidikan non formal 

yaitu pendidikan Madrasah Diniyah.Kemudian 1962 diubah menjadi MI Ma'arif 

Cekok Ponorogo. MI ini berada pada suatu lembaga pendidikan Ma'arif yaitu 

suatu lembaga yang berada dalam naungan yayasan NU dan mendapat respon 

serta sambutan yang baik dari masyarakat lingkungan desa Cekok maupun 

sekitarnya. 

Dengan perkembangannya MI ini sering mendapatkan kejuaraan-

kejuaraan baik di tingkat kecamatan dan Kabupaten MI ma‟arif Cekok 

dipercaya masyarakat dalam mengembangkan kegiatan pendidikan agama dan 

umum dilingkungan sekitarnya. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, 

maka Madrasah tersebut diharapkan benar-benar mampu melaksanakan, 

mengembangkan ketrampilan dalam perencanaan dan pengelolaan Madrasah. 

MI Ma‟arif Cekok Ponorogo menyelenggarakan pendidikan tingkat 

dasar pertama yang memadukan antara kurikulum nasional dan agama. Di 

samping itu, program pendidikan diarahkan pada penguasaan kecakapan hidup 

sehingga seluruh lulusan diharapkan memiliki kemampuan akademis dan 



 

 

kecakapan hidup yang baik agar dapat mengatasi berbagai persoalan yang 

dihadapi di masa yang akan datang.
47

 

2. Letak Geografis MI Ma’arif Cekok Ponorogo 

Lokasi Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Cekok terletak di pedesaan yang 

sebagian ekonomi penduduknya dengan tingkat ekonomi menengah kebawah. 

Tepatnya di Jalan  Sunan Kalijaga Desa Cekok, Kecamatan Babadan, 

KabupatenPonorogo.
48

 

3. Visi Misi MI Ma’arif Cekok Ponorogo 

Sebagai salah satu lembaga pendidikan yang berbasis agama, MI Ma‟arif 

Cekok mempunyai visi misi sebagai berikut:
49

  

a. Visi 

Membentuk pribadi yang sholeh, unggul dalam prestasi berhaluan ahlussunnah 

waljama‟ah. 

Indikator 

1) Mengembangkan kurikulum yang terpadu 

2) Memiliki daya saing dalam prestasi ujian nasional dan non akademik. 

3) Unggul dalam baca tulis Alquran dan akhlakul karimah. 

4) Menjadikan ajaran Islam dan nilai-nilai Islam ahlussunnah waljama‟ah 

sebagai landasan sikap dan perilaku kehidupan sehari-hari. 

5) Inovasi secara terus menerus dalam strategi pembelajaran. 
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6) Terpenuhinya tenaga pendidik dan kependidikan yang professional dan 

kompeten. 

7) Terpenuhinya sarana prasarana dan media pembelajaran sesuai standar 

pelayanan minimal. 

8) Unggul dalam implementasi managemen berbasis madrasah. 

9) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. 

10) Penilaian yang otentik dan variatif . 

b. Misi 

1) Melaksanakan pengembangan kurikulum yang terpadu. 

2) Mewujudkan peserta didik yang memiliki daya saing dalam prestasi ujian 

nasional dan non akademik. 

3) Mengoptimalkan program TPQ dan Tahfidzul Quran serta bimbingan ibadah 

untuk mewujudkan peserta didik yang unggul baca tulis Al-quran dan 

akhlakul karimah.  

4) Menanamkan ajaran dan nilai-nilai Islam Ahlussunnah waljamaah dalam 

kehidupan sehari-hari. 

5) Melakukan inovasi secara terus menerus dalam strategi pembelajaran. 

6) Melaksanakan pengembangan profesionalisme dan kompetensi pendidik dan 

tenaga kependidikan. 

7) Melaksanakan pengembangan sarana prasarana dan media pembelajaran. 

8) Melaksanakan pengembangan managemen berbasis madrasah. 



 

 

9) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun pembiayaan 

pendidikan. 

10) Melaksanakan penilaian yang otentik dan variatif. 

4. Struktur Organisasi MI Ma’arif Cekok Ponorogo 

Struktur Organisasi MI Ma’arif Cekok 

 

5. Keadaan Guru dan Karyawan di MI Ma’arif Cekok 

Para pendidik di MI Ma‟arif Cekok Ponorogo tahun ajaran 2017/2018 

berjumlah 15 orang guru, 6 guru laki-laki dan 9 orang guru perempuan 

ditambah 1 orang kepala sekolah laki-laki. Dari jumlah guru tersebut 2 orang 

diantaranya PNS, dan GTT, dan 1 penjaga. Sedangkan tingkat pendidikannya 

mayoritas SI. Namun ada satu guru baru yang masih D1. 

Untuk mengetahui lebih jelasnya keadaan pendidik di Madrasah 

Ibtidaiyah Ma‟arif Cekok, maka penulis sajikan dalam bentuk tabel daftar urut 

Kepala Sekolah 

Hadi Asfahan,S.Pd 

Waka Kurikulum 

Sayyid Bachrudin, 
S.Pd.I 

Waka Kesiswaan Waka Sarpras 

Bendahara 

Hanik Mufidah, 
S.Pd.I 

Komite Sekolah Tata Usaha 



 

 

kepegawaian para guru di MI Ma‟arif Cekok Ponorogo tahun ajaran 2017/2018 

yang bisa dilihat pada lampiran tabel 1. 

6. Keadaan Siswa MI Ma’arif Cekok 

 Siswa yang masuk pada lembaga pendidikan Madrasah Ibtidaiyah 

Ma‟arif Cekok sebagian besar berasal dari desa Cekok. Ada juga yang berasal 

dari desa sekitar. Misalnya dari Kadipaten, tentunya latar belakang keluarga dan 

ekonominya berbeda-beda, sehingga kemampuan dasar dari dalam keluargapun 

tidak sama. Ada yang dari lingkungan keluarga yang cukup kuat dalam 

menghayati dan mengamalkan ajaran agama, bahkan ada sebagian anak yang 

berasal dari keluarga yang kurang peduli terhadap pendidikan agama. 

Siswa MI Ma‟arif Cekok Ponorogo tahun ajaran 2017/2018 berjumlah 

209  yang terdiri dari kelas 1 sampai kelas 6. Adapun perincian data siswa dapat 

dilihat pada lampiran tabel 2. 

B. Deskripsi Data Khusus 

1) Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di MI Ma’arif Cekok 

Pendidikan agama Islam merupakan salah satu mata pelajaran penting 

yang wajib dimasukkan ke dalam kurikulum setiap lembaga pendidikan.  Hal 

ini karena tujuan dari pendidikan nasional yaitu menjadikan peserta didik yang 

beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri 

sebagai warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. 

Madrasah merupakan tempat sosialisasi dalam mendidik dan membina 

peserta didik agar menjadi manusia muslim yang sesuai dengan tujuan 



 

 

pendidikan nasional. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan 

menciptakan suasana keagamaan di madrasah tersebut. Dengan demikian, 

semua warga madrasah mulai dari siswa, guru, kepala madrasah, dan semua 

yang berada dalam lingkungan madrasah harus menjalankan perilaku yang 

mencerminkan ajaran agama.
50

 Dengan upaya penciptaan suasana keagamaan 

tersebut, diharapkan peserta didik dapat menghayati dan mengamalkan ajaran 

agamanya sehingga apabila suatu saat mereka terjun di masyarakat sudah 

memiliki bekal dalam mewujudkan perilaku yang sesuai dengan ajaran agama.  

