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ABSTRAK 

 

Kotimah,Hawid Kusnul 2017. Peran Kegiatan 

Ekstrakurikuler Sholawat Habsyi dalam 

Mengembangkan Kompetensi Religius Siswa di MI 

Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Moh. 

Miftachul Choiri, MA 

 

Kata kunci : Ekstrakurikuler, Sholawat Habsyi, 

Kompetensi Religius 

Kegiatan ekstrakurikuler Sholawat Habsyi adalah 

suatu kegiatan yang dilaksanakan diMI Ma‟arif Ngrupit 

Jenangan Ponorogo. Bahwa sebagian siswa belum memiliki 

karakter religius,lembaga pendidikan ini berupaya untuk 

mengembangkan karakter religius siswa, menumbuhkan 

semangat dan antusias siswa, melalui kegiatan ekstrakurikuler 

sholawat. Kegiatan ekstrakurikuler sholawat diharapkan oleh 

pihak madrasah sebagai kegiatan yang dapat mengembangkan 

nilai karakter religius siswa diantaranya kesadaran taat 

beribadah, meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, 

kegiatan ekstrakurikuler sholawat dengan menggunakan media 

atau alat yang telah disediakan madrasah. 

Penelitian ini bertujuan: 1) mengetahui pelaksanaan 

ekstrakurikuler sholawat habsyi di MI Ma‟arif Ngrupit 

Jenangan Ponorogo. 2) mengetahui kegiatan ekstrakurikuler 

sholawat habsyi dalam mengembangkan kompetensi religius 

siswa di MI Ma‟arif Ngrupit. 3) mengetahui faktor pendukung 

dan penghambat kegiatan ekstrakurikuler sholawat habsyi 

dalam mengembangkan kompetensi religius siswa di MI 

Ma‟arif Ngrupit.  
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Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yaitu studi kasus. 

Subyek dalam penelitian adalah kepala sekolah, guru, dan 

siswa di MI Ma‟arif Ngrupit Jenangan Ponorogo. Dengan 

teknik pengumpulan data menggunakan: observasi, wawancara 

dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis model 

interaktif Miles dan Huberman yang meliputi: teknik reduksi 

data, display data, dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler Sholawat Habsyi di MI 

Ma‟arif Ngrupit Jenangan Ponorogo mulai diadakan sejak Juni 

2016 yang dilaksanakan secara rutin setiap hari sabtu pukul 

10.00-11.00 (2) kegiatan ekstrakurikuler Sholawat Habsyi 

dalam mengembangkan kompetensi religius siswa di MI 

Ma‟arif Ngrupit Jenangan Ponorogo, melalui beberapa tahapan 

kegiatan antara lain: a) melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler 

sholawat dengan tertib. b) upaya guru dalam membimbing 

peserta didik agar meningkatkan beribadah kepada Allah Swt, 

mempunyai akhlak yang mulia, perilaku jujur, sopan santun 

baik perkataan maupun perbuatan, disiplin melalui kegiatan 

ekstrakurikuler sholawat. c) dalam melaksanakan kegiatan 

ekstrakurikuler sholawat siswa di harapkan dapat menghayati 

makna lantunan sholawat yang ditujukan kepada Nabi 

Muhammad SAW, sehingga dapat mencapai dasar untuk 

meningkatkan kualitas dirinya dan diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. (3) faktor pendukung dan penghambat kegiatan 

ekstrakurikuler Sholawat Habsyi dalam mengembangkan 

kompetensi religius siswa di MI Ma‟arif Ngrupit Jenangan 

Ponorogo. Faktor pendukung dari seluruh pihak madrasah 

dengan menyediakan alat yang cukup memadai, mendatangkan 

guru yang ahli dalam bidangnya, dandukungandari orang tua. 

Faktor penghambat yaitu siswa dilatih hanya kelas atas, dan 

ketika akan tampil siswa akan lulus dari MI. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu sarana yang 

penting dalam usaha membangun sumber daya manusia 

dan penanaman nilai-nilai kemanusiaan yang pada 

akhirnya akan menciptakan dan membentuk disiplin 

hidup dan tataran kehidupan masyarakat yang sejahtera, 

aman dan tentram. Pendidikan merupakan tujuan untuk 

membangun fitrah manusia secara potensi sumber daya 

insan menuju terbentuknya manusia seutuhnya. Urgensi 

pendidikan tersebut akan terasa manfaatnya ketika 

mampu memahami makna pendidikan yang terkandung 

di dalam satu konsep pendidikan yang tepat, 

komperhensif, ideal dan dapat dijadikan pedoman 

mengaplikasikan yang terkait dengan pendidikan 

terutama pendidikan Islam. Pendidikan Islam yaitu 

bimbingan yang jasmani dan rohani berdasarkan 

hukum-hukum agama Islam menuju terbentuknya 

kepribadian utama menurut hukum-hukum Islam, yaitu 

kepribadian yang memiliki nilai-nilai Islam, memilih 

dan memutuskan serta berbuat berdasarkan nilai-nilai 

Islam dapat bertanggung jawab sesuai nilai-nilai Islam.
1
 

Tugas utama sekolah tidak semata-mata 

menjadikan siswa pintar dan terampil, tetapi juga harus 

                                                           
1
 Djamaludin dan Abudullah Aly, Kapita Selekta Pendidikan Islam 

(Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 9.    
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mampu menumbuhkembangkannya menjadi pribadi 

yang sehat jasmani dan rohani, sadar dan 

bertanggungjawab akan keberadaan dirinya, baik 

sebagai pribadi dan makhluk Tuhan, maupun sebagai 

makhluk sosial yang merupakan bagian tak terpisahkan 

dari lingkungannya.
2
 

Dengan demikian kecerdasan intelektual saja 

nyatanya tidak cukup, karena cita-cita bangsa Indonesia 

tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual yang luas, 

namun juga menjadi bangsa yang bermartabat, yang 

memiliki budi pekerti yang luhur. Sutisna menyatakan 

bahwa kegiatan ekstrakurikuler bagi siswa diharapkan 

untuk dapat menghasilkan hasil individual, sosial, civic, 

dan etis. Hasil individual adalah hasil yang 

berhubungan dengan peningkatan pengetahuan dan 

ketrampilan, serta mengembangkan potensi yang 

dimiliki siswa. Hasil sosial adalah hasil yang 

berhubungan sosial dan kemasyarakatan untuk dapat 

hidup bersama dengan orang lain, sedangkan hasil civic 

dan etis merupakan hasil yang berhubungan dengan 

adanya persamaan hak dan kewajiban, tanpa adanya 

diskriminasi. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat 

mengembangkan minat dan belajar lebih banyak 

mengenai diri mereka sendiri dan orang lain. Program 

kegiatan ekstrakurikuler sekolah dipengaruhi oleh misi 

dan filosofi dan membutuhkanlingkungan belajar, 

                                                           
2
 Popi Sopiatin. Manajemen Belajar Berbasis Kepuasan siswa, 

(Bogor, Ghalia Indonesia,2010), 99. 
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dimana siswa dapat berkembang, belajar dan 

mengekspresikan dirinya.
3
 

Proses kegiatan ekstrakurikuler sholawat agar 

peserta didik aktif untuk mengembangkan potensi 

terhadap dirinya untuk memiliki, kepribadian, 

kecerdasan, ahklak mulia serta ketrampilan dan dapat 

membedakan antara yang baik dan yang buruk, bahwa 

sebagian siswa di MI Ma‟arif Ngrupit belum memiliki 

karakter religius. Pembentukan karakter religius 

merupakan hal yang sangat penting untuk diajarkan 

kepada peserta didik. Apalagi di zaman sekarang ini 

guru harus dapat mendukung terbentuknya karakter 

religius salah satunya dengan melalui kegiatan 

ekstrakurikuler sholawat. 

Secara spesifik, pendidikan karakter yang 

berbasis nilai religius mengacu pada nilai-nilai dasar 

yang terdapat dalam agama (Islam). Nilai-nilai karakter 

yang menjadi prinsip dasar pendidikan karakter banyak 

kita temukan dari beberapa sumber, diantaranya nilai-

nilai yang bersumber dari keteladanan Rasulullah yang 

terjewantahkan dalam sikap dan perilaku sehari-hari 

beliau, yakni shiddiq (jujur), amanah (dipercaya), 

tabligh (menyampaikan dengan transparan), fathanah 

(cerdas).
4
 

Di MI Ma‟arif Ngrupit diadakan kegiatan 

ekstrakurikuler sholawat bagi siswanya guna 

menunjang kegiatan yang positif, dengan kegiatan 

                                                           
3
Ibid, 100. 

4
Siswanto, “Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-nilai Religius”, 99. 
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tersebut selain dapat menambah ketrampilan siswa, juga 

sebagai sarana siswa untuk lebih memahami tata cara 

bersholawat yang baik nantinya pemahaman ini akan 

memunculkan karakter religius siswa. 

Jadi dalam kegiatan ekstrakurikuler sholawat 

dapat membiasakan diri pada siswa untuk selalu 

bersholawat tidak hanya waktu kegiatan ekstrakurikuler 

saja, tetapi waktu yang dianjurkan untuk bersholawat 

kegiatan ini untuk melatih siswa bertingkah laku, bicara 

sopan santun dan melakukan kegiatan dengan baik 

menurut ajaran agama Islam, sehingga dapat 

menanamkan untuk peserta didik memiliki karakter 

yang religius. 

Dalam tataran praktik keseharian, nilai-nilai 

religius yang telah disepakati tersebut diwujudkan 

dalam bentuk sikap dan perilaku keseharian oleh semua 

warga sekolah. Proses pengembangan tersebut dapat 

dilakukan melalui tiga tahap, yaitu pertama, sosialisasi 

nilai-nilai religius yang disepakati sebagai sikap dan 

perilaku ideal ingin dicapai pada masa mendatang di 

lembaga pendidikan. Kedua, penetapan action 

planmingguan atau bulanan sebagai tahapan dan 

langkah sistematis yang akan dilakukan oleh semua 

pihak dilembaga pendidikan yang mewujudkan nilai-

nilai religius yang telah disepakati. Ketiga, pemberian 

penghargaan terhadap prestasi warga lembaga 

pendidikan, seperti guru, tenaga kependidikan, dan 

peserta didik usaha pembiasaan yang menjunjung sikap 

dan perilaku yang komitmen dan loyal terhadap ajaran 



12 

 

dan nilai-nilai religius yang disepakati. Penghargaan 

tidak selalu berarti materi (ekonomik), melainkan juga 

dalam arti sosial, kultural, psikologis, ataupun lainnya.
5
 

Dengan kondisi seperti ini guru sebagai pemilik 

peran dalam pendidikan ekstrakurikuler sholawat, 

sekarang ini sudah banyak sekali sekolah atau lembaga 

pendidikan yang memiliki banyak variasi dalam 

mengembangkan kompetensi religius siswa, namun di 

MI Ma‟arif Ngrupit guru dapat menumbuhkan 

semangat dan antusias siswa dalam mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler sholawat. Kegiatan ekstrakurikuler 

sholawat dapat mengembangkan nilai karakter religius 

siswa agar menumbuhkan kesadaran agar taat 

beribadah, meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad 

melalui kegiatan ekstrakurikuler sholawat dengan 

menggunakan media atau alat yang telah disediakan 

sekolah. 

