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ABSTRAK 

Nurmayanti, Azizah. 2019. Internalisasi Sesanti Santri 

sebagai Pembentukan Karakter Santri yang Berbasis 

Spiritual Quotient. Skripsi. Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing 

Kharisul Wathoni, M.Pd.I 

Kata Kunci: Sesanti Santri, Karakter, Spiritual 

Quotient 

Eksistensi pondok pesantren sedikit banyak telah 

membantu para pendidik dan khususnya lembaga 

pendidikan formal dalam pembentukan karakter yang 

berbasis spiritual quotient. Pesantren telah berfungsi sebagai 

filter budaya yang masuk dari manapun yang tidak sesuai 

dengan nilai-nilai budaya Indonesia dan khususnya Islam. 

Pondok Pesantren Mambaul Hikmah dalam banyak hal yang 

menarik untuk dikaji khususnya bagaimana internalisasi 

sesanti santri sebagai pembentukan karakter santri yang 

berbasis spiritual quotient. Sesanti Santri berperan penting 

sebagai ideologi dan afirmasi (sebuah doktrinisasi) yang 

dijadikan motivasi dalam upaya menggapai impian hingga 

bisa menjadi kenyataan. Pendidikan karakter dimaknai 

sebagai pendidikan nilai, budi pekerti, moral, watak atau 

pendidikan etika. Sedangkan kecerdasan spiritual dapat 

diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menghadapi 

dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan nilai, 

batin, dan kejiwaan. Kecerdasan ini terutama berkaitan 
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dengan abstraksi pada suatu hal diluar kekuatan manusia 

yaitu kekuatan penggerak kehidupan dan semesta.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) 

urgensi keberadaan sesanti santri di Pondok Pesantren 

Mambaul Hikmah, (2) upaya internalisasi sesanti santri di 

Pondok Pesantren Mambaul Hikmah, (3) dampak 

internalisasi Sesanti Santri terhadap spiritual quotient santri 

di Pondok Pesantren Mambaul Hikmah.  

Penelitian ini dirancang dengan rancangan deskriptif 

serta menggunakan pendekatan kualitatif untuk melakukan 

penelitian lapangannya. Penelitian dilaksanakan di Pondok 

Pesantren Mambaul Hikmah Pasar Pon Ponorogo. Dalam 

pengumpulan datanya peneliti menggunakan metode 

wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik 

pengumpulan data. Analisis datanya adalah menggunakan 

reduksi data, display data dan pengambilan kesimpulan atau 

verifikasi. 

       Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa : (1) urgensi 

keberadaan sesanti santri di Pondok Pesantren Mambaul 

Hikmah meliputi  Berdzikir Kuat merupakan cermin dari 

keimanan seseorang yang mampu melahirkan ketauhidan 

dan kebijaksanaan. Berfikir Cepat merupakan cermin dari 

buahnya ilmu dan luasnya wawasan. Bertindak Tepat 

merupakan cermin dari elaborasi antara Iman (dzikir) dan 

Ilmu (Fikir). Berjamaah Rapat merupakan cermin dari 

organisasi yang dikembangkan sebagai kesatuan sistemik. 

(2) upaya internalisasi sesanti santri di Pondok Pesantren 

Mambaul Hikmah meliputi, berdzikir kuat melalui dawamil 
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wudhu, sholat maktubah ma’al wirid, istighosah, ziaroh 

makam, mujahadah,dan melanggengkan membaca al-

qur’an. (3) dampak internalisasi Sesanti Santri terhadap 

spiritual quotient santri di Pondok Pesantren Mambaul 

Hikmah meliputi santri mempunyai sifat ta’dhim dan taslim 

pada kyai, rendah hati, akhlak yang terjaga, menundukkan 

pandangan, sopan tutur katanya.  
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 BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

       Manusia diciptakan oleh Allah untuk saling taat 

dan patuh pada peraturan yang telah ditetapkan. Oleh 

karena itu, manusia memikul tanggung jawab yang 

tidak ringan dihadapan Allah tentang amanat yang 

telah diberikannya kepada mereka untuk dilaksanakan 

semestinya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-

Qur’an, yang artinya “Wahai orang-orang yang 

beriman, taatilah Allah dan Rasul (Nya), dan Rasul 

(Nya), dan ulil amri diantara kamu.  Kemudian jika 

kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul 

(Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada 

Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih 

utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.1 

       Ponpes menjadi wahana mencetak insan muslim 

yang berkarakter juga gemblengan menjadi kader-

kader pimpinan muslim yang mampu berjuang di 

segala medan (leiden ist leijden).2 Pesantren dan santri 

merupakan subkultur (sub-culture) Islam Indonesia 

dan menjadi penjaga keilmuan dan intelektual islam 

yang berasal dari sumber aslinya yaitu al-Quran dan 

Hadits. Santri adalah orang yang mendalami agama 

                                                           
1 Al-Qur’an, 4: 59. 

 2 Fathur Rochman Effendi, Buku Pedoman dan Pengamalan 

Kapribaden Santri (Pasarpon: Medios, 2013), iv. 
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Islam dengan berguru di tempat pesantren dan 

beribadah dengan sungguh-sungguh agar menjadi 

orang yang sholeh. 