Demikian juga di MI Ma‟arif Cekok sebagai salah satu lembaga 

penyelenggara pendidikan formal berbasis Islam, pelaksanaan pendidikan 

agama Islam mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian 

Agama Republik Indonesia, yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi. Dalam tahap perencanaan, pihak madrasah menyusun rencana 

program tahunan yang berpedoman pada visi madrasah. Kemudian penyediaan 

sarana prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan pendidikan agama Islam 

di madrasah seperti ruang kelas, musola, buku pelajaran, LCD proyektor, dan 

sebagainya. Demikian juga persiapan yang dilakukan oleh masing-masing guru 

mata pelajaran agama yaitu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

dan menyiapkan piranti pembelajaran seperti media, materi maupun soal 

evaluasi. Dari setiap RPP yang disusun harus memasukkan nilai-nilai karakter 
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yang telah ditetapkan dalam kurikulum K13 seperti nilai religius, afektif, 

kognitif, dan ketrampilan.  

Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Sayyid Bachrudin S.Pd.I 

selaku Waka Kurikulum sebagai berikut: 

       Pelaksanaan pendidikan agama Islam yang ada di MI Cekok sudah menerapkan kurikulum 

K13 yang memuat 3 aspek seperti aspek kognitif, aspek sikap sosial dan religius, dan 

aspek ketrampilan. Dan juga ada kegiatan pembiasaan seperti sholat dhuha dan sholat 

dhuhur berjamaah, membaca hafalan surat-surat pendek sebelum pembelajaran dimulai. 

Kegiatan keagamaan lainnya yaitu manasik haji dan qurban dilaksanakan setahun sekali 

pada bulan Dzulhijjah.
51

 

 

Sedangkan untuk materi pembelajaran agama, pihak madrasah  

mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama RI, 

yang terdiri dari lima aspek mata pelajaran agama yaitu Fikih, Sejarah 

Kebudayaan Islam, Bahasa Arab, Alquran Hadits, dan Akidah Akhlak. 

Ditambah lagi dengan mata pelajaran khusus dari lembaga Ma‟arif yaitu 

Aswaja atau yang biasa disebut pelajaran ke-NU an. Seperti yang telah 

disampaikan oleh Pak Sayyid selaku Waka Kurikulum sebagai berikut: 

         Materi pembelajaran agama Islam di MI Ma‟arif Cekok sudah sesuai dengan acuan 

kurikulum dari Kemenag. Ditambah lagi satu mata pelajaran khusus dari lembaga Ma‟arif 

yaitu Aswaja atau biasa disebut pelajaran ke-NU an. Semua mata pelajaran tersebut 

memiliki bobot mapel yang sama, yaitu dua jam pelajaran.
52

 

 

Untuk pembagian jam pelajaran, ada beberapa mata pelajaran yang 

diberikan mulai dari kelas 1 ada juga yang dimulai dari kelas 3. Hal itu 

disesuaikan dengan kemampuan dan tingkat perkembangan siswa. Seperti yang 

disampaikan oleh Pak Sayyid sebagai berikut: 

                                                           
51

 Lihat Transkrip Wawancara 02/W/10-4/2018 
52

 Lihat Transkrip Wawancara 02/W/10-4/2018 



 

 

Mata pelajaran Aswaja diberikan mulai kelas 4,5 dan 6. Sedangkan mata pelajaran SKI 

diberikan mulai kelas 3,4,5 dan 6. Untuk mata pelajaran agama lainnya diberikan mulai 

dari kelas 1 sampai kelas 6. Kalau untuk kelas 1 belum diberikan pelajaran seperti SKI 

karena memang belum mampu memahami materi yang berkaitan dengan sejarah.
53

 

 

Kemudian tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan pendidikan agama 

Islam di MI Ma‟arif  Cekok yang meliputi kegiatan pembelajaran pendidikan 

agama Islam di kelas dan mengadakan kegiatan pembiasaan seperti salat dhuha 

dan salat dhuhur berjamaah, hafalan surat-surat pendek sebelum pelajaran 

dimulai, mengucap salam ketika bertemu Bapak Ibu guru, mengadakan 

perayaan hari besar Islam,  manasik haji dan kurban setiap bulan Dzulhijjah. 

Semua warga sekolah bertanggung jawab untuk andil dalam menciptakan 

suasana keagamaan di lingkungan madrasah. Kepala madrasah sebagai 

penanggung jawab dituntut untuk selalu aktif memantau kegiatan keagamaan 

yang dilaksanakan di madrasah. Hal tersebut diungkapkan penulis ketika 

mengamati kegiatan salat dhuhur berjamaah. Terlihat Bapak kepala madrasah 

ikut mengkondisikan siswa untuk segera pergi ke musola dan mendampingi 

siswa ketika salat.
54

 

Kegiatan salat berjamaah ini sudah menjadi bagian dari pelaksanaan 

pendidikan agama Islam dan merupakan kegiatan pembiasaan di MI Ma‟arif 

Cekok. Anak-anak terlihat antusias mengikuti salat dhuhur berjamaah. Tanpa 

diberi aba-aba ataupun peringatan, kalau sudah masuk waktu salat mereka 

segera keluar kelas dan mengambil air wudhu. Meskipun ada beberapa anak 
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yang masih bandel dan enggan untuk ke musola, ketika mendengar adzan 

mereka akan segera bergegas menuju musola untuk mengikuti salat 

berjamaah.
55

  

Sedangkan untuk proses pembelajaran agama Islam di kelas, guru 

agama bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengatur dan mengelola 

pembelajaran supaya berjalan dengan baik dan lancar. Selama proses 

pembelajaran pendidikan agama Islam tersebut, tentunya ada kendala yang 

dihadapi oleh Bapak Ibu guru.  