Peneliti terdorong menjadikan MI Ma‟arif 

Ngrupit ini sebagai obyek penelitian dikarenakan 

sekolah ini memiliki kegiatan unggulan berupa 

ekstrakurikuler sholawat yang dilakukan secara rutin 

setiap minggunya. Oleh karena itu, atas dasar latar 

belakang diatas maka peneliti tertarik ingin mengangkat 

penelitian ini dengan judul “PERAN KEGIATAN 

EKSTRAKURIKULER SHOLAWAT HABSYI 

DALAM MENGEMBANGKAN KOMPETENSI 

                                                           
5
Ngainun Naim, Character Building Optimalisasi Peran 

Pendidikan dalam Pengembangan Ilmu&Pembentukan Karakter 

Bangsa, (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2012),130-131. 
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RELIGIUS SISWA DI MI MA’ARIF NGRUPIT 

JENANGAN PONOROGO” 

 

B. FokusPenelitian 

Berdasarkan dari hasil penelitian awal di MI 

Ma‟arif Ngrupit Jenangan Ponorogo ditemukan fakta 

menarik yang hal tersebut perlu untuk diteliti. Fokus 

dalam penelitian ini adalah peran kegiatan 

ekstrakurikuler Sholawat Habsyi dalam 

mengembangkan kompetensi religius siswa. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka 

peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan ekstrakurikuler sholawat 

Habsyi di MI Ma‟arif Ngrupit Jenangan Ponorogo? 

2. Bagaimana kegiatan ekstrakurikuler sholawat 

Habsyi dalam mengembangkan kompetensi religius 

siswa di MI Ma‟arif Ngrupit Jenangan Ponorogo? 

3. Apa faktor pendukung dan penghambat kegiatan 

ekstrakurikuler sholawat Habsyi dalam 

mengembangkan kompetensi religius siswa di MI 

Ma‟arif Ngrupit Jenangan Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah: 
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1. Untuk menjelaskan pelaksanaan ekstrakurikuler 

sholawat Habsyi di MI Ma‟arif Ngrupit Jenangan 

Ponorogo. 

2. Untuk menjelaskan kegiatan ekstrakurikuler sholawat 

Habsyi dalam mengembangkan kompetensi religius 

siswa di MI Ma‟arif Ngrupit Jenangan Ponorogo. 

3. Apa faktor pendukung dan penghambat kegiatan 

ekstrakurikuler sholawat Habsyi dalam 

mengembangkan kompetensi religius siswa di MI 

Ma‟arif Ngrupit Jenangan Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memiliki 

kegunaan sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

tentang pentingnya kegiatan ekstrakurikuler sholawat 

dalam mengembangkan kompetensi religius siswa 

sehingga kegiatan ekstrakurikuler sholawat Habsyi 

dapat dilakukan secara efisien, efektif dan produktif. 

2. Secara praktis 

a. Bagi Lembaga di MI Ma‟arif Ngrupit 

Memberikan kontribusi atas konsep kegiatan 

ekstrakurikuler sholawat Habsyi dalam 

mengembangkan kompetensi religius siswa. 

b. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai 

bahan awal dalam penelitian selanjutnya yang 

lebih mendalam khususnya yang berkenaan 

dengan penelitian mengenai kegiatan 
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ekstrakurikuler sholawat Habsyi dalam 

mengembangkan kompetensi religius siswa. 

c. Bagi Guru 

Dapat menjadi kontribusi dalam pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurikuler sholawat Habsyi dalam 

mengembangkan kompetensi religius siswa, 

sehingga para guru akan berusaha lebih baik 

dalam melaksanakan tugasnya. 

d. Bagi Siswa 

Dapat meningkatkan karakter religius siswa agar 

dapat berperilaku dengan baik dan dapat 

membedakan perilaku yang baik dan buruk. 

 

3. Sistematika Pembahasan 

Pada skripsi ini di bagi menjadi lima bab dengan uraian 

sebagai berikut: 

BAB 1 : Pendahuluan, yang terdiri dari latar 

belakang masalah, fokus penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II : Telaah hasil penelitian terdahulu, kajian 

teori yang menjelaskan tentang peran 

kegiatan ekstrakurikuler sholawat Habsyi 

dalam mengembangkan kompetensi 

religius. 

BAB III : Metode penelitian yaitu: pendekatan dan 

jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi 

penelitian, data dan sumber data, prosedur 

pengumpulan data, teknik analisis data, 
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pengecekan keabsahan temuan, tahapan-

tahapan penelitian. 

BAB IV : Temuan Penelitian, bab ini sebagai 

penyajian data yang ditemukan di 

lapangan, yaitu data umum yang meliputi 

sejarah, visi, misi dan tujuan, letak 

geografis, struktur organisasi, keadaan 

murid, keadaan guru, keadaan sarana dan 

pra sarana siswa. Sedangkan data khusus 

meliputi kegiatan ekstrakurikuler 

sholawat dalam mengembangkan 

kompetensi religius siswa, 

BAB V : Pembahasan, bab ini sebagai analisa 

tentang peran kegiatan ekstrakurikuler 

sholawat Habsyi dalam mengembangkan 

kompetensi religius siswa di MI Ma‟arif 

Ngrupit Jenangan Ponorogo. 

BAB VI : Penutup, merupakan akhir dari penulisan 

skripsi yang berisi tentang kesimpulan 

dan saran terkait dengan hasil penelitian. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

DAN ATAU KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Untuk memperkuat masalah dalam penelitian 

ini, maka penulisan mengadakan telaah pustaka sebagai 

berikut: 

1. Nama   :Enggar Widiyansari 

Judul :Manajemen Kegiatan Ekstrakurikuler di 

SD Ma‟arif Ponorogo   Tahun 2013/2014. 

Sudah memenuhi perangkat manajemen yaitu 

meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, 

dan pengendalian. Secara umum sudah berjalan dengan 

baik, baik dalam menyiapkan program atau kegiatan 

secara sistematis untuk masa pelaksanaan dan tujuan 

yang diharapkan. Faktor pendukung dan penghambat 

dalam pelaksanaan manajemen ekstrakurikuler adalah 

faktor pendukung dalam proses kegiatan tersebut seperti 

ketenagaan yang meliputi faktor eksternal seperti para 

pembina dari luar sekolahan dan faktor internal seperti 

guru-guru dari sekolahan ini, yang turut membantu 

terlaksananya kegiatan ekstrakurikuler dan ditambahi 

faktor pendukung lainnya seperti sarana dan prasarana, 

administrasi. Dari keluarga juga menjadi faktor 

penghambat karena keluarga juga menjadi faktor 

penghambat karena terdapat masalah finansial seperti 

pembiayaan yang kurang mendukung. 
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2. Nama   :Erviana Rosyidatul Laela 

Judul :Peran Guru Penjaskes dalam 

Meningkatkan Ekstrakurikuler Di MI Ma‟arif 

Cekok Babadan Ponorogo Tahun 2014. 

Peran guru sebagai pendidik dalam 

ekstrakurikuler futsal adalah seorang guru yang 

mengajar peserta didiknya lalu mempraktikan melatih 

dilapangan, peran guru sebagai mediator di MI 

Ma‟arif Cekok adalah menyiapkan perlengkapan dan 

kebutuhan kegiatan ekstrakurikuler futsal, pesan guru 

sebagai motivator memberi semangat dari dalam diri 

anak masing-masing, peran guru sebagai administrator 

mengatur jalannya kegiatan seperti: absensi, 

pembagian kelompok dan lain-lain. 

 

3. Nama  :Meinar Anjarsari 

Judul :Peran Guru dalam Mengembangkan 

Nilai Karakter Religius Melalui Kegiatan 

Ekstrakurikuler Hadroh di SD Ma‟arif Ponorogo 

Tahun 2014-2015. 

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa 

pelaksanaan ekstrakurikuler hadrah di MI Ma‟arif 

sudah berjalan dengan baik. Kegiatan ekstrakurikuler 

mampu mengembangkan nilai karakter religius siswa 

di SD Ma‟arif Ponorogo dengan indicator :1) tertib 

dan disiplin dalam hal ibadah, 2) kesadaran diri untuk 

beribadah, 3)meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad 

SAW melalui media shalawat, 4) mengetahui 
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bershalawat yang benar, 5) cinta kepada Rasulullah, 

melalui media sholawat. 

Kontribusi kegiatan ekstrakurikuler hadrah bagi SD Ma‟arif 

Ponorogo yaitu berupa prestasi yang mengharumkan nama 

sekolah, tidak ada hanya prestasi saja namun kegiatan 

ekstrakurikuler hadroh juga memberi kontribusi dalam 

mengisi acara-acara sehingga dalam mengisi acara yang ada 

di SD Ma‟arif tidak perlu mendatangkan dari luar namun 

mereka dapat menampilkan sendiri. 

 

B. Kajian Teori 

1. Ekstrakurikuler 

a. Pengertian Ekstrakurikuler dan Tujuan 

Kegiatan Ekstrakurikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler adalah wahana 

pengembangan pribadi peserta didik melalui 

berbagai aktivitas, baik yang terkait langsung 

maupun tidak langsung dengan materi kurikulum, 

sebagai bagian tak terpisahkan dari tujuan 

kelembagaan. Di samping itu, kegiatan 

ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang bernilai 

tambah yang diberikan sebagai pendamping 

pelajaran yang diberikan secara intrakurikuler, dan 

tidak hanya sebagai pelengkap suatu proses kegiatan 

belajar mengajar, tetapi juga sebagai sarana agar 

siswa memiliki nilai plus, selain pelajaran akademis 

yang bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat. 

Dalam praktiknya, pelajaran ekstrakurikuler sering 

kali menjadi ciri khas suatu sekolah. Hal ini 
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dikarenakan dalam menyediakan jenis kegiatannya 

disesuaikan dengan visi dan misi serta kondisi 

sekolah, terutama sekali dengan sarana dan prasarana 

yang tersedia, dengan demikian setiap sekolah akan 

mempunyai jenis kegiatan ekstrakurikuler yang 

berbeda.
6
 

Tujuan kegiatan ekstrakurikuler adalah 

menumbuh kembangkan pribadi siswa yang sehat 

jasmani dan rohani, bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, memiliki kepedulian dan tanggungjawab 

terhadap lingkungan sosial, budaya dan alam 

sekitarnya, serta menanamkan sikap sebagai warga 

negara yang baik dan bertanggungjawab melalui 

berbagai kegiatan positif di bawah tanggungjawab 

sekolah. Pembimbing yang bersifat ekstrakurikuler, 

antara lain diarahkan pada pembimbingan kecakapan 

hidup, yang meliputi kecakapan individual, 

kecakapan sosial, kecakapan vokasional, kecakapan 

intelektual, dan pembimbingan kepemudaan.
7
 

b. Jenis Kegiatan Ekstrakurikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler bersifat langsung 

dan tidak langsung berhubungan dengan pelajaran di 

kelas. Kegiatan yang langsung berhubungan dengan 

pelajaran di kelas yang disediakan oleh sekolah, 

antara lain adalah olahraga (prestasi dan non 

prestasi), seni, bimbingan belajar, dan karya ilmiah 

                                                           
6
 Popi Sopiatin,Manajemen Belajar Berbasis Kepuasan Siswa,  
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remaja, sedangkan kegiatan ekstrakurikuler yang 

tidak langsung dengan pelajaran di kelas adalah 

paskibra, OSIS, pramuka, dan PMR. Kegiatan ini 

dibimbing oleh pelatih atau pembimbing yang 

berasal dari guru atau dari luar sekolah.
8
 

Kegiatan ekstrakurikuler yang tidak langsung 

berhubungan dengan pelajaran di kelas berfungsi 

untuk penyesuaian diri dengan kehidupan, integratif, 

dan memberikan kesempatan untuk bekerja sama 

dalam mencapai tujuan-tujuan bersama, sedangkan 

yang berlangsung berhubungan dengan pelajaran di 

dalam kelas ditujukan untuk meningkatkan 

pengetahuan dan ketrampilan siswa. 

c. Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan suatu 

kegiatan yang memfasilitasi pengembangan diri 

siswa dan dapat dilaksanakan di luar jam sekolah 

maupun pada jam kegiatan belajar mengajar. Dalam 

melaksanakannya, merujuk kepada hal-hal sebagai 

berikut. 

1. Spektrum kegiatan ekstrakurikuler dapat meliputi, 

antara lain kegiatan keagamaan, olahraga, seni 

dan budaya, berorganisasi, wirausaha, dan 

kegiatan sosial lainnya. 

2. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dibina oleh 

petugas khusus yang ditunjuk oleh dan 

bertanggung jawab kepada kepala sekolah. 
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3. Setiap peserta didik memiliki hak yang sama 

untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai 

dengan potensi, minat, dan bakatnya masing-

masing. 

4.  Keterlaksanaan kegiatan ekstrakurikuler 

merupakan bertanggung jawab bersama antara 

sekolah dan masyarakat (keluarga dan orang tua). 

5. Pengorganisasian kegiatan ekstrakurikuler 

dilakukan melalui pembentukan antara lain kelab-

kelab olahraga, sosial dan kesenian di sekolah. 

Pengaturannya dilakukan oleh pengurus OSIS, di 

bawah bimbingan petugas penanggung jawab 

kegiatan ekstrakurikuler. 

6. Tiap peserta didik wajib mengikuti satu kegiatan 

kelab olahraga dan suatu kegiatan kelab 

sosial/budaya yang diminatinya. 

Pelaksanaan kegiatan tidak dapat terlepas dari 

fasilitas yang harus tersedia. Dengan demikian, 

diperlukan pengelolaan fasilitas kegiatan 

ekstrakurikuler sehingga siswa akan dengan mudah 

untuk mendapatkannya. Pengelolaan fasilitas 

tersebut bertujuan: (a) mengupayakan pengadaan 

sarana dan prasarana melalui sistem perencanaan dan 

pengadaan yang hati-hati dan seksama, (b) 

mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana 

secara tepat dan efisian, (c) mengupayakan 

pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala 

maupun sehari-hari, sehingga keberadaannya selalu 

dalam kondisi siap pakai dalam setiap diperlukan. 

Dengan adanya kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di 
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sekolah, maka waktu senggang siswa dapat terisi 

dengan kegiatan yang bermanfaat dan aspek kognitif, 

aspek afektif, serta aspek psikomotorik dapat 

terwujud sehingga mereka menjadi aktif dan 

mandiri.
9
 

Seperti telah disebutkan di muka bahwa 

kegiatan ekstrakurikuler pada intinya ditujukan 

untuk memberi kesempatan kepada siswa untuk 

mengembangkan dan mengekspresikan dirinya 

sesuai dengan kebutuhan, bakat dan minat peserta 

didik serta kegiatan yang dapat mendukung dalam 

upaya meningkatkan kemampuan dan pengetahuan 

siswa terhadap materi pelajaran yang disampaikan di 

dalam kegiatan belajar mengajar.
10

 

d. Mutu Pelayanan Kegiatan Ekstrakurikuler 

Dalam upaya memberikan pelayanan 

kegiatan ekstrakurikuler yang bermutu, diperlukan 

standar mutu kegiatan yang ditentukan dengan 

mengacu kepada sasaran yang ingin dicapai oleh 

suatu kegiatan. Praktik baik yang dapat dijadikan 

standar adalah pada hal berikut. 

1.) Kegiatan ekstrakurikuler yang tidak 

berhubungan langsung dengan pelajaran di kelas 

(bidang minat, bakat, dan kegemaran). Standar 

kualitas kegiatannya dapat ditentukan dari 

keteraturan dalam melakukan kegiatan latihan, 

kelengkapan fasilitas, presentase kehadiran 
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siswa, frekuensi keterlibatan siswa dalam 

aktivitas organisasi, serta pembimbing yang 

kompeten. Strategi pencapaiannya adalah 

penyusunan jadwal kegiatan, program 

pengadaan fasilitas, dan informasi kegiatan. 

2.) Kegiatan ekstrakurikuler yang berhubungan 

langsung dengan materi pelajaran. Standar 

kualitas kegiatannya dapat ditentukan dari 

keteraturan dalam melaksanakan kegiatan, 

jumlah siswa yang mengikuti kegiatan, guru 

yang mempunyai kompetensi sesuai dengan 

materi yang diberikan pada kegiatan 

ekstrakurikuler, dan fasilitas yang disediakan. 

Kegiatan ekstrakurikuler adalah pelayanan 

kegiatan siswa yang bertujuan untuk 

mengembangkan bakat dan potensi siswa 

bersifat langsung berhubungan dengan pelajaran 

di kelas yang dilaksanakan sebagai tambahan 

kepada kegiatan kelas yang formal dan diikuti 

oleh seluruh siswa sesuai dengan pilihannya.
11

 

2. Shalawat 

a. Makna Shalawat 

Shalawat adalah dari kata jamak dari kata 

shalat, dan shalat berarti doa. Sedangkan makna 

kontektualisasi, kata shalat atau shalawat jika 

ditujukan kepada seseorang maka memiliki makna 

yang berbeda, tergantung siapa yang memberikan 

shalat. Jika yang memberikan shalat adalah Allah 
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SWT seperti perkataan, Allah bershalawat kepada 

nabi maka artinya disini adalah memberikan 

rahmat, dan penghormatan. Dan jika shalat ini dari 

malaikat dan orang-orang beriman, artinya 

memberikan doa agar mendapat rahmat dan 

kemuliaan.
12

 

b. Beberapa adab dan tata cara dalam 

bershalawat 

1) Suci dari najis 

2) Berwudhu 

3) Niat ikhlas beribadah kepada Allah Swt. tanpa 

pamrih 

4) Membaca secara tartil dan tidak tergesa-gesa 

5) Merasa berada di hadapan Nabi Muhammad 

Saw 

6) Takzim dan mahabbah kepada Nabi Muhammad 

Saw. 

7) Sangat butuh kepada pertolongan Allah Swt. dan 

syafaat Nabi Muhammad Saw, dan lain 

sebagainya. 

c. Hikmah dan Hukum Shalawat 

Ada pertanyaan dari orang kafir yang 

memojokkan Nabi Muhammad saw. Berkenaan 

dengan shalawat kepada Nabi saw, dalam 

ungkapan bahwa Muhammad itu butuh doa kaum 

muslimin, berarti dia serba kekurangan dan 

kesalahan maka perlu shalawat dari kaum 
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muslimin. Jawaban dari kesalahpahaman ini 

dikatakan bahwa Nabi Muhammad saw, adalah 

Nabi yang paling mulia. Cukuplah Allah SWT 

yang selalu memberikan shalawat kepada beliau, 

dan malaikat pun selalu bershalawat kepada 

beliau, sebagai tanda kemuliaan beliau. Adapun 

perintah kaum muslimin untuk bershalawat, 

pertama perintah itu dari Allah, dan Allah tetap 

memberikan shalawat kepada beliau. Apakah kita 

bershalawat atau tidak, dan Allah akan 

memberikan hidayah kaum muslimin untuk 

bershalawat kepada beliau. Yang kedua, shalawat 

kepada Nabi merupakan jalan kebahagiaan bagi 

kami yang bershalawat, karena Allah akan 

bershalawat kepadanya sepuluh kali setiap dia 

bershalawat kepada Nabi sekali.
13

 

Shalawat kepada Nabi saw. Adalah wajib 

pada waktu-waktu tertentu, seperti waktu shalat, 

pada majelis, khutbah jumat, dan ketika adzan. 

Selebihnya, shalawat kepada Nabi sangat 

dianjurkan, dan disunahkan memperbanyak 

shalawat dalam segala waktu. Dan diantara dalil 

yang mewajibkan shalawat secara mutlak karena 

yang pertama, shalawat merupakan perintah 

Allah SWT. Yang kedua, adanya persyaratan 

membaca shalawat dalam ibadah-ibadah wajib 

seperti tasyahud dalam shalat, dan khutbah 

jum‟at. Dan ketiga, peringatan bahwa 
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meninggalkan dzikir dalam kesempatan tertentu 

menyebabkan kerugian atau penyesalan, seperti 

majelis yang tidak dibaca shalawat di dalamnya, 

di akhirat kelak akan menjadi penyesalan, dan 

dalilnya bisa dibaca dalam pasal, waktu yang 

disyariatkan bershalawat.
14

 

d. Waktu-waktu yang Diwajibkan atau 

Dianjurkan Bershalawat Kepada Nabi 

1) Ketika pembukaan doa. 

2) Ketika masuk dan keluar masjid. 

3) Ketika duduk dalam satu majelis. 

4) Ketika telinga mendengung. 

5) Ketika shalat hajat. 

6) Ketika shalat mayit. 

7) Ketika disebut nama beliau. 

8) Setiap pagi dan sore. 

9) Dalam tasyahud shalat. 

10) Ketika khutbah. 

11) Ketika selesai mendengarkan adzan. 

12) Akhir doa qunut witir 

13) Ketika sai dan berada di Shafa dan Marwa. 

14) Sehabis talbiyah. 

15) Ketika berdiri di depan kubur Nabi saw. 

16) Ketika pergi kepasar atau undangan. 

17) Ketika bangun malam. 

18) Ketika khatmul Qur‟an. 

19) Ketika hari jumat. 

20) Ketika mengkhitbah (melamar) wanita. 
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21) Ketika masuk rumah. 

22)Ketika lupa sesuatu, atau ingin mengingat 

sesuatu. 

23) Di sela-sela takbir dalam shalat Id.
15

 

e. Faedah dan Keutamaan Shalawat 

Shalawat merupakan ibadah yang banyak 

keutamaan dan indahnya, dan beberapa dalil dari 

hadits-hadits Nabi telah menerangkan hal itu, 

menyebutkan secara ringkas faedah shalawat. 

1. Melaksanakan perintah Allah. 

2. Shalawat Allah berarti rahmat, sedang 

shalawat mukmin merupakan doa dan 

sanjungan. 

3. Mendapatkan shalawat dari Allah sepuluh kali 

lipat. 

4. Keluar dari kegelapan sebab orang akan keluar 

dari kegelapan ketika Allah bershalawat 

kepadanya, dan Allah bershalawat kepada 

seseorang ketika dia bershalawat kepada Nabi. 

5. Bertepatan dengan apa yang dilakukan 

malaikat. 

6. Ditulis untuknya sepuluh kebaikan. 

7. Dihapus sepuluh kesalahan. 

8. Doa yang disertai shalawat diharapkan lebih 

terkabul. 

9. Mendapatkan syafaat Nabi. 

10. Menjadi penyebab diampunkannya dosa. 

11. Menjadi penyebab terkecukupi kebutuhannya. 
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12. Menjadi sebab kedekatan posisinya dengan 

Nabi Saw. Pada hari kiamat. 

13. Pengganti shodaqoh bagi yang kesulitan  

shodaqoh dengan harta. 

14.   Menjadi sebab tertunaikannya hajat seseorang. 

15. Mendapatkan shalawat dari Allah dan 

malaikat. 

16.   Merupakan kesucian bagi yang melakukan. 

17.   Menyelamatkan dari kedahsyatan hari kiamat. 

18. Mendapatkan kabar gembira dengan surga 

sebelum matinya. 

19.   Mendapatkan jawaban salam dari Nabi Saw. 

20.   Menjadi ingat pada sesuatu yang terlupakan. 

21. Menjadi sebab harumnya majelis dan selamat 

dari penyesalan. 

22.   Penghilang kefakiran. 

23.   Menuruskan perjalanannya ke surga. 

24.   Sebab sempurnanya cahaya pada hari kiamat. 

25. Mendapatkan sanjungan Allah di alam 

malaikat. 