       Jadi dalam hal ini kecerdasan spiritual harus 

dimiliki oleh seorang santri, agar mempunyai akhlak 

yang arif dan bijak. Kecerdasan spiritual adalah 

kecerdasan manusia dalam memberi makna. Dalam 

kondisi yang sangat buruk dan tidak diharapkan, 

kecerdasan manusia dapat menuntun menemukan 

makna. Manusia dapat memberi makna melalui 

berbagai macam keyakinan. Agama (Religi) dapat 

mengarahkan manusia untuk mencari makna dengan 

pandangan yang lebih jauh. Bermakna di hadapan 

tuhan.3     

       Cita-cita pesantren adalah meneruskan perjuangan 

Nabi. Begitupun idealitas sebagai basis pertahanan 

ajaran-ajaran Islam. Namun realitanya justru berbalik. 

Ternyata prinsip-prinsip pesantren mulai bergeser di 

kalangan santri, khususnya para remaja. Pergeseran ini 

disebabkan kecenderungan mereka mengikuti budaya-

budaya luar yang tak sejalan dengan prinsip pesantren. 

Pelanggaran-pelanggaran atau perilaku negatif santri 

kerap bermuara pada budaya tersebut. Seperti melihat 

konser musik, kekerasan fisik, pencurian, pacaran, 

pesta miras atau sabu-sabu, dan lain-lain. Tetapi 

itupun juga tidak semua santri melakukan kenakalan-

kenakalan semacam itu. Cara penampilan santri tidak 

                                                           
3  Imas, Kurniasih, Mendidik Anak Menurut Nabi Muhammad  

(Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010 ) 
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sedikit yang mengikuti gaya yang sedang tren 

dikalangan selebritis, seperti: model pakaian yang 

gaul, gaya rambut yang modis dan berwarna, gelang 

tangan dan memakai kalung. Belum lagi cara bergaul 

yang sok abis, seperti tidak lagi bersikap tawadhu’ 

pada guru dan orang-orang sekitarnya terutama 

orangtua, tutur kata yang kasar, suka urakan dan 

rendahnya sikap menghormati. Budaya dan etika non-

religius seperti itu ditelan mentah-mentah tanpa 

disikapi secara kritis.4 

       Berdasarkan studi pendahuluan yang di 

laksanakan di Pondok Pesantren Mambaul Hikmah 

Pasar Pon Kauman Kota Lama Ponorogo, melalui 

wawancara diperoleh beberapa informasi yang 

menarik, yaitu santri kurang mendapatkan 

pembelajaran agama di keluarga, santri yang  di 

titipkan karena kesalahan pergaulan kemudian tidak 

mau sekolah, kurangnya kesadaran dalam 

melaksanakan shalat berjamaah, santri mengalami 

kegelisahan, dan kecemasan dalam hidup, baik 

disebabkan oleh masalah-masalah duniawi maupun 

masalah-masalah yang berkaitan dengan spiritual.5 

Untuk mengatasi hal-hal di atas, Pondok Pesantren 

Mambaul Hikmah Pasarpon Kauman Kota Lama 

Ponorogo mempunyai upaya pembinaan karakter 

                                                           
4  Hilda Eka Rahma, “Permasalahan Seputar Santri 

Pesantren”,  Edukasi 28 (April, 2010) 
5  Wawancara dengan KH Fathur Rochman Effendie pada 

tanggal 28 November 2018 
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santri yang menitikberatkan pada pengembangan 

kecerdasan spiritual.  

       Di dalam menjalankan visi dan misi, diperlukan 

sebuah kecerdasan spiritual dalam membentuk 

karakter. Pondok Pesantren Mambaul Hikmah 

(PPMH) menerapkan Sesanti Santri yang merupakan 

moto hidup bagi santri PPMH yaitu yang terdiri dari 

Berdzikir Kuat, Berfikir Cepat, Bertindak Tepat, dan 

Berjamaah Rapat.  

       Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di 

Pondok Pesantren Mambaul Hikmah, dimana Moto 

atau Sesanti Santri PPMH berperan penting sebagai 

afirmasi (sebuah doktrinisasi) yang jadikan motivasi 

dalam upaya menggapai impian hingga bisa menjadi 

kenyataan. Dengan mempunyai prinsip yang tertuang 

dalam moto hidup, maka arah tujuan hidup akan lebih 

jelas. 6 

       Pembentukan karakter harus dilakukan secara 

sistematis dan berkesinambungan yang melibatkan 

aspek “knowledge, feeling, loving, dan action”. 

Thomas Lickona mendefinisikan orang berkarakter 

sebagai sifat asli seseorang dalam merespon situasi 

secara bermoral, yang dimanifestasikan dalam 

tindakan nyata melalui tingkah laku yang baik,  jujur, 

bertanggung jawab, menghormati orang lain dan 

karakter mulia lainnya. Pengertian ini mirip dengan 

                                                           
6 Observasi di Pondok Pesantren