Kendala yang dihadapi kebanyakan berasal dari siswa, karena memang 

setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda. Misalnya kendala dari siswa 

itu sendiri dalam memahami pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Hal itu 

masih bisa ditangani oleh guru masing-masing mata pelajaran. Sedangkan 

untuk kendala yang berasal dari tenaga pendidik dirasa juga tidak ada. Guru-

guru yang ada di MI Ma‟arif Cekok sebagian besar sudah memiliki sertifikasi 

dan sebagian besar lulusan sarjana agama. Sehingga sudah layak dan memiliki 

kemampuan yang mumpuni. Seperti yang disampaikan Pak Sayyid selaku 

Waka Kurikulum sebagai berikut: 

Kalau dari aspek gurunya sendiri saya kira tidak ada kendala, karena guru-guru disini juga 

sudah sertifikasi dan sebagian besar semua lulusan sarjana agama. Saya kira sudah sesuai 

standar dan memiliki kemampuan yang mumpuni.
56
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Menyikapi hal tersebut, diperlukan suatu kegiatan evaluasi untuk 

mengetahui sejauh mana pelaksanaan pendidikan agama Islam berjalan. Pihak 

madrasah selalu mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan agama 

Islam di MI Ma‟arif Cekok dengan mengadakan rapat setiap tiga bulan sekali 

bersama para dewan guru untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan 

pendidikan agama Islam dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh 

para guru ketika pembelajaran berlangsung. Sedangkan untuk evaluasi pada 

siswa dilakukan dengan pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir 

semester dan juga penilaian sikap di kelas maupun di luar kelas. Hal ini seperti 

yang diungkapkan oleh Bapak Sayyid Bachrudin, S.Pd.I selaku Waka 

Kurikulum sebagai berikut: 

Untuk mengetahui adanya kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pendidikan agama 

Islam di madrasah, kami pihak guru dan kepala madrasah selalu mengadakan rapat setiap 

tiga bulan sekali. Dengan adanya rapat ini semua keluhan maupun kendala yang dihadapi 

oleh para guru dapat diketahui dan dicarikan solusinya bersama.
57

 

 

Dari beberapa petikan wawancara tersebut, diketahui bahwa 

pelaksanaan pendidikan agama Islam di MI Ma‟arif Cekok mengacu pada 

kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. 

Dalam tahap perencanaan, pihak madrasah menyusun rencana program tahunan 

yang berpedoman pada visi madrasah. Kemudian penyediaan sarana prasarana 

yang dapat menunjang pelaksanaan pendidikan agama Islam di madrasah 

seperti musola, buku pelajaran agama, LCD proyektor, dan sebagainya. 
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Persiapan yang dilakukan oleh masing-masing guru mata pelajaran agama yaitu 

membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan menyiapkan piranti 

pembelajaran seperti media, materi maupun soal evaluasi. 

Tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan pendidikan agama Islam di MI 

Ma‟arif  Cekok yang meliputi kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam 

di kelas dan mengadakan kegiatan pembiasaan seperti salat dhuha dan salat 

dhuhur berjamaah, hafalan surat-surat pendek sebelum pelajaran dimulai, 

mengucap salam ketika bertemu Bapak Ibu guru, mengadakan perayaan hari 

besar Islam,  manasik haji dan kurban setiap bulan Dzulhijjah. Semua warga 

sekolah bertanggung jawab untuk andil dalam menciptakan suasana keagamaan 

di lingkungan madrasah.  

Sedangkan untuk tahap evaluasi pihak madrasah selalu mengadakan 

evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan agama Islam di MI Ma‟arif Cekok 

dengan mengadakan rapat setiap tiga bulan sekali bersama para dewan guru 

untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pendidikan agama Islam dan untuk 

mengetahui kendala yang dihadapi oleh para guru ketika pembelajaran 

berlangsung. Untuk evaluasi pada siswa dilakukan dengan pelaksanaan ujian 

tengah semester dan ujian akhir semester dan juga penilaian sikap di kelas 

maupun di luar kelas. 

2) Pelaksanaan Program Madrasah Diniyah di MI Ma’arif Cekok 

Seiring pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

terjadi saat ini, membuat semua pihak khususnya keluarga dan lembaga 



 

 

pendidikan berusaha keras untuk mengantisipasi dampak negatif yang terjadi 

khususnya pada peserta didik. Dengan adanya jaringan internet, media sosial 

dan aplikasi lainnya dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku peserta didik 

yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Untuk mengatasi dampak negatif dari 

adanya kemajuan iptek tersebut, pendidikan agama menjadi sesuatu yang 

penting dan diyakini menjadi kekuatan yang ampuh untuk membekali peserta 

didik supaya tidak  melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar ajaran 

agama yang kini semakin memprihatinkan. 

Sebagai salah satu lembaga pendidikan formal berbasis agama, MI 

Ma‟arif Cekok selalu berupaya menyiapkan peserta didiknya untuk siap 

bersaing dan menghadapi tantangan arus globalisasi dalam mencetak peserta 

didik yang unggul dan memiliki kemampuan  tidak hanya pada bidang umum 

saja tetapi juga dalam bidang agama serta memilki kepribadian yang baik. 

Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan diadakannya program 

madrasah diniyah. Peneliti memfokuskan pada pelaksanaan program 

madrasah diniyah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 

Untuk mengetahui kegiatan pelaksanaan program madrasah diniyah, peneliti 

melakukan wawancara dengan Bapak Hadi Asfahan, S.Pd selaku kepala MI 

Ma‟arif Cekok, Ibu Lutfi Novita Andriani, S.Pd.I selaku penanggung jawab 

program madrasah diniyah, Bapak Drs. Thowil Abdullah sebagai ustad di 

madrasah diniyah.  



 

 

Dalam pelaksanaannya, pihak madrasah mewajibkan semua siswanya 

untuk mengikuti kelas diniyah dengan harapan pengetahuan siswa mengenai 

agama semakin bertambah dan semakin berkembang. Sebelum dimasukkan ke 

dalam kurikulum madrasah, program madrasah diniyah ini masih terpisah 

dengan MI karena memang manajemen dan pihak pengelolanya berbeda. 

Karena beberapa alasan, akhirnya mulai tahun 2013 pihak madrasah 

berinisiatif untuk menggabungkan kegiatan madrasah diniyah ke dalam 

kurikulum madrasah. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Hadi 

Asfahan, beliau menyampaikan latar belakang diadakannya program madin 

sebagai berikut: 

Program madin ini dulunya memang terpisah dari MI, tetapi karena beberapa alasan 

seperti kesenjangan jam pelajaran antara kegiatan akademik (MI) yang berakhir pukul 

13.00 WIB sedangkan kegiatan non formal (madin) dimulai pukul 15.00 WIB. Sehingga 

anak-anak banyak yang enggan atau malas untuk mengikuti kegiatan madin. Yang ikut 

hanya beberapa anak yang rumahnya dekat dengan MI. Untuk itu kami berinisiatif 

menggabungkan madin ke dalam program madrasah.
58

 

 

Dalam kaitannya dengan pengembangan pendidikan agama Islam 

melalui program madrasah diniyah di MI Ma‟arif Cekok, bertujuan untuk 

mengembangkan pengetahuan siswa dalam bidang pendidikan agama Islam. 