26.   Mendapatkan keberkahan dalam segala hal. 

27.   Mendapat rahmat Allah. 

28.   Sebab kekalnya cinta kepada Rasulullah. 

29. Mendapat pahala sebanding dengan 

memerdekakan sepuluh budak.
16

 

3. Al-Habsyi 

a. Riwayat Singkat Penyusun Risalah “Maulid” 

Ini 
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Al-Habib Al-Imam Al-„Allaamah Ali bin 

Muhammad bin Husain Al-Habsyi dilahirkan pada 

hari Jum‟at 24 Syawal 1259 H. Di Qasam, sebuah 

kota di negeri Hadramaut. Beliau dibesarkan di 

bawah asuhan dan pengawasan kedua orang tuannya, 

Ayahandanya : Al-Imam Al-„arif-bilah Muhammad 

bin Husain bin Ahmad Al-Hadi Al-Jufri, yang pada 

masa itu terkenal sebagai seorang wanita yang 

shalihah dan amat bijaksana. Pada usia yang amat 

muda, Habib Ali Al-Habsyi telah mempelajari dan 

mengkhatamkan Al-Qur‟an dan berhasil menguasai 

ilmu-ilmu dzahir dan bathin sebelum mencapai usia 

yang biasanya dibutuhkan untuk itu. Oleh karenanya, 

sejak itu, beliau diizinkan oleh para guru dan 

pendidiknya untuk memberikan ceramah-ceramah 

dan pengajian-pengajian dihadapan khalayak ramai, 

sehingga dengan cepat sekali ia menjadi pusat 

perhatian dan kekaguman serta memperoleh tempat 

terhormat di hati setiap orang. Kepadanya diserahkan 

tampuk kepemimpinan tiap majelis ilmu, lembaga 

pendidikan serta pertemuan-pertemuan besar yang 

diadakan pada masa itu.
17

 

Selanjutnya beliau melaksanakan tugas suci 

yang dipercayakan padanya dengan sebaik-baiknya. 

Menghidupkan ilmu pengetahuan agama yang 

sebelumnya banyak dilupakan. Mengumpulkan, 

mengarahkan dan mendidik para siswa agar 
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menuntut ilmu, di samping membangkitkan 

semangat mereka dalam mengejar cita-cita yang 

tinggi dan mulia. Untuk menampung mereka, 

dibangunan masjid “Riyadh” di kota Seiwun 

(Hadramaut). Pondok-pondok dan asrama-asrama 

yang diperlengkapi dengan berbagai sarana untuk 

memenuhi kebutuhan mereka, termasuk soal makan-

minum, sehingga mereka dapat belajar dengan 

tenang dan tentram, bebas dari segala pikiran yang 

mengganggu, khususnya yang bersangkutan dengan 

keperluan hidup sehari-hari. Bimbingan dan asuhan 

beliau seperti ini telah memberinya hasil kepuasan 

yang tak terhingga dengan menyaksikan banyak 

sekali di antara murid-muridnya yang berhasil 

mencapai apa yang dicitakannya, kemudian 

meneruskan serta menyiarkan ilmu yang telah 

mereka peroleh, bukan saja di daerah Hadramaut, 

tapi tersebar luas di beberapa negeri lainnya di 

Afrika dan Asia, termasuk di Indonesia.
18

 

Ditempat-tempat itu mereka mendirikan 

pusat-pusat da‟wah dan penyiaran Agama, mereka 

sendiri menjadi perintis dan pejuang yang gigih, 

sehingga mendapat tempat terhormat dan disegani 

dikalangan masyarakat setempat. Pertemuan-

pertemuan keagamaan diadakan pada berbagai 

kesempatan, lembaga-lembaga pendidikan dan 

majlis-majlis ilmu didirikan banyak tempat, sehingga 

manfaatnya benar-benar dapat dirasakan dalam 
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ruang lingkup yang luas sekali. Al-Habib Ali sendiri 

telah menjadikan dirinya sebagai contoh teladan 

terbaik dalam menghias diri dengan akhlaq yang 

mulia, disamping kedermawaannya yang terkenal 

dimana-mana serta kewibawaannya yang merata, 

baik diantara tokoh-tokoh terkemuka ataupun 

masyarakat awam, sehingga setiap kali timbul 

kesulitan atau keruwetan diantara mereka, niscaya 

beliau diminta tampil ke depan untuk 

menyelesaikannya. Beliau meninggal dunia di kota 

Seiwun, Hadramaut, pada hari Ahad 20 Rabi‟ul-

Akhir 1333H. Dan meninggalkan beberapa orang 

puteranya yang telah memperoleh pendidikan 

sebaik-baiknya dari beliau sendiri, yang meneruskan 

cita-cita beliau sendiri, yang meneruskan cita-cita 

beliau dalam berda‟wah dan menyiarkan agama.
19

 

Diantara putera-putera beliau yang dikenal di 

Indonesia ialah puteranya yang bungsu: Al-Habib 

Alwi bin Ali Alhabsyi, pendiri masjid “Riyadh” di 

kota Solo (Surakarta). Ia dikenal sebagai pribadi 

yang amat luhur budi pekertinya lemah lembut, 

sopan santun serta ramah terhadap siapapun terutama 

pada kaum yang lemah: fakir miskin, yatim-piatu 

dan sebagainya. Rumah kediamannya selalu terbuka 

bagi para tamu dari berbagai golongan dan tidak 

pernah sepi dari pengajian dan pertemuan-pertemuan 

keagamaan. Beliau meninggal dunia di kota 

Palembang pada tanggal 20 Rabi‟ul Awal 1373 H, 

                                                           
19

Ibid, 7. 



34 

 

dan dimakamkan dikota Surakarta. Banyak sekali 

ucapan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi 

yang telah dicatat dan dibukukan, disamping tulisan-

tulisannya yang berupa pesan-pesan ataupun surat 

menyurat dengan para Ulama dimasa hidupnya, juga 

dengan keluarga dan sanak kerabat, kawan-kawan 

serta murid-murid beliau, yang semuanya itu 

merupakan perbendaharaan ilmu dan hikmah yang 

tiada habisnya. Dan diantaranya kalangan beliau 

yang sangat terkenal dan dibaca pada berbagai 

kesempatan dimana-mana, termasuk dikota-kota di 

Indonesia, ialah risalah kecil ini, yang berisi kisah 

Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, dan diberikan 

judul: Shimthu’d-Durar fii Akhbaar Maulid Khairil 

Basyar wa Maa Lahu min Akhlaaq wa Aushaaf wa 

Syiar (Untaian Mutiara Kisah Kelahiran Manusia 

Utama: Akhlak, sifat dan Riwayat Hidupnya).
20

 

b. Uraian Singkat Maulid Simthud Durar 

Maulid Simthud Durar merupakan kitab 

maulid yang sangat agung. Kitab ini dibaca oleh 

umat muslim di seluruh dunia, pengarangnya adalah 

Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kitab ini 

ditulis saat usianya menginjak 68 tahun. Ia senang 

sekali membaca kitab tersebut, sedangkan 

sebelumnya suka membaca Maulid Diba’i. 

Dikisahkan, Maulid Simthud Durar pertama 

kali dibaca di rumah Habib Ali, kemudian di rumah 

Habib Umar bin Hamid, salah seorang muridnya. 
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Kemudian, para sahabat yang lain meminta agar 

Habib Ali membaca maulid tersebut di rumah-rumah 

mereka. 

Maulid Simthud Durar tersebar luas hingga 

mencapai Seiwun, seluruh Hadramaut, dan tempat-

tempat yang jauh lainnya. Dalam perkembangan 

selanjutnya, maulid ini juga sampai ke Haramain 

yang mulia, Indonesia, Afrika, Dhafar, dan Yaman. 

Tidak hanya itu, Sayyid Hamid bin Alwi al-Bar juga 

membaca naskah Maulid Simthud Durar di hadapan 

Rasulullah Saw, dan beliau merasa sangat senang. 

Ini terjadi saat Sayyid Hamid bin Alwi al-Bar pergi 

ke Madinah untuk keperluan menuaikan ibadah 

umrah tanggal 27 Sya‟ban 1327 H.
21

 

Saat menggambarkan tentang sifat Nabi 

Muhammad Saw. Dalam Maulid Simthud Durar, 

Habib Ali mendapatkan ilham. Allah Swt. 

membukakan kepadanya susunan bahasa yang tidak 

ada sebelumnya.
22

 

c. Fadhilah Bacaan Maulid Simthud Durar 

Sejak dibacakan di hadapan Rasulullah Saw, 

Habib Ali yakin bahwa kitab Simthud Durar akan 

tersebar ke seluruh dunia. Kitab ini akan menjadi 

perantara untuk menyatukan mereka dalam suasana 

hati yang tawadhu‟ di hadapan Allah Swt. 

Selain itu, kitab Maulid Simthud Durar juga 

memiliki beberapa keistimewaan yang bisa diraih 
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oleh si pembaca. Di antara keistimewaan-

keistimewaan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Jika seseorang menjadikan Maulid Simthud 

Durar sebagai salah satu wiridnya, atau bahkan 

menghafalnya, maka akan ditampakkan 

kepadanya rahasia Rasulullah Saw. 

2. Jika kitab Maulid Simthud Durar dibacakan 

kepada Habib Ali, ia mengaku dibukakan 

baginya pintu untuk berhubungan dengan Nabi 

Muhammad Saw. 

3. Membuka hati dan pikiran pembacanya, yang 

semula kotor menjadi jernih dan cerdas. 

4. Dicukupi segala kebutuhannya, dan lain 

sebagainya. 

Tentu saja, sangat banyak keistimewaan dari 

pembaca Maulid Simthud Durar bagi 

pengamalnya untuk persoalan kemudahan dunia 

dan akhirat. Di antaranya, menjadikan penyebab 

diterimanya sebuah doa, penyebab dekatnya kita 

kepada Nabi Muhammad Saw.
23

 

4. Kompetensi Religius 

a. Religius 

Religius adalah nilai karakter dalam 

hubungannya dengan Tuhan. Ia menunjukkan bahwa 

pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang yang 

diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai 

ketuhanan dan ajaran agamanya.
24
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Dalam kerangka character building, aspek 

religius perlu ditanamkan secara maksimal. 

Penanaman nilai religius ini menjadi tanggung jawab 

orang tua dan sekolah. Menurut ajaran Islam, sejak 

anak belum lahir sudah harus ditanamkan nilai-nilai 

agama agar si anak kelak menjadi manusia yang 

religius. Dalam perkembangannya kemudian, saat 

anak telah lahir, penanaman nilai religius juga harus 

lebih intensif lagi. Dikeluarga, penanaman nilai 

religius dilakukan dengan menciptakan suasana yang 

memungkinkan terinternalisasikan nilai religius 

dalam diri anak-anak. Selain itu, orang tua juga 

harus menjadi teladan yang utama agar anak-

anaknya menjadi manusia yang religius.
25

 

b. Ciri-ciri Anak Berkarakter Religius 

Menurut sifat hakiki manusia adalah makhluk 

yang beragama, yaitu makhluk yang mempunyai 

fitrah untuk memahami dan menerima nilai-nilai 

kebenaran yang bersumber dari agama sekaligus 

menjadikan agama itu sebagai pedoman dalam sikap 

perilakunya. Jika orang tua atau keluarga 

memberikan pelajaran, bimbingan dan ketauladanan 

yang baik dalam mengamalkan nilai-nilai agama, 

maka anak akan berkembang menjadi manusia yang 

berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur, dan 

sebaliknya apabila lingkungan bersikap masa bodoh 

atau bahkan tidak memperdulikan agama dan 
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perilakunya mengikuti hawa nafsu saja. Disini 

tampak jelas betapa pentingnya suatu bimbingan 

terhadap pengembangan potensi religius pada anak.
26

 

Ciri-ciri anak yang memiliki karakter religius adalah 

memiliki nilai-nilai karakter yang mulia seperti 

berikut: 

1) Taat kepada Allah yaitu tunduk dan patuh kepada 

Allah dengan berusaha menjalankan perintah-

perintah-Nya, menjauhi larangan-larangan-Nya. 

2) Syukur, yaitu berterima kasih atau memuji kepada 

yang telah memberi kenikmatan atas kebaikan 

yang telah dilakukannya, seperti bersyukur 

kepada Allah atau berterima kasih kepada orang 

lain. 

3) Ikhlas, yaitu melakukan perbuatan tanpa pamrih 

apa pun, selain hanya berharap ridha Allah. 