Kegiatan yang diselenggarakan di program madrasah diniyah hampir sama 

dengan di MI, yaitu berupa pembelajaran agama Islam. Akan tetapi kalau di 

madrasah diniyah materinya berbeda dengan MI dan lingkupnya seperti di 

pondok pesantren. Misalnya kalau di MI pelajaran Fikihnya terbatas pada 

materi yang ditentukan oleh Kemenag. Tetapi kalau di madrasah diniyah 
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diajarkan Fikih seperti di pondok pesantren seperti Mabadi Juz 1, 2, sampai 

Juz 3. Kemudian ada pelajaran Nahwu, Tauhid, ada juga pelajaran Imla‟, dan 

Tarikh. Seperti yang telah disampaikan oleh Bu Lutfi selaku ustadzah 

sekaligus penanggung jawab program madrasah diniyah sebagai berikut: 

Kegiatan di madrasah diniyah berupa pembelajaran agama Islam tetapi lingkupnya seperti 

di pondok pesantren. Misalnya untuk pelajaran Fikih di madin itu menggunakan Fikih 

Mabadi juz 1, 2, sampai juz 3. Ada juga pelajaran Tauhid seperti Alala dan Ngudi Susilo, 

pelajaran Tarikh, Nahwu, Imla‟, dan beberapa pelajaran agama lainnya.
59

 

 

Dalam melaksanakan suatu program, harus ada persiapan atau 

perencanaan yang baik supaya program tersebut dapat berjalan lancar dan 

sesuai harapan. Pihak madrasah melakukan berbagai persiapan untuk 

menunjang pelaksanaan program madrasah diniyah, diantaranya dengan 

menyiapkan sarana prasarana seperti ruang kelas, buku pelajaran. Sedangkan 

untuk anggaran dana yang digunakan dalam pelaksanaan program madrasah 

diniyah berasal dari anggaran khusus yang diberikan oleh Kementerian 

Agama. Sehingga manajemen pengelolaannya tidak menjadi satu dengan 

madrasah. Tetapi program madrasah diniyah ini menjadi bagian dari 

kurikulum madrasah. Selain itu pihak madrasah juga mendatangkan beberapa 

ustad maupun ustadzah dari luar. Hal ini dimaksudkan supaya tenaga pengajar 

yang mengajar di madrasah diniyah benar-benar menguasai materi dan 

mempunyai kompetensi di bidang agama. Ada juga beberapa guru MI yang 

dianggap layak dan mampu mengajar di madrasah diniyah, tetapi tidak 
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semuanya. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Hadi Asfahan selaku kepala MI 

Ma‟arif Cekok sebagai berikut: 

Kalau untuk pengajarnya ada yang dari Bapak Ibu guru MI ada juga ustad/ustadzah dari 

luar. Jumlah pengajarnya ada 6 orang. Penanggung jawab program madrasah diniyah ini 

dipegang oleh Bu Lutfi, beliau juga merupakan guru Akidah Akhlak di MI dan juga 

mengajar di kelas diniyah.
60

 

 

Selain persiapan oleh pihak madrasah, persiapan yang matang dari 

pengajar atau ustad/ustadzah juga perlu dilakukan. Di antaranya dengan 

membuat program kerja, mempersiapkan materi yang akan diajarkan, dan 

memilih metode yang tepat seperti metode ceramah, metode latihan/drill, 

metode kisah, metode hafalan, dan metode karya wisata. Seperti yang telah 

disampaikan oleh Bu Lutfi sebagai berikut: 

Persiapan yang dilakukan seperti mempersiapkan materi, memilih metode yang tepat, 

kemudian juga membuat program kerja tahunan. Kalau untuk metode hampir sama dengan 

pembelajaran di kelas pagi, lebih banyak memakai metode ceramah, metode kisah pada 

pelajaran Tarikh, ada juga kegiatan menyimak kitab.
61

 

 

Diharapkan dengan menggunakan metode-metode tersebut, siswa lebih 

aktif dan mudah memahami materi-materi yang disampaikan oleh para ustad 

maupun ustadzah. Untuk kegiatan karya wisata dilaksanakan setiap satu tahun 

sekali pada akhir semester genap yaitu berupa kegiatan wisata religi 

mengunjungi makam-makam para ulama‟ di daerah setempat. Kegiatan ini 

bertujuan untuk mengenalkan siswa pada sejarah penyebaran agama Islam dan 

mengembangkan jiwa religius pada siswa. 
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Adapun pelaksanaan program madrasah diniyah di MI Ma‟arif Cekok 

dilaksanakan pada hari Senin sampai Kamis waktunya setelah kegiatan salat 

dhuhur berjamaah. Kegiatannya berupa pembelajaran materi agama Islam 

yang meliputi Fiqih, Al-Quran, Hadits, Akhlak, Tauhid, Tarikh, Nahwu, 

Pegon, Tajwid, dan materi tambahan seperti salat dan doa-doa harian. Seperti 

yang telah disampaikan Bapak Hadi Asfahan selaku kepala madrasah sebagai 

berikut:     

Kegiatan madrasah diniyah dilaksanakan mulai hari Senin sampai Kamis, waktunya 

setelah salat dhuhur berjamaah yaitu pukul 12.30 WIB – 13.10 WIB untuk kelas bawah, 

sedangkan untuk kelas atas pukul 13.10 – 14.20 WIB. Kegiatannya berupa pembelajaran 

agama Islam seperti Fikih, Pasolatan, Alquran, Hadits, Tauhid, Nahwu, Imla‟, Tarikh, 

Akhlak, dan materi tambahan seperti doa-doa harian. Kegiatan berjalan dengan lancar 

dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
62

 

 

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis, 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran agama Islam di madrasah diniyah diawali 

dengan salam dan doa. Kemudian ustad atau ustadzah menyampaikan materi 

dengan metode ceramah. Setelah selesai menyampaikan materi, ustad 

memberikan latihan soal yang harus dikerjakan pada hari itu juga. Sehingga 

ustad atau ustadzah bisa mengetahui mana siswa yang sudah mampu dan 

mana siswa yang masih membutuhkan bimbingan. Pada akhir pembelajaran, 

ustad memberikan umpan balik dari materi yang telah dipelajari, dan 

terkadang juga memberikan pertanyaan lisan kepada siswa.
63
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Dalam pelaksanaan suatu program, tentunya tidak terlepas dari kendala 

atau hambatan. Kendala itu bisa berasal dari guru maupun dari siswa. Tetapi 

kebanyakan kendala yang dihadapi secara umum pada pelaksanaan 

pembelajaran di madrasah diniyah yaitu berasal dari siswa seperti mengantuk 

ketika mengikuti pembelajaran. Menurut Mbah Thowil selaku ustad di 

madrasah diniyah, hal itu dianggap wajar karena memang jam nya sudah sore. 

Namun hal ini bukan menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan di 

madrasah diniyah. Seperti yang disampaikan beliau sampaikan kepada penulis 

sebagai berikut: 

Selama ini tidak ada kendala. Kegiatan pembelajaran berjalan lancar dan anak-anak 

antusias dalam mengikuti semua kegiatan. Ya meskipun kadang ada yang mengantuk hal 

itu wajar karena memang waktunya sore hari. Tetapi itu tidak menjadi halangan dalam 

kegiatan pembelajaran di madin.
64

 

 

Terkadang ada juga sebagian siswa yang agak lambat dalam 

memahami materi yang disampaikan, seperti cara menyambung huruf arab, 

kaidah menulis huruf pegon. Hal itu tentu menjadi tantangan tersendiri bagi 

para pengajar di madrasah diniyah. Diperlukan kesabaran dan bimbingan dari 

para ustad maupun ustadzah dalam mendampingi siswanya supaya dapat 

memahami materi yang diajarkan. Seperti yang telah penulis amati ketika 

pembelajaran Pegon di madrasah diniyah, ada beberapa anak yang masih 

bingung cara menyambung huruf pegon. Kemudian ustad yang mengajar pada 

waktu itu yaitu Bapak Thowil dengan sabar mengajari siswa tersebut dan 

menuliskan di papan tulis.
65

 Sehingga dalam proses pembelajaran, peran guru 
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atau ustad sangat diperlukan dalam membimbing dan mengarahkan siswanya 

supaya mencapai tujuan yang diharapkan. 

Sedangkan untuk evaluasi pelaksanaan program madrasah diniyah, 

para ustad ustadzah maupun pengurus madrasah diniyah mengadakan 

pertemuan dengan pihak madrasah setiap setahun sekali guna mengevaluasi 

serta menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada pihak madrasah. Hal ini 

sesuai yang diungkapkan oleh Bu Lutfi selaku penanggung jawab program 

madrasah diniyah sebagai berikut: 

Untuk evaluasi pelaksanaan program madrasah diniyah, biasanya kami para ustad 

ustadzah dan juga pengurus mengadakan pertemuan dengan pihak madrasah setiap satu 

tahun sekali.
66

 

 

Untuk evaluasi pada siswa hampir sama dengan di MI, yaitu berupa tes 

tulis seperti UTS dan UAS. Buku rapor untuk madrasah diniyah juga terpisah 

dengan rapor MI. Sehingga wali murid maupun Bapak Ibu guru bisa 

mengetahui sejauh mana kemampuan siswa-siswinya terutama pada materi 

pendidikan agama Islam di program madrasah diniyah. Seperti yang telah 

disampaikan oleh Mbah Thowil selaku ustad di madrasah diniyah sebagai 

berikut: 

Evaluasinya hampir sama dengan MI, yaitu ada UTS dan UAS. Kemudian buku rapor 

nya juga ada, terpisah dengan rapor MI. jadi tidak dijadikan satu untuk sistem 

evaluasinya supaya lebih mudah untuk melihat perkembangan siswa.
67

 

 

Program madrasah diniyah ini dapat menjadi nilai tambah dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam di MI Ma‟arif Cekok. Hal ini 

karena dalam proram madrasah diniyah memberikan tambahan materi agama 
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Islam yang tidak diberikan di kelas pagi (MI). Dan tidak semua MI memiliki 

program kelas diniyah tersebut. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak 

Hadi selaku kepala madrasah sebagai berikut: 

Dengan adanya program madrasah diniyah ini, diharapkan daya saing madrasah semakin 

meningkat dan kepercayaan masyarakat menjadi lebih baik terhadap lembaga pendidikan 

kami sehingga banyak orang tua yang memilih untuk menyekolahkan putra-putrinya ke 

MI Ma‟arif Cekok.
68

 

 

Berdasarkan beberapa petikan wawancara tersebut, dapat dijelaskan 

yaitu dalam pelaksanaan program madrasah diniyah, pihak madrasah 

mewajibkan semua siswanya untuk mengikuti program tersebut dengan harapan 

pengetahuan siswa dalam bidang pendidikan agama Islam semakin bertambah 

dan berkembang. Dalam melaksanakan suatu program, pihak madrasah 

melakukan beberapa persiapan seperti menyiapkan sarana prasarana seperti 

ruang kelas dan buku pelajaran, mendatangkan pengajar yang kompeten dari 

luar madrasah. Selain dari pihak madrasah, persiapan juga dilakukan dari para 

pengajar  di madrasah diniyah seperti membuat program kerja, mempersiapkan 

materi yang akan diajarkan, dan memilih metode yang tepat seperti metode 

ceramah, metode latihan/drill, metode kisah, dan metode karya wisata. Adapun 

pelaksanaan program madrasah diniyah di MI Ma‟arif Cekok dilaksanakan 

pada hari Senin sampai Kamis waktunya setelah kegiatan salat dhuhur 

berjamaah. Kegiatannya berupa pembelajaran materi agama Islam. Sedangkan 

untuk evaluasi pelaksanaan program, diadakan pertemuan setiap satu tahun 

                                                           
68

 Lihat Transkrip Wawancara 04/W/11-4/2018 



 

 

sekali pihak madrasah dengan para pengajar dan pengurus madrasah diniyah. 

Untuk evaluasi pada siswa yaitu diadakan tes tulis seperti Ujian Tengah 

Semester dan Ujian Akhir Semester. 

3) Kontribusi Program Madrasah Diniyah terhadap Pengembangan 

Pendidikan Agama Islam di MI Ma’arif Cekok 

Kegiatan yang diselenggarakan di program madrasah diniyah sangat 

menunjang proses pembelajaran agama Islam di MI Ma‟arif Cekok. Meskipun 

sama-sama memberikan materi tentang agama Islam, tetapi kegiatan 

pembelajaran di madrasah diniyah lebih menekankan pada materi pengetahuan 

agama Islam yang sifatnya  menambah serta memperdalam materi agama Islam 

yang tidak diajarkan di MI. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi program 

madrasah diniyah terhadap pengembangan pendidikan agama Islam di MI 

Ma‟arif Cekok, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Hadi Asfahan, 

S.Pd selaku kepala madrasah, Ibu Lutfi Novita Andriani, S.Pd.I selaku 

penanggung jawab program, Bapak Drs. Thowil Abdulloh selaku ustad di 

madrasah diniyah, dan Umi Masruroh, salah satu siswa kelas IV. Penulis juga 

melakukan observasi langsung di lapangan.  

Terkait dengan kontribusi dari adanya program madrasah diniyah yaitu 

sebagai penambah dan pelengkap materi pendidikan agama Islam di MI Ma‟arif 

Cekok. Materi yang diberikan di program madrasah diniyah akan sangat 

membantu siswa dalam mengikuti pembelajaran agama Islam di pagi hari. 

Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Thowil sebagai berikut: 



 

 

Kegiatan madrasah diniyah ini sangat menunjang proses pembelajaran di pagi hari. 

Misalnya kalau di MI diberikan pelajaran Fikih, di madin lebih diperdalam lagi materi 

Fikih itu dengan adanya pemaknaan kitab menggunakan huruf arab atau biasa disebut 

maknani gandul. Sehingga anak akan lebih paham materi Fikih dan juga menjadi 

terbiasa menulis arab.
69

 

 

Misalnya ketika di MI diberikan materi Sejarah Kebudayaan Islam, di  

madrasah diniyah juga diberikan pelajaran Tarikh yang membahas tentang 

kisah-kisah nabi. Sehingga akan saling melengkapi. Selain itu di madrasah 

diniyah siswa diberikan materi tentang salat seperti tata cara salat maupun 

bacaan salat. Dari siswa yang sebelumnya belum hafal mengenai bacaan salat, 

perlahan sudah mulai hafal karena memang di program madrasah diniyah 

disuruh untuk menghafalkan. Diharapkan ketika siswa mengikuti salat 

berjamaah baik di sekolah maupun di rumah sudah bisa menjalankan dengan 

baik. Hal tersebut sesuai yang disampaikan oleh Bu Lutfi selaku penanggung 

jawab program madrasah diniyah sebagai berikut: 

Di madrasah diniyah siswa juga diberikan materi tambahan seperti tata cara dan bacaan 

salat. Yang sebelumnya anak banyak yang belum hafal doa iftitah, doa qunut, sekarang 

sudah mulai hafal karena disuruh untuk hafalan.
70

 