4) Sabar, yaitu menahan diri dari segala sesuatu 

yang tidak disukai karena mengharap ridha Allah. 

5) Tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah dan 

percaya dengan sepenuh hati atas keputusan-Nya. 

6) Qonaah, yaitu rela atau suka menerima apa saja 

yang diberikan kepadanya. 

7) Percaya diri, yaitu merasa yakin dengan 

kemampuan yang dimilikinya.
27

 

8) Rasional, yaitu berfikir dengan penuh 

pertimbangan dan alasan yang logis. 
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9) Jujur, yaitu menyampaikan sesuatu secara 

terbuka, apa adanya, dan sesuai dengan hati 

nurani. 

10) Rendah hati, yaitu berperilaku yang 

mencerminkan sifat yang berlawanan dengan 

kesombongan. 

11) Pemaaf, yaitu suka memberi maaf kepada orang 

lain. 

 

c. Strategi Yang Dapat Dilakukan Untuk Penanaman 

Nilai Religius 

Pertama, pengembangan kebudayaan religius 

secara rutin dalam sehari-hari belajar biasa. Kegiatan 

rutin ini terintegrasi dengan kegiatan yang telah 

diprogramkan sehingga tidak memerlukan waktu 

khusus. Dalam kerangka ini, pendidikan agama 

merupakan tugas dan tanggung jawab bersama, bukan 

hanya menjadi tugas atau tanggung jawab guru agama 

saja. Pendidikan agamapun tidak hanya terbatas pada 

aspek pengetahuan semata, tetapi juga meliputi aspek 

pembentukan sikap, perilaku, dan pengalaman 

keagamaan. Untuk itu, pembentukan sikap, perilaku, 

dan pengalaman keagamaan pun tidak hanya 

dilakukan oleh guru agama, tetapi perlu didukung oleh 

guru-guru bidang studi lainnya. Kerja secara lebih 

efektif.
28

 

Kedua, menciptakan lingkungan lembaga 

pendidikan yang mendukung dan dapat menjadi 
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laboratorium bagi penyampaian pendidikan agama. 

Lingkungan dalam konteks pendidikan memang 

memiliki peranan yang signifikan dalam pemahaman 

dan penanaman nilai. Lingkungan dan proses 

kehidupan semacam itu bisa memberikan pendidikan 

tentang caranya belajar beragama kepada peserta 

didik. Suasana lingkungan lembaga pendidikan dapat 

menumbuhkan budaya religius (religious culture). 

Lembaga pendidikan mampu menanamkan sosialisasi 

dan nilai dapat membimbing peserta didik agar 

mempunyai akhlak mulia, perilaku jujur, disiplin, dan 

semangat sehingga akhirnya menjadi dasar untuk 

meningkatkan kualitas dirinya. 

Ketiga, pendidikan agama tidak hanya 

disampaikan secara formal dalam pembelajaran 

dengan materi pelajaran agama. Namun, dapat pula 

dilakukan di luar proses pembelajaran. Guru bisa 

memberikan pendidikan agama secara spontan ketika 

menghadapi sikap atau perilaku peserta didik yang 

tidak sesuai dengan ajaran agama. Manfaat pendidikan 

secara spontan ini menjadikan peserta didik langsung 

mengetahui dan menyadari kesalahan yang 

dilakukannya dan langsung pula mampu 

memperbaikinya. Manfaat lainya adalah dapat 

dijadikan sebagai pelajaran atau hikmah oleh peserta 

didik lainnya jika perbuatan salah jangan ditiru, 

sebaliknya jika ada perbuatan yang baik, harus 

ditiru.
29
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Keempat, menciptakan situasi atau keadaan 

religius. Tujuannya adalah untuk mengenalkan kepada 

peserta didik tentang pengertian dan tata cara 

pelaksanaan agama dalam kehidupan sehari-hari. 

Selain itu, juga untuk menunjukkan pengembangan 

kehidupan religius di lembaga pendidikan yang 

tergambar dari perilaku sehari-hari dari berbagai 

kegiatan yang dilakukan oleh guru dan peserta didik. 

Oleh karena itu, keadaan atau situasi keagamaan di 

sekolah yang dapat diciptakan antara lain dengan 

pengadaan peralatan peribadatan, seperti sarung, peci, 

mukena, sajadah, atau pengadaan Al-Qur‟an. Diruang 

kelas, bisa pula ditempelkan kaligrafi sehingga peserta 

didik dibiasakan selalu melihat sesuatu yang baik. 

Cara lainnya adalah dengan menciptakan suasana 

kehidupan keagamaan di sekolah antara sesama guru, 

guru dengan peserta didik, atau peserta didik dengan 

peserta didik lainnya. Misalnya, dengan mengucapkan 

kata-kata yang baik ketika bertemu atau berpisah, 

mengawali dan mengakhiri suatu kegiatan, 

mengajukan pendapat atau pertanyaan dengan cara 

yang baik, sopan-santun, tidak merendahkan peserta 

didik lainnya, dan sebagainya. 

Kelima, memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk mengekspresikan diri, 

menumbuhkan bakat, minat, dan kreativitas 

pendidikan agama dalam ketrampilan dan seni, seperti 

membaca Al-Qur‟an, adzan, sari tilawah. Selain itu, 

untuk mendorong peserta didik sekolah mencari kitab 

suci dan meningkatkan minat peserta didik untuk 
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membaca, menulis, dan mempelajari isi kandungan 

Al-Qur‟an. Dalam membahas suatu materi pelajaran 

agar lebih jelas hendaknya selalu diperkuat dengan 

nas-nas keagamaan yang sesuai berlandaskan pada Al-

Qur‟an dan Hadis Rasulullah Saw. Tidak hanya ketika 

mengajar saja, tetapi dalam setiap kesempatan guru 

harus mengembangkan kesadaran beragama dan 

menanamkan jiwa keberagamaan yang benar. Guru 

memperhatikan minat keberagamaan peserta didik. 

Untuk itu, guru harus mampu menciptakan dan 

memanfaatkan suasana keberagamaan dengan 

menciptakan suasana dalam pribadatan seperti shalat, 

puasa, dan lain-lain.
30

 

Keenam, menyelenggarakan berbagai macam 

perlombaan seperti cerdas cermat untuk melatih dan 

membiasakan keberanian, kecepatan, dan ketepatan 

menyampaikan pengetahuan dan mempraktikkan 

materi pendidikan agama Islam. Mengadakan 

perlombaan adalah sesuatu yang sangat menyenagkan 

bagi peserta didik, membantu peserta didik dalam 

melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, 

menambah wawasan, dan membantu mengembangkan 

kecerdasan serta menambah rasa kecintaan. 

Perlombaan bermanfaat sangat besar bagi peserta 

didik berupa pendalaman pelajaran yang akan 

membantu mereka untuk mendapatkan hasil belajar 

secara maksimal. Perlombaan dapat membantu para 

pendidik dalam mengisi kekosongan waktu peserta 
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didik dengan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. 

Perlombaan semacam ini dapat memberikan 

kreativitas kepada peserta didik dengan menanamkan 

rasa percaya diri.
31
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 

Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan 

Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif 

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati. Menurut mereka, pendekatan ini 

diarahkan pada latar dab individu tersebut secara 

holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh 

mengisolasikan individu ataupun organisasi ke 

dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu 

memandangnya sebagai bagian dari sesuatu 

keutuhan.
32

 

Jenis penelitian studi kasus (case study) 

merupakan penelitian tentang suatu “kesatuan 

dimana kesatuan ini dapat berupa program , 

kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu 

yang terkait oleh tempat, waktu, atau ikatan 

tertentu. Studi kasus adalah penelitian yang 

diarahkan untuk menghimpun data, mengambil 

makna, dan memperoleh pemahaman dari kasus 

tersebut. Kasus sama sekali tidak mewakili 

populasi dan tidak dimaksudkan untuk 

memperoleh kesimpulan dari populasi. 

Kesimpulan studi kasus hanya untuk kasus 
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tersebut. Tiap kasus bersifat unik memiliki 

karakteristik yang berbeda dengan kasus 

lainnya. 

Studi kasus dapat terdiri atas satu unit 

lebih dari unit, tetapi merupakan satu kesatuan. 

Kasus dapat satu orang, satu kelas, satu sekolah, 

digunakan berbagai teknik pengumpulan data 

seperti wawancara, observasi, dan studi 

dokumentasi yang semuanya difokuskan untuk 

mendapatkan kesatuan data dan kesimpulan.”
33

 

B. Kehadiran Peneliti 

Pengamatan berperan serta dianggap 

suatu seni atau kreativitas. Praktiknya menuntut 

peneliti untuk menerapkan berbagai keahlian, 

melakukan penilaian, peka terhadap lingkungan 

yang diteliti, dan mampu mengatasi berbagai 

hambatan yang dihadapi (termasuk kesulitan 

beradaptasi dan berkomunikasi dengan 

komunitas yang ia teliti), dan punya imajinasi 

yang kuat untuk merumuskan hasil penelitian. 

Dalam hal tersebut peneliti dapat berpartisipasi 

dalam rutinitas subjek penelitian baik 

mengamati apa yang mereka lakukan, 

mendengarkan apa yang mereka katakan, dan 
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menanyai orang-orang lainnya disekitar mereka 

selama dalam jangka waktu tertentu.
34
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C. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih 

lokasi di MI Ma‟arif Ngrupit Jenangan 

Ponorogo, dengan alasan peran guru di sekolah 

tersebut sangat besar terhadap kegiatan 

ekstrakurikuler sholawat habsyi yang dicetuskan 

sebagai jembatan untuk peserta didik dalam 

mengembangkan kompetensi religius. Hal 

tersebut menjadi pembeda dengan sekolah lain 

yang mana semua dapat berperan dalam 

lembaga pendidikan mulai dari guru, masyarakat 

dan orang tua untuk pendidikan dan 

mengembangkan kompetensi religius siswa 

khususnya melalui kegiatan ekstrakurikuler 

sholawat. 

D. Sumber Data 

Dalam bagian ini, peneliti harus secara 

tegas menyatakan bahwa data utama dalam 

penelitian kualitatif ini ialah “kata-kata” dan 

“tindakan”, selebihnya adalah tambahan seperti 

data tertulis, foto, dan sejenisnya. Yang 

dimaksud “kata-kata” dan “tindakan” adalah 

kata-kata dan tindakan orang-orang yang 

diamati atau diwawancarai. Data ini direkam 

melalui catatan tertulis dan pengambilan foto. 

Sedangkan dokumen tertulis merupakan 
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pelengkap pengguna metode observasi dan 

wawancara.
35

 Data dalam penelitian ini adalah : 

1. Sumber data primer adalah data yang secara 

langsung diperoleh dari hasil interview 

kepada informan yang dijadikan subyek 

penelitian, terdiri dari: kepala sekolah, guru, 

siswa. 

2. Sumber data skunder adalah data yang 

bersumber dari buku perpustakaan dan 

berkaitan dengan permasalahan yang di bahas 

atau yang ada relevansinya dengan topik 

pembahasan, terdiri dari kegiatan 

ekstrakurikuler sholawat habsyi dalam 

mengmbangkan kompetensi religius siswa di 

MI Ma‟arif Ngrupit Jenangan Ponorogo. 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Ada tiga teknik utama yang digunakan 

dalam pengumpulan data penelitian kualitatif, 

yaitu (1) wawancara (2) observasi (3) studi 

dokumentasi. Menurut beberapa ahli, ketiga 

teknik ini merupakan teknik dasar yang selalu 

digunakan oleh peneliti kualitatif di dalam 

melakukan penelitian-penelitiannya (Bogdan & 

biklen, Marshall & Rossman, Yin dalam Nurul 
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Ulfatin). Ketiga teknik tersebut diuraikan berikut 

ini:
36

 

1. Teknik Wawancara 

Semua penelitian kualitatif ditandai oleh 

pengumpulan data melalui wawancara 

(interview). Wawancara adalah percakapan 

orang- per orang (the person-to-person) dan 

wawancara kelompok (group interviews). 