 

Penulis juga melakukan pengamatan langsung ketika kegiatan salat 

dhuhur berjamaah di mushola MI Ma‟arif Cekok, anak-anak terlihat antusias 

dan tertib ketika mengikuti salat dhuhur berjamaah. Meskipun ada beberapa 

siswa yang masih bermain-main, tetapi pada saat mendengar iqamah, semua 

siswa langsung bersiap-siap mengikuti salat berjamaah. Selesai salat, mereka 

melakukan zikir dan berdoa bersama. Dengan dibimbing oleh Bapak kepala 
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madrasah, anak-anak terlihat lancar ketika membaca bacaan dzikir karena 

memang kegiatan tersebut sudah menjadi pembiasaan di MI Ma‟arif Cekok.
71

 

Di madrasah diniyah, siswa juga diberikan materi tentang tajwid yang 

di dalamnya mempelajari macam-macam tajwid dan bagaimana cara 

membaca Alquran yang baik dan benar. Sehingga siswa lebih memahami ilmu 

tajwid dan ketika membaca Alquran tidak asal membaca tetapi juga 

memperhatikan bacaan tajwidnya. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Bu 

Lutfi sebagai berikut: 

Di kelas diniyah juga diberikan materi tentang tajwid. Ilmu tajwid itu sangat penting 

sekali untuk diberikan kepada anak-anak. Dengan bekal ilmu tajwid ini, diharapkan 

anak-anak dapat menerapkannya ketika membaca Alquran tidak asal membaca tetapi 

juga memperhatikan tajwidnya.
72

  

 

Hal tersebut juga bisa dilihat ketika penulis mengamati kegiatan 

hafalan surat-surat pendek di kelas 4 B. Siswa bersama-sama membaca 

hafalan surat pendek dimulai dari surat Al-„Aadiyat. Mereka terlihat antusias 

dalam membaca hafalan. Dan seperti yang penulis amati, siswa membaca 

surat Al-„Aadiyat dengan jelas dan sesuai panjang pendek serta tajwidnya.
73

 

Selain materi tentang bacaan salat dan Tajwid, di madrasah diniyah 

siswa juga diberikan materi tentang pelajaran Arab Pegon yang didalamnya 

anak diajari untuk menulis arab gundul atau pegon sehingga kemampuan anak 

dalam menulis huruf arab akan semakin bertambah dan diharapkan tidak 

mengalami kesulitan ketika mengikuti pembelajaran yang berkaitan dengan 
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Alquran Hadits di MI. Seperti yang disampaikan oleh Bu Lutfi selaku 

penanggung jawab program madrasah diniyah sebagai berikut: 

Di madrasah diniyah siswa diajari cara menulis pegon atau arab gundul, otomatis ketika 

mengikuti kegiatan pembelajaran Alquran Hadits di pagi hari sudah bisa mengikuti 

dengan baik. Dari yang sebelumnya anak belum mengenal tulisan pegon, sekarang 

menjadi tahu dan bisa menuliskannya. Dan juga di kelas 1 dan 2 sudah mulai diajari 

menulis huruf hijaiyah dan huruf arab bersambung.
74

  

 

Selain melakukan wawancara dengan kepala madrasah maupun 

dengan penanggung jawab program madrasah diniyah, penulis juga melakukan 

observasi langsung di lapangan guna mengetahui kontribusi dari adanya 

program madrasah diniyah terhadap pengembangan pendidikan agama Islam di 

MI Ma‟arif Cekok. Hasil observasi sebagai berikut: 

Siswa terlihat antusias ketika mengikuti pelajaran Pegon yang diajarkan oleh Ustad 

Thowil. Setelah selesai menyampaikan materi, ustad mendiktekan bacaan dalam bahasa 

Indonesia dan ditulis di buku masing-masing siswa. Kemudian, siswa diminta untuk 

menuliskan huruf pegon dari bacaan tersebut. Anak-anak terlihat sudah lancar dan 

mandiri ketika disuruh menyalin tulisan ke dalam bentuk Arab pegon. Meskipun ada 

beberapa siswa yang masih bertanya, tetapi sebagian besar sudah bisa menulis Arab 

Pegon dengan lancar.
75

   

 

Dari beberapa petikan wawancara dan observasi yang dilakukan oleh 

penulis, dapat diketahui kontribusi dari program madrasah diniyah terhadap 

pengembangan pendidikan agama Islam di MI Ma‟arif Cekok yaitu 

menambah pengetahuan siswa dalam bidang pendidikan agama Islam seperti 

salat dan tajwid, serta meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis huruf 

Arab. 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

 

Berdasarkan paparan data pada bab IV tentang pengembangan pendidikan 

agama Islam melalui program madrasah diniyah di MI Ma‟arif Cekok, dapat 

dilakukan analisis data terhadap ketiga rumusan masalah yang dijadikan sebagai 

bahan penelitian di MI Ma‟arif Cekok, Babadan, Ponorogo sebagai berikut: 

A. Analisis Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di MI Ma’arif Cekok 

Pendidikan agama Islam merupakan salah satu subyek mata pelajaran 

yang harus dimasukkan ke dalam kurikulum setiap lembaga pendidikan formal di 

Indonesia. Hal ini karena pendidikan agama Islam merupakan salah satu mata 

pelajaran yang didesain untuk menanamkan nilai-nilai keislaman pada peserta 

didik dalam rangka mengembangkan keberagamaan Islam mereka.
76

 

Pendidikan agama Islam hendaknya ditanamkan kepada anak sejak 

dini karena pendidikan pada masa kanak-kanak merupakan dasar yang 

menentukan untuk pendidikan selanjutnya. Perkembangan agama pada seseorang 

sangat ditentukan oleh pendidikan dan pengalaman hidup sejak kecil, baik dalam 

lingkungan keluarga, sekolah, maupun dalam lingkungan masyarakat. Mengingat 

akan pentingnya pendidikan agama Islam dalam mewujudkan harapan setiap 

orang tua maupun masyarakat, serta untuk membantu mewujudkan tujuan dari 
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pendidikan nasional maka pendidikan agama Islam harus diberikan dan 

dilaksanakan di sekolah dengan sebaik-baiknya.
77

 

Setiap orang memiliki tingkat keberagamaan yang berbeda, sehingga 

diperlukan suatu upaya untuk mengembangkan kemampuan beragama salah 

satunya yaitu melalui kegiatan pembelajaran di sekolah. Mata pelajaran 

pendidikan agama Islam secara keseluruhan meliputi aspek Alquran dan Hadits, 

keimanan, akhlak, fiqih/ibadah, dan sejarah.
78

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Waka Kurikulum MI Ma‟arif 

Cekok, data dapat dianalisis sebagai berikut. Pelaksanaan pendidikan agama 

Islam di MI Ma‟arif Cekok mengacu pada kurikulum yang ditetapkan oleh 

Kementerian Agama Republik Indonesia yang meliputi tiga tahap yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam melaksanakan suatu pendidikan, 

penting sekali bagi pihak madrasah untuk mengetahui tahapan-tahapan yang akan 

dilakukan. 