Percakapan di lakukan oleh kedua belah 

pihak yaitu peneliti sebagai pewawancara 

(interviewer) dan subjek atau responden 

sebagai terwawancara (interviewee). 

Wawancara dilakukan dengan mengajukan 

pertanyaan secara lisan kepada subjek 

(informan) untuk mendapatkan informasi.
37

 

2. Teknik Pengamatan (Observasi) 

Pengamatan atau observasi merupakan 

teknik yang biasa digunakan dalam 

pengumpulan data penelitian kualitatif di 

sampinh atau untuk melengkapi teknik 

wawancara. Mengamati pada hakekatnya 

menatap benda, kejadian, gerak, atau 

proses.
38

 

3. Teknik Dokumen 
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Dalam pengumpulan data penelitian 

kualitatif, selain digunakan teknik 

wawancara dan pengamatan, digunakan 

pula teknik dokumen. Teknik dokumen ini 

biasanya digunakan sebagai pelengkap dari 

kedua teknik sebelumnya (wawancara dan 

pengamatan). Dokumen adalah catatan atau 

bahan yang menggambarkan suatu peristiwa 

yang sudah berlalu. Dokumen dalam bentuk 

gambar misalnya antara lain: foto, sketsa, 

gambar hidup, dan sebagainya. Sedangkan 

dokumen dalam bentuk karya misalnya 

antara lain: karya seni, patung, film dan 

sebagainya.
39

 

4. Teknik Analisa Data 

Analisis data kualitatif adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh hasil wawancara, catatan lapangan 

dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami 

dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

orang lain. Analisis data dilakukan dengan 

mengorganisasikan data, menjabarkannya ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke 

dalam pola, memilih mana yang penting yang 

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang 

dapat diceritakan kepada orang lain. Teknik 

analisis kualitaitif, mengikuti konsep yang 

diberikan Miles & Huberman. Miles dan 
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Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif 

dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap 

tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan 

datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis 

data, meliputi: data reduction, data display, dan 

conclusion/ verification. 

a. Mereduksi data dalam konteks penelitian yang 

dimaksud adalah merangkum, memilih hal-hal 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dan membuat kategori. Dengan 

demikian data yang telah direduksikan 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya. 

b. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya 

adalah mendisplaykan data atau menyajikan 

data ke dalam pola yang dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, grafik, matrik, 

network, dan chart. Bila pola-pola yang 

ditemukan telah didukung oleh data, maka pola 

tersebut menjadi baku dan akan didisplaykan 

pada laporan akhir penelitian. 

c. Langakh terakhir dalam analisis data kualitatif 

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.
40
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5. Pengecekan Keabsahan Data 

Dalam proposal perlu dikemukakan 

rencana uji keabsahan data yang akan dilakukan. 

Uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data 

(validitas internal), uji dependabilitas 

(reliabilitas) data, uji transferabilitas 

(objektivitas). Namun yang utama adalah uji 

kredibilitas data. Uji kredibilitas dilakukan 

dengan perpanjangan, pengamatan, 

meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi 

dengan teman sejawab, dan member check.
41

  

                                                           
41

Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Penerbit Alfabeta,2012), 

402  



53 

 

6. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan dalam penelitian ini ada tiga tahap 

terakhir dari penelitian yaitu:  

1. Tahapan sebelum lapangan meliputi: menyusun 

rencana penelitian, memilih lapangan penelitian, 

mengurus perizinan, menjajaki dan menilai 

keadaan lapangan, memilih memanfaatkan 

informan, menyiapkan perlengkapan penelitian 

dan menyangkut etika penelitian. 

2. Tahap pekerjaan selama di lapangan yang 

meliputi: memahami latar penelitian dan diri 

memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data. 

3. Tahap analisis data yang meliputi: analisis selama 

dan setelah pengumpulan data. 

4. Tahap penulisan laporan penelitian.
42
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

A. Data Umum 

1. Sejarah berdirinya MI 

Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Ngrupit berdiri 

pada tahun 1957 yang pada saat itu dengan nama 

Sekolah Agama Islam (S.A.I). Dimana pelajarannya 

sebagian banyak pelajaran agama dan sebagian 

pelajaran-pelajaran umum. Adapun peneliti serta 

pengelola pada saat itu adalah 4 serangkai yakni : 

a. Bapak Muh. Syarwani 

b. Bapak Asrofun 

c. Bapak Suparman 

d. Bapak Abu Nasir 

Pendidikan di madrasah ini dilaksanakan 

pada sore selama 3 (tiga) tahun, sampai tahun 1960, 

bertempat di komplek pondok Masjid Gambiran 

dengan menggunakan tempat belajar yang sangat 

sederhana yakni kursi dipergunakan sebagai meja 

tulis dan galar (tikar bambu) sebagai tempat duduk. 

Setelah tahun 1960 ada suatu intruksi bahwa setiap 

kegiatan pendidikan yang berbentuk sekolah 

supaya mendaftarkan dan menggabungkan diri 

pada suatu lembaga pendidikan dari suatu 

organisasi. Oleh karena itu madrasah ini masuk 

pada lembaga pendidikan yang bernaung di bawah 

Partai Nahdlotul Ulama dan berganti nama 

Madrasah Nurul Islam yang kemudian 

mendapatkan pengesahan serta piagam dari Jakarta. 
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Pada tahun 1961 sampai 1962 Madrasah 

dipindahkan ke rumah Ibu Satari dan Bapak Muh. 

Syarwani (depan komplek madrasah sekarang) 

yang pada saat itu sudah mulai dirintis pembuatan 

meja dan tempat duduk meskipun sebagian masih 

meminjam meja dan tempat duduk milik 

masyarakat sekitar. Berhubung pada saat itu Bapak 

Muh. Syarwani mempunyai hajat, terpaksa 

madrasah dipindahkan ke rumah Bapak Asrofun 

sampai tahun 1964 dan dikembalikan ke rumah 

Syarwani sampai tahun 1965. 

Sebenarnya sejak tahun 1962 sudah mulai 

dibangun gedung sebanyak 3 (tiga) lokal, namun 

karena keterbatasan biaya hanya selesai dindingnya 

saja. Akhirnya pada awal November 1965 (setelah 

peristiwa G 30 S/PKI). Telah berhasil mendirikan 3 

lokal gedung madrasah yang merupakan hasil 

swadaya masyarakat. Kayu yang digunakan adalah 

jenis kayu trembesi milik bapak kyai Malo. Sejak 

saat itu gedung sudah dapat ditempati, meskipun 

bangunan belum sempurna sampai tahun 1972. 

Setelah tahun 1972 pengurus dan masyrakat 

mempunyai hasrat untuk merenovasi gedung 

dengan biaya sendiri serta swadaya dari 

masyarakat. Saat itu, modal madrasah hanya sekitar 

Rp. 90.000,00. Namun berkat kerja keras pengurus 

dengan semua elemen masyarakat dapat 

menyelesaikan rehab tersebut. 

2. Letak Geografis MI  
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Secara geografis MI Ma‟arif Ngrupit terletak di 

jalan Gambir Anom 23 Desa Ngrupit Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa 

Timur. Batas MI Ma‟arif Ngrupit:  

a. Sebelah Timur berbatasan dengan SMP Ma‟arif 

5 Ponorogo. 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan persawahan 

penduduk. 

c. Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan raya 

Gambir Anom 23. 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan rumah 

penduduk. 

3. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah 

Adapun visi, misi, dan tujuan MI Ma‟arif 

Ngrupit adalah sebagai berikut:  

a. Visi  

Taat dalam religi, santun dalam budi pekerti, 

terampil dalam ilmu pengetahuan dan 

teknologi, unggul dalam prestasi. 

b. Misi  

1) Memberikan pembelajaran dasar-dasar 

beragama sesuai dengan ajaran Islam 

Ahlussunnah Wal Jama‟ah. 

2) Menumbuhkembangkan budaya nilai-

nilai akhlaqul karimah dalam lingkungan 

madrasah. 

3) Menyelenggarakan pembelajaran yang 

sesuai dengan tuntutan zaman dan 

kebutuhan masyarakat. 
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4) Mengembangkan kegiatan 

ekstrakurikuler untuk menggali minat 

murid. 

c. Tujuan Sekolah 

1) Mampu tekun dan teramppil dalam 

melaksanakan rukun Islam. 

2) Memiliki standar pedoman perilaku 

akhlaqul karimah di lingkungan madrasah. 

3) Terlaksananya pembelajaran PAKEM di 

seluruh kelas. 

4) Nilai rata-rata ketuntasan minimal dan 

UAS BN mencapai 8,00 

5) Berdaya saing dan diterima di 

sekolah/madrasah favorit, SSN, dan RSBI. 

6) Mampu menguasai TIK, khususnya 

program Microsoft Word, dan excel. 

7) Mampu dan terampil dalam Bahasa 

Inggris, Bahasa Arab, dan Bahasa Jawa. 

8) Berprestasi di tingkat kabupaten baik 

dalam bidang studi dan olahraga. 

d. Keadaan guru dan peserta didik 

a. Keadaan guru 

Tenaga pendidikan dan 

kependidikan yang berada di MI Ma‟arif 

Ngrupit Jenangan Ponorogo berjumlah 17 

orang yang terdiri dari 14 orang sebagai 

guru, 1 kepala sekolah dan 1 waka 

kesiswaan serta 1 penjaga madrsasah. Dan 

berikut adalah rinciannya: 
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Tabel 1.1 

Keadaan Guru MI Ma‟arif Ngrupit Jenangan 

Ponorogo 

No  Nama  Jabatan  

1. Elis Sri Winaroh S.Pd Kepala Sekolah  

2. Nur Cholis S.Pd.I Waka Kurikulum 

3. Puspita Endraswati S.Pd Guru Kelas V B 

4. Aris Ady Ariawan S.E Guru Kelas VI B 

5. Anik Achviana S.Pd.I Guru Kelas 1 A 

6. Sri Wahyuni S.P Guru Kelas IV A 

7. Siti Mualifah, S.Pd.I Guru Kelas II A 

8. Mar‟Atul Chasanah, 

S.Pd 

Guru Kelas 1 B 

9. Budi Hariyanto, S.Pd Guru Kelas III B 

10. Jumrotus Subiannah, 

S.Pd.I 

Guru Kelas II B 

11. Ika Lutfiana, S.Pd Guru Kelas IV B 

12. Muhammad Latif 

Nahrowi, M.Pd.I 

Guru Kelas VI A 

13. David Putra Mahendra, 

S.Pd.I 

Guru Kelas III A 

14. Marsono, S.Pd.I Guru Fiqih, 

Qurdis, dan SKI 

15. Badrun  Guru fiqih, 

Qurdis, dan SKI 
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16. Eko Agung Trianto, 

S,Kom 

Tata Usaha dan 

Guru TIK 

17. Syamsul Musthofa Penjaga Madrasah 

 

b. Keadaan peserta didik pada tahun pelajaran 

2018/2019 

Penerimaan peserta didik baru 

dilaksanakan sesuai dengan memperhatikan 

kalender pendidikan melalui pemberitahuan 

kepada masyarakat tentang pendaftaran dan 

mengikuti berbagai ifen perlombaan yang 

bertujuan untuk mengenalkan kepada 

masyarakat tentang kelebihan yang dimiliki 

sekolah, agar masyarakat tertarik untuk 

menyekolahkan putra-putrinya ke MI 

Ngrupit. Siswa-siswi MI Ma‟arif Ngrupit 

berjumlah 274 anak. Untuk lebih rinci 

jumlah siswa dan siswi MI Ma‟arif Ngrupit 

Jenangan tahun pelajaran 2018/2019 dapat 

dilihat pada tabel sebagai berikut: 
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Tabel 1.2 

Kelas Jumlah 

rombel  

Laki-

laki 

Perempuan Jumlah  

I 2 27 22 49 

II 2 27 21 48 

III 2 29 26 55 

IV 2 26 25 51 

V 2 25 16 41 

VI 2 12 18 30 

Total 12 146 128 274 

 

c. Keadaan Sarana dan Prasarana 

MI Ma‟arif Ngrupit sudah memiliki 

sarana dan prasarana yang cukup menunjang 

untuk proses kegiatan belajar dan mengajar. 