Pada tahap perencanaan, dimulai dari pihak madrasah menyusun 

rencana program tahunan yang berpedoman pada visi madrasah. Kemudian 

penyediaan sarana prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan pendidikan 

agama Islam di madrasah seperti adanya musola, ruang kelas, buku pelajaran, 

LCD proyektor, dan sebagainya. Selain dari pihak madrasah, diperlukan juga 

persiapan dari masing-masing guru mata pelajaran agama yaitu dengan membuat 
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rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan menyiapkan piranti pembelajaran 

seperti media, materi maupun soal evaluasi yang akan digunakan selama proses 

pembelajaran.  

Tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan pendidikan agama Islam di MI 

Ma‟arif  Cekok yang meliputi kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam di 

kelas dan juga mengadakan kegiatan pembiasaan seperti salat dhuha dan salat 

dhuhur berjamaah, hafalan surat-surat pendek sebelum pelajaran dimulai, 

mengucap salam ketika bertemu Bapak Ibu guru, mengadakan perayaan hari 

besar Islam,  manasik haji dan kurban setiap bulan Dzulhijjah. Semua warga 

sekolah bertanggung jawab untuk andil dalam menciptakan suasana keagamaan 

di lingkungan madrasah. Sehingga tidak hanya guru maupun kepala madrasah, 

siswa juga harus bersungguh-sungguh dalam mengikuti semua kegiatan 

pendidikan yang diselenggarakan oleh madrasah. Selama proses pelaksanaan 

pendidikan agama Islam tersebut, tentunya ada kendala yang dihadapi oleh 

Bapak Ibu guru maupun dari siswa. Untuk itu, diperlukan suatu evaluasi untuk 

mengetahui kendala yang dihadapi. 

Pada tahap evaluasi, pihak madrasah selalu mengadakan evaluasi 

terhadap pelaksanaan pendidikan agama Islam di MI Ma‟arif Cekok dengan 

mengadakan rapat setiap tiga bulan sekali bersama para dewan guru untuk 

mengetahui sejauh mana pelaksanaan pendidikan agama Islam dan untuk 

mengetahui kendala yang dihadapi oleh para guru ketika proses pembelajaran. 



 

 

Sedangkan untuk evaluasi pada siswa dilakukan dengan pelaksanaan ujian tengah 

semester dan ujian akhir semester serta penilaian sikap di kelas. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan 

agama Islam di MI Ma‟arif Cekok meliputi tiga tahap yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi yang diawali dari pihak madrasah dengan menyusun 

rencana program tahunan, menyediakan sarana prasarana, dan menyusun rencana 

pelaksanaan pembelajaran beserta piranti pembelajaran lainnya oleh masing-

masing guru agama. Tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan pendidikan agama 

Islam di MI Ma‟arif  Cekok yang meliputi kegiatan pembelajaran pendidikan 

agama Islam di kelas dan juga mengadakan kegiatan pembiasaan. Pada tahap 

evaluasi, pihak madrasah mengadakan rapat setiap tiga bulan sekali bersama para 

dewan guru. 

B. Analisis Pelaksanaan Program Madrasah Diniyah di MI Ma’arif Cekok 

Madrasah diniyah merupakan salah satu lembaga penyelenggara 

pendidikan keagamaan yang ada di Indonesia. Materi yang dipelajari di madrasah 

diniyah yaitu berupa materi keagamaan, namun berbeda dengan pondok 

pesantren pada umumnya, karena di madrasah diniyah materinya lebih terstruktur 

dan berjenjang.
79

  

Menurut Zulfia Hanum dalam jurnal pendidikan Intizar, Madrasah 

Diniyah adalah suatu lembaga pendidikan non formal yang mengajarkan tentang 

nilai-nilai keislaman. Nilai-nilai keislaman itu tertuang dalam bidang studi yang 
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diajarkannya seperti adanya pelajaran Fiqih, Tauhid, Akhlaq, Hadist, Tafsir dan 

pelajaran lainnya yang tidak diperoleh murid saat belajar di sekolah formal yang 

bukan madrasah.
80

 

Dengan mengikuti kegiatan seperti madrasah diniyah akan 

memberikan nilai lebih bagi siswa tentunya dalam hal pendidikan agama Islam. 

Mereka akan lebih paham dan memiliki pengetahuan agama yang lebih baik 

daripada siswa yang tidak mengikuti  madrasah diniyah. Meskipun kemampuan 

dari setiap siswa berbeda dalam memahami suatu materi, setidaknya mereka 

tetap mendapatkan kesempatan untuk belajar dan mendapatkan ilmu agama yang 

tidak diajarkan di sekolah formal ketika mengikuti program madrasah diniyah. 

Sehingga pengetahuan mereka tentang agama Islam akan semakin bertambah dan 

berkembang. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Hadi Asfahan, 

S.Pd selaku kepala madrasah, Ibu Lutfi Novita Andriani, S.Pd.I selaku 

penanggung jawab program, dan juga Bapak Thowil selaku ustad yang mengajar 

di madrasah diniyah, data dapat dianalisis sebagai berikut.  

Dalam pelaksanaannya, pihak madrasah mewajibkan semua siswanya 

untuk mengikuti program madrasah diniyah  dengan tujuan untuk 

mengembangkan pengetahuan siswanya dalam bidang agama Islam. Dalam 

melaksanakan suatu program, diperlukan beberapa persiapan, diantaranya dari 
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pihak madrasah,  seperti menyiapkan sarana prasarana berupa ruang kelas dan 

buku pelajaran, mendatangkan pengajar yang kompeten dari luar madrasah, dan 

juga persiapan dari para pengajar  seperti membuat program kerja, 

mempersiapkan materi yang akan diajarkan, dan memilih metode yang tepat 

seperti metode ceramah, metode latihan/drill, metode kisah, metode hafalan, dan 

metode karya wisata. Diharapkan dengan menggunakan metode-metode tersebut, 

siswa lebih aktif dan mudah memahami materi-materi yang disampaikan oleh 

para ustad maupun ustadzah. Adapun pelaksanaan program madrasah diniyah di 

MI Ma‟arif Cekok dilaksanakan pada hari Senin sampai Kamis waktunya setelah 

kegiatan salat dhuhur berjamaah. Kegiatannya berupa pembelajaran materi 

agama Islam. Kegiatan evaluasi yang dilakukan juga sama dengan di madrasah 

pagi, yaitu dengan diadakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program 

madrasah diniyah di MI Ma‟arif Cekok pihak madrasah mewajibkan semuanya 

siswanya untuk mengikuti program madrasah diniyah dengan tujuan untuk 

mengembangkan pengetahuan siswanya dalam bidang agama Islam. Dalam 

pelaksanaannya diperlukan beberapa persiapan dari pihak madrasah maupun dari 

para pengajarnya. Program madrasah diniyah di MI Ma‟arif Cekok dilaksanakan 

pada hari Senin sampai Kamis waktunya setelah kegiatan salat dhuhur 

berjamaah. Kegiatannya berupa pembelajaran materi agama Islam. Sedangkan 

untuk kegiatan evaluasinya yaitu dengan diadakan ujian tengah semester dan 

ujian akhir semester. 