Namun jumlah rombongan belajar lebih besar dari 

jumlah ruang belajar yang tersedia Madrasah ini 

memiliki 10 ruang kelas. Dan dimana diketahui, 

siswa di MI Ma‟arif Ngrupit terdiri dari 12 

rombel. Dan untuk mencukupinya, maka 3 ruang 

kelas di pinjam dari SMP Ma‟arif 5 Ponorogo. 

Setiap ruang kelas di lengkapi papan tulis, almari, 

dan alat peraga serta media gambar yang 

mnunjang kegiatan pembelajaran. 

Sarana dan prasarana yang berada diluar kelas 

meliputi ruang guru, ruang kepala madrasah, ruang 

klinik madrasah, ruang perpustakaan, ruang Lab, 

komputer, toilet guru, toilet siswa, dan gudang 
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madrasah. Untuk alat atau sarana olah raga dan 

kesehatan masih sangat minim. 

 

A. Data Khusus 

1. Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler  

Sholawat Habsyi Di MI Ma’arif Ngrupit 

Jenangan Ponorogo 

Proses pelaksanaan ekstrakurikuler 

sholawat habsyi di MI Ma‟arif Ngrupit Jenangan 

Ponorogo mulai diadakan pada bulan Juni 2016. 

Program kegiatan ekstrakurikuler sholawat telah 

dilaksanakan hingga sekarang di MI Ma‟arif 

Ngrupit lembaga pendidikan yang berbasis agama. 

Lembaga pendidikan yang melaksanakan program 

kegiatan ekstrakurikuler penting untuk diadakan 

dalam pembentukan karakter sejak dini sesuai 

dengan syariat agama Islam. Kegiatan 

ekstrakurikuler sholawat dilakssanakan setiap satu 

Minggu sekali pada hari Sabtu mulai pukul 10.00-

11.00. dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler 

perlu mendapatkan dukungan dari seluruh pihak 

madrasah baik mengenai fasilitas maupun tenaga 

ahli dalam bidangnya. Sebagaimana disampaikan 

oleh Ibu Elis Sri Winaroh, S.Pd selaku kepala 

madrasah di MI Ma‟arif Ngrupit Ponorogo sebagai 

berikut:  

Menanamkan sholawat-sholawat melalui 

kegiatan pembiasaan yaitu: dilaksanakan setiap hari 

sabtu, pada saat upacara, kebiasaan bersholawat 

pada saat melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu, 
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pembiasaan pada kegiatan jumat tahlil, mengambil 

pelatih sholawat habsyi dari salah satu pondok 

pesantren besar di Ponorogo.
43

 

Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler 

sholawat di MI Ma‟arif Ngrupit Jenangan 

Ponorogoguru dapat merangsang dan memberikan 

dorongan motivasi terhadap siswa agar siswa juga 

ikut aktif dalam mengikuti ekstrakurikuler harapan 

supaya siswa memiliki pendidikan karakter sopan 

santun kepada siapapun, sikap sopan santun pada 

anak akan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari 

anak akan terbiasa menghargai dan menghormati 

orang lain terutama yang lebih tua. 

Alasan ini juga diperkuat dengan hasil 

wawancara peneliti dengan Bapak David Putra 

Mahendra, S.Pd.I selaku guru kelas III A. MI 

Ma‟arif Ngrupit Jenangan Ponorogo sebagai 

berikut: 

Dengan diadakan kegiatan ekstrakurikuler 

sholawat untuk Menanamkan nilai-nilai religius 

melalui kegiatan ekstrakurikuler sholawat ada 

beberapa siswa yang diajak untuk menghadiri 

majelis sholawat simtuddurar untuk menanamkan 

nilai kebaikan siswa, tidak hanya mengacu pada 

pendidikan formal saja namun pendidikan yang 

berkaitan dengan pendidikan agama seperti kegiatan 

ekstrakurikuler sholawat habsyi untuk membentuk 

akhlak dan karakter siswa misalnya, menghormati 

ulama siswa menghormati guru, menghormati orang 

                                                           
43

Lihat lampiran dalam transkip wawancara koding: 01/W/25-

3/2019  
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tua, sopan santun, mempunyai semangat tinggi 

untuk beribadah sesuai ajaran agama Islam, 

membentuk kepribadian yang baik, berbuat 

berdasarkan nilai-nilai agama Islam dan dapat 

bertanggung jawab.
44

 

Disini juga dapat dilihat bahwa kegiatan 

ekstrakurikuler sholawat dalam mengembangkan 

karakter religius siswa karena untuk membiasakan 

siswa mempunyai akhlak dan perilaku yang baik 

serta bertanggung jawab kesemua orang terutama 

orang tua. Jika tidak ditekankan mulai sekarang, 

maka akan memberikan dampak kurang baik bagi 

kehidupan sosial anak seperti tidak mudah bergaul 

dengan teman-temannya. Bahkan dengan gurunya 

pun tidak mempunyai sopan santun (Ta‟dim) oleh 

sebab itu, salah satu tujuan pendidikan ini dalam 

membentuk manusia yang berakhlakul karimah 

melalui kegiatan ekstrakurikuler ini siswa akan di 

tunjang dengan akhlak yang baik pendidikan 

karakter religius pada siswa dengan mengikuti 

ekstrakurikuler sholawat di MI Ma‟arif Ngrupit. 

 

2. Kegiatan Ekstrakurikuler Sholawat Habsyi 

Dalam Mengembangkan Kompetensi Religius 

Siswa di MI Ma’arif Ngrupit Ponorogo. 

Berdasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan peneliti maka diperoleh informasi 

mengenai diadakannya kegiatan ekstrakurikuler 
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sholawat dalam mengembangkan kompetensi 

religius untuk mengajarkan kepada siswa cara 

berperilaku sesuai ajaran agama Islam. Hal ini 

sebagaimana disampaikan oleh Bapak David Putra 

Mahendra, S.Pd.I sebagai berikut: 

Agar anak-anak menjadi terbiasa 

berperilaku baik disini sesuai syariat agama Islam 

meniru akhlak Rosul Muhammad SAW. Untuk 

menanggulangi lingkungan yang kurang baik diluar 

lingkungan sekolah. Pendidikan ekstrakurikuler 

sholawat pendidikan disini di khususkan pada 

pendidikan karakter religius yang mencangkup 

segala aspek, agar anak-anak kedepan mempunyai 

perilaku yang baik, mempunyai tanggung jawab 

baik.
45

 

Kegiatan ekstrakurikuler sholawat dalam 

mengembangkan kompetensi religius pada anak 

memiliki nilai lebih dalam kehidupan di 

masyarakat, melalui kegiatan ini diharapkan anak-

anak melaksanakan, bersholawat dengan tertib. 

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak David 

Putra Mahendra, S.Pd.I sebagai berikut: 

Bertakwa kepada Allah SWT, 

melaksanakan sholat, bersholawat mengikuti 

Sunnah Rasulullah, menghormati guru dengan 

berbicara menggunakan bahasa yang baik sopan 

santun, siswa harus semangat belajar ilmu agama 

dan semangat beribadah. Membaca lantunan 

sholawat tidak hanya waktu kegiatan 

ekstrakurikuler sholawat, namun dapat menghadiri 
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majelis-majelis sholawat agar menumbuhkan cinta 

kepada Rosul dengan meniru akhlak Nabi maka 

akan membawa dampak perubahan dalam diri siswa 

untuk melakukan kebaikan.
46

 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Fariz 

peserta didik kelas V MI Ma‟arif Ngrupit Jenangan 

Ponorogo memaparkan manfaat yang dapat diambil 

dari ekstrakurikuler sholawat sebagai berikut: 

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

dapat meneladani sifat-sifat Rosul mengetahui hal-

hal yang baik, melaksanakan perintah Allah sholat 5 

waktu melakukan kegiatan yang positif bersholawat 

kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler sholawat mendapatkan 

pengalaman baru yang sebelumnya belum pernah 

didapatkan. Melatih untuk berinteraksi dengan 

teman saling bekerja sama sharing pengetahuan 

akan membuat menjadi orang yang tidak egois 

saling memberi dukungan semangat dan juga untuk 

melatih kepercayaan diri melalui kegiatan 

ekstrakurikuler sholawat kepercayaan diri itu bisa 

tumbuh.
47

 

Seperti yang diungkapkan salah satu 

peserta didik diatas, dapat dilihat bahwa dengan 

adanya kegiatan ini dapat mengambil manfaat yang 

positif dari kegiatan ekstrakurikuler sholawat 

sehingga agar siswa dapat meningkatkan ibadah, 

akhlak sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan. 
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3. Faktor Pendukung dan Penghambat 

Kegiatan Ekstrakurikuler Sholawat Habsyi 

Dalam Mengembangkan Kompetensi Religius 

Siswa di MI Ma’arif Ngrupit Jenangan 

Ponorogo. 

Faktor yang mendukung dari kegiatan 

ekstrakurikuler sholawat di MI Ma‟arif Ngrupit 

Jenangan Ponorogo salah satunya di dukung oleh 

guru di sediakan alat yang digunakan untuk 

kelancaran kegiatan ekstrakurikuler sholawat dan di 

dukung oleh orang tua kalau dari orang tuanya 

mendukung, anaknya pun akan mengikuti hal ini 

seperti yang disampaikan oleh Bapak David Putra 

Mahendra. S.Pd.I bahwa:  

Faktor pendukung yang utama adalah dari 

orang tua kalau orang tuanya mendukung anaknya 

pun akan mengikuti, alat yang digunakan untuk 

ekstrakurikuler sholawat yang sangat memadai, 

adanya semangat yang ada dalam diri siswa untuk 

bersholawat.
48

 

Dari hasil wawancara yang telah di 

sampaikan oleh Bapak David Putra Mahendra 

S.Pd.I di MI Ma‟arif Ngrupit Jenangan Ponorogo 

bisa ditarik kesimpulan bahwa faktor pendukung 

utama dari kegiatan ekstrakurikuler sholawat adalah 

dari alat yang memadai dan dari orang tua. 

Diantaranya dukungan yang diberikan dengan 

mengizinkan anak-anak untuk mengikuti 
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ekstrakurikuler sholawat, faktor orang tua ikut 

berperan terhadap keberhasilan kegiatan tersebut. 

Dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler 

sholawat ada kendala yang dihadapi diantaranya 

seperti yang dikatakan oleh Ibu Elis Sri Winaroh 

S.Pd. sebagai berikut: 

Jika anak sudah siap tampil atau pentas 

tetapi sudah mau lepas dari MI atau lulus
49

 

Dalam hal tersebut untuk mengatasi kendala yang 

menghambat kegiatan ekstrakurikuler sholawat, 

seperti yang dikatakan oleh Ibu Elis Sri Winaroh 

S.Pd selaku kepala sekolah MI Ma‟arif Ngrupit 

Jenangan Ponorogo sebagai berikut: 

Upaya untuk mengatasi kendala yang 

menghambat, jika ada pentas yang disitu hal luas 

otomatis akan membawa nama baik MI, kami 

mengambil anak dari SMP mengizinkan kepihak 

SMP tetapi karena pengalaman yang seperti itu 

dalam saat latihan yang dilatih hanya anak kelas 

atas saja. Untuk mrngatasi hal tersebut sekarang 

mulai dari kelas III (tiga).
50
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BAB V 

PEMBAHASAN 

A. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Sholawat Habsyi di 

MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo. 

Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sholawat 

habsyi adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan 

dengan terencana dan dapat dipertanggungjawabkan 

untuk membimbing, mengarahkan, dan meningkatkan 

pengetahuan keagamaan kecakapan sosial dan praktik, 

sikap tata cara bersholawat. Kegiatan ekstrakurikuler 

sholawat di lakukan secara rutin setiap hari sabtu pukul 

10.00-11.00 kegiatan ini mulai diadakan sejak Juni 

2016. Dalam penelitian ini akan membahas tentang 

upaya lembaga (Madrasah) dalam mengembangkan 

kompetensi religius bagi siswa terutama dalam hal 

beribadah dan akhlak yang dapat diamalkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi 

yang telah dilakukan peneliti mengenai pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurikuler sholawat bagi siswa di MI 

Ma‟arif Ngrupit Jenangan Ponorogo diperoleh data 

bahwa pelaksanaan ekstrakurikuler sholawat terus 

berupaya dalam meningkatkan pendidikan karakter 

kegiatan ekstrakurikuler sholawat mendapat dukungan 

dari pihak madrasah baik mengenai fasilitas maupun 

tenaga ahli dalam bidangnya.    

Dari deskripsi data yang telah dijelaskan maka 

dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ekstrakurikuler 

sholawat sangat ditekankan di MI Ma‟arif Ngrupit 
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Ponorogo. Nilai religius adalah nilai-nilai kehidupan 

yang mencerminkan tumbuh kembangnya kehidupan 

beragama yang terdiri dari tiga unsur pokok yaitu 

aqidah, ibadah, dan akhlak yang menjadi pedoman 

perilaku sesuai dengan aturan-aturan Illahi untuk 

mencapai kesejahteraan serta kebahagiaan hidup di 

dunia dan di akhirat.
51

 

Teori ini sesuai dengan harapan guru agar siswa 

dapat berperilaku baik sesuai dengan ajaran agama 

Islam dan dapat membedakan hal yang baik maupun 

yang buruk. Segala aspek yang baik diantaranya yaitu 

baik dalam berbudaya religius, bermoral baik, sopan 

santun dalam berbicara dan perbuatan, bijaksana. 

Dengan tujuan yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

sholawat seperti yang disampaikan oleh guru bahwa 

guru menginginkan perubahan yang lebih baik pada diri 

peserta didik yakni sebelum dan setelah mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler sholawat mempunyai dampak 

yang positif dalam diri siswa dan dapat bermanfaat bagi 

mereka.  

 

B. Kegiatan Ekstrakurikuler Sholawat Habsyi Dalam 

Mengembangkan Kompetensi Religius Siswa di MI 

Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo. 

Pengembangan nilai religius dilakukan dengan 

menciptakan suasana yang memungkinkan 

terinternalisasinya nilai religius dalam diri anak. 
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Lingkungan dalam konteks pendidikan memiliki 

peranan yang signifikan dalam pemahaman dan 

penanaman nilai. Lingkungan dan proses kehidupan 

semacam itu bisa memberikan pendidikan tentang 

caranya belajar beragama kepada peserta didik suasana 

lingkungan lembaga pendidikan dapat menumbuhkan 

budaya religius (religious culture).
52

 

Pendidikan mempunyai pengaruh yang sangat 

besar salah satunya yaitu kegiatan ekstrakurikuler 

sholawat merupakan salah satu wadah dalam 

mengembangkan nilai-nilai karakter. dalam proses 

pengembangan kompetensi religius melalui kegiatan 

ekstrakurikuler sholawat untuk mengajarkan kepada 

siswa dalam membentuk manusia yang beriman, 

bertakwa, dan berakhlak mulia. Supaya  anak-anak 

terbiasa berperilaku baik disini sesuai syariat agama 

Islam.  

Lembaga pendidikan mampu menanamkan 

sosialisasai dan nilai dalam mengembangkan karakter 

religius yang dapat menciptakan generasi-generasi yang 

berkualitas dan berkarakter kuat. Melalui beberapa 

tahapan yaitu: a) melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler 

sholawat dengan tertib. b) guru berupaya dalam 

membimbing peserta didik agar meningkatkan 

beribadah kepada Allah Swt, mempunyai akhlak yang 

mulia, sopan santun baik perkataan maupun perbuatan, 

perilaku jujur, disiplin melalui kegiatan ekstrakurikuler 
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sholawat. c) dalam melaksanakan kegiatan 

ekstrakurikuler sholawat siswa diharapkan dapat 

menghayati makna lantunan sholawat yang ditujukan 

kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga dapat 

mencapai dasar untuk meningkatkan kualitas dirinya 

dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Berikut ini adalah data dari hasil wawancara 

yang diperoleh peneliti untuk mengetahui 

perkembangan karakter religius melalui kegiatan 

ekstrakurikuler sholawat manfaat yang diambil setelah 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sholawat untuk 

meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, dapat mengetahui sifat-sifat Rosul, mengetahui 

hal-hal yang baik, melakukan kegiatan yang positif 

yaitu bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW 

dengan adab bersholawat yang baik, dengan mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler sholawat mendapatkan 

pengalaman baru melatih berinteraksi dengan teman 

saling bekerja sama dan juga untuk melatih 

kepercayaan diri. 

Berdasarkan uraian data yang diperoleh dari 

lapangan menunjukkan bahwa data yang terperinci 

yang menjelaskan tentang pendidikan karakter religius 

di kembangkan melalui kegiatan ekstrakurikuler 

sholawat, nilai karakter muncul dan tertanam dalam diri 

siswa. 

C. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan 

Ekstrakurikuler Sholawat Habsyi Dalam 

Mengembangkan Kompetensi Religius Siswa di MI 

Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo. 
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Dalam suatu kegiatan tentunya ada faktor 

pendukung dan penghambat untuk kegiatan 

ekstrakurikuler sholawat di MI Ma‟arif Ngrupit 

Jenangan Ponorogo untuk keberhasilan kegiatan 

ekstrakurikuler sholawat tersebut ada faktor yang 

mendukung berjalannya kegiatan tersebut. Dalam 

deskripsi data pada bab IV telah dijelaskan bahwa siswa 

mendapat dukungan dari orang tua. 

Faktor pendukung diantaranya: 

a. Orang tua  

Bentuk dukungan anak dari orang tua untuk 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sholawat habsyi 

bahwa orang tua mendukung untuk mengikuti 

kegiatan bersholawat tidak hanya di lingkungan 

madrasah saja tetapi juga di lingkungan 

masyarakat. 

b. Lingkungan Madrasah 

Dari pihak madrasah juga memberikan dukungan 

semaksimal mungkn yaitu melengkapi fasilitas 

yang digunakan untuk proses kegiatan 

ekstrakurikuler sholawat dan mencari pelatih dari 

luar madrasah dari salah satu pondok pesantren 

diponorogo yang ahli dalam bidangnya. 

Dalam teori dikatakan bahwa proses 

pengembangan kompetensi religius pada anak dimulai 

sejak kecil. Sekolah-sekolah yang telah berkomitmen 

telah menunjukkan bahwa sesungguhnya banyak orang 

tua ikut bergabung dalam membimbing anak-anak 

mereka untuk menjadi orang-orang yang baik dan 
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bermoral. Untuk itu, aliansi yang telah dibentuk 

tersebut merupakan suatu bagian yang cukup penting 

dalam pengembangan pendidikan berkarakter.
53

 

Dengan demikian faktor pendukung seperti 

orang tua juga ikut berpartisipasi demi tercapainya 

harapan yang menjadi tujuan. Kesuksesan kegiatan 

ekstrakurikuler sholawat dalam mengembangkan 

kompetensi religius di MI Ma‟arif Ngrupit Ponorogo 

tersebut diperlukan kerjasama yang baik dari seluruh 

warga madrasah. 

 Faktor penghambat diantaranya: 

Jika anak sudah siap tampil atau pentas tetapi 

akan lulus dari MI. Maka dari itu untuk mengatasi 

kendala yang menghambat kegiatan ekstrakurikuler 

yang akan tampil di luar lingkungan madrasah. Upaya 

untuk mengatasi hal tersebut di butuhkan kerjasama 

yang baik dari seluruh warga madrasah, karena 

pengalaman yang seperti itu, sekarang latihan kegiatan 

ekstrakurikuler dimulai dari kelas III tidak hanya kelas 

atas saja yang dilatih. 
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Thomas Lickona, Educating For Character Mendidik Untuk 

Membentuk Karakter (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 59  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sholawat 

habsyi di MI Ma‟arif Ngrupit Ponorogo mulai 

diadakan sejak Juni 2016. Kegiatan ini dilakukan 

secara rutin setiap hari sabtu pukul 10.00-11.00, 

kegiatan tersebut dilakukan dengan terencana dan 

dapat dipertanggungjawabkan oleh semua warga 

madrasah untuk membimbing, mengarahkan, dan 

meningkatkan pengetahuan agama melalui kegiatan 

ekstrakurikuler sholawat.Dengan tujuan yang 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sholawat seperti 

yang disampaikan oleh guru bahwa guru 

menginginkan perubahan yang lebih baik pada diri 

siswa dan dapat bermanfaat bagi mereka. 

2. Kegiatan ekstrakurikuler sholawat habsyi 

terhadap pengembangan kompetensi religius siswa 

di MI Ma‟arif Ngrupit Jenangan Ponorogo adalah 

kegiatan ekstrakurikuler sholawat mempunyai 

pengaruh yang sangat besar dalam membentuk 

karakter siswa yaitu melalui beberapa tahapan 

kegiatan antara lain: a) melaksanakan kegiatan 

ekstrakurikuler sholawat dengan tertib. b) upaya 

guru dalam membimbing peserta didik agar 

meningkatakan beribadah kepada Allah Swt, 

mempunyai akhlak yang mulia, sopan santun baik 

perkataan maupun perbuatan, perilaku jujur, disiplin 



 

 

dan bertanggung jawab, melalui kegiatan 

ekstrakurikuler sholawat. c) dalam melaksanakan 

kegiatan ekstrakurikuler sholawat siswa diharapkan 

menghayati makna lantunan sholawat yang yang 

ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga 

dapat mencapai dasar untuk meningkatkan kualitas 

dirinya dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Faktor pendukung dan penghambat kegiatan 

ekstrakurikuler sholawat habsyi terhadap 

pengembangan kompetensi religius siswa di MI 

Ma‟arif Ngrupit Ponorogo. Dalam suatu kegiatan 

tentunya ada faktor pendukung dan penghambat 

kegiatan ekstrakurikuler adapun faktor 

pendukungnya yaitu orang tua dengan warga 

madrasah ikut berpartisipasi untuk kesuksesan 

kegiatan ekstrakurikuler sholawat. adapun faktor 

penghambatnya yaitu ketika anak sudah siap tampil 

atau pentas sudah mau lulus dari MI untuk 

mengatasi kendala tersebut latihan kegiatan 

ekstrakurikuler sholawat di mulai dari kelas III. 

 

B. Saran 

1. Bagi pembimbing kegiatan ekstrakurikuler 

Memaksimalkan peranan pembimbing dalam proses 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sholawat 

dengan nilai-nilai yang sudah ada pada kegiatan 

ekstrakurikuler sholawat hendaknya dikembangkan. 
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2. Bagi siswa 

Menjadikan kegiatan ekstrakurikuler sholawat 

sebagai sarana untuk meningkatkan keimanan dan 

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dapat 

meneladani sifat-sifat Rosul, dan terus mengasah 

bakat dan minat yang dimiliki. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Memberikan pengetahuan atau wawasan batu 

tentang peran kegiatan ekstrakurikuler sholawat 

dalam mengembangkan karakter religius siswa. 

Diharapkan penelitian ini dapat disempurnakan oleh 

peneliti selanjutnya baik dari segi pendidikan Islam 

maupun aspek kehidupan. 
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