 

 

C. Analisis Kontribusi Program Madrasah Diniyah terhadap Pengembangan 

Pendidikan Agama Islam di MI Ma’arif Cekok 

Program madrasah diniyah di MI Ma‟arif Cekok merupakan salah satu 

program  yang sudah berjalan sejak tahun 2013. Dalam pelaksanaan suatu 

program, tentu ada manfaat atau kontribusi yang diperoleh dari kegiatan tersebut. 

Adanya program madrasah diniyah di MI Ma‟arif Cekok ini tentu memberikan 

banyak kontribusi bagi pihak madrasah khususnya dalam pengembangan 

pendidikan agama Islam.  

Kegiatan yang diselenggarakan di madrasah diniyah sangat menunjang 

proses pembelajaran agama Islam di MI Ma‟arif Cekok. Meskipun sama-sama 

memberikan materi tentang agama Islam, tetapi materi yang disampaikan di 

madrasah diniyah berbeda dengan di MI dan lebih menekankan pada materi 

agama yang bersifat  menambah serta memperdalam materi agama yang tidak 

diajarkan di MI.  

Terkait dengan kontribusi dari adanya program madrasah diniyah 

terhadap pengembangan pendidikan agama Islam di MI Ma‟arif Cekok salah 

satunya yaitu menambah pengetahuan siswa dalam bidang pendidikan agama 

Islam seperti materi tentang salat. Salat merupakan ibadah harian yang 

menunjukkan bentuk penghambaan diri kepada Allah SWT. Salat yang telah 

ditentukan waktu dan tata caranya mengandung makna pembinaan disiplin 

terhadap waktu dan tugas sehingga seorang muslim terbiasa hidup teratur dan 



 

 

tertib.
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 Sebelum melaksanakan salat, kita harus mempelajari dulu bacaan 

maupun gerakan salat yang sesuai dengan ajaran Islam. Karena memang salat 

merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang harus dilaksanakan dalam kondisi 

apapun. 

Di madrasah diniyah siswa diberikan materi tentang salat seperti tata 

cara salat maupun bacaan salat. Dari siswa yang sebelumnya belum hafal 

mengenai bacaan salat, perlahan sudah mulai hafal karena memang di program 

madrasah diniyah disuruh untuk menghafalkan. Diharapkan nantinya ketika 

siswa melaksanakan salat berjamaah di masjid maupun di rumah masing-masing, 

sudah bisa melaksanakan dan hafal bacaannya karena di madrasah diniyah sudah 

diajari. Hal ini tentu akan memberikan manfaat yang positif bagi siswa ketika 

nantinya berada di lingkungan masyarakat sudah memiliki bekal pengetahuan 

agama yang cukup.  

Selain materi tentang salat, di madrasah diniyah siswa juga diberikan 

materi tentang tajwid yang di dalamnya mempelajari macam-macam tajwid dan 

bagaimana cara membaca Alquran yang baik dan benar. Sehingga diharapkan 

dengan adanya program madrasah diniyah ini siswa menjadi lebih memahami 

ilmu tajwid dan ketika membaca Alquran tidak asal membaca tetapi juga 

memperhatikan bacaan tajwidnya. Karena membaca Alquran itu merupakan 

ibadah dan untuk membacanya juga harus menguasai dulu ilmunya. 
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Selain menambah pengetahuan siswa dalam bidang pendidikan agama, 

kontribusi lainnya yaitu meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis Arab. 

Di madrasah diniyah terdapat pelajaran Pegon, yang didalamnya siswa 

dikenalkan dan diajari untuk menulis Arab gundul atau pegon sehingga 

kemampuan anak dalam menulis huruf arab akan bertambah dan diharapkan 

ketika  mengikuti pembelajaran yang berkaitan dengan baca tulis Alquran di 

madrasah pagi tidak mengalami kesulitan. Dengan adanya pelajaran Pegon ini, 

tentunya sangat membantu siswa untuk mengembangkan kemampuannya dalam 

menulis Arab. Dari belajar menulis Arab, tentunya siswa juga menjadi lebih 

mudah untuk mempelajari materi-materi yang berkaitan dengan agama Islam. 

Karena memang kebanyakan ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang agama 

disampaikan dalam tulisan Arab. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kontribusi program 

madrasah diniyah  terhadap pengembangan materi pendidikan agama Islam di MI 

Ma‟arif Cekok yaitu menambah pengetahuan siswa pada materi pendidikan 

agama Islam seperti materi salat dan tajwid, serta meningkatkan kemampuan 

siswa dalam menulis Arab.  

 

 

 

 

 



 

 

BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pengembangan 

pendidikan agama Islam melalui program madrasah diniyah di MI Ma‟arif Cekok 

Babadan Ponorogo, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pendidikan agama Islam di MI Ma‟arif Cekok meliputi tiga tahap 

yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Bentuk pelaksanaannya meliputi 

kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas dan juga mengadakan 

kegiatan pembiasaan. 

2. Pelaksanaan program madrasah diniyah di MI Ma‟arif Cekok, semua siswa 

diwajibkan untuk mengikuti program madrasah diniyah dengan tujuan untuk 

mengembangkan kemampuan siswa pada aspek materi pendidikan agama 

Islam. Dalam pelaksanaannya diperlukan beberapa persiapan dari pihak 

madrasah maupun dari para pengajarnya. Program madrasah diniyah 

dilaksanakan pada hari Senin sampai Kamis waktunya setelah kegiatan salat 

dhuhur berjamaah. Kegiatannya berupa pembelajaran materi agama Islam. 

Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran yaitu metode ceramah, 

metode latihan/drill, metode kisah, dan metode karya wisata. Sedangkan untuk 

kegiatan evaluasinya yaitu dengan diadakan ujian tengah semester dan ujian 

akhir semester. 



 

 

3. Kontribusi program madrasah diniyah  terhadap pengembangan materi 

pendidikan agama Islam di MI Ma‟arif Cekok yaitu menambah pengetahuan 

siswa dalam bidang pendidikan agama Islam seperti materi salat dan tajwid, 

serta meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis Arab.  

B. Saran  

Bagi pihak madrasah, hendaknya lebih mengembangkan program 

madrasah diniyah ini supaya lebih maju lagi dengan menambah kegiatan lainnya 

seperti latihan Qiroah, tilawatil Quran, latihan seni kaligrafi, maupun kegiatan lain. 

Dengan adanya kegiatan tambahan ini, akan semakin menunjukkan bahwa 

kegiatan di madrasah diniyah tidak hanya terfokus pada materi  agama saja, tetapi 

juga ikut andil dalam menumbuhkan dan mengembangkan bakat siswa di bidang 

kesenian Islam. 

Bagi guru, hendaknya mengoptimalkan kinerja dan kualitas yang 

dimilikinya dalam membimbing dan mengarahkan peserta didik untuk mencapai 

tujuan yang diharapkan. 

Bagi siswa, hendaknya meningkatkan motivasi untuk terus belajar dan 

mengembangkan kemampuannya semaksimal mungkin supaya menjadi manusia 

yang berkualitas. 
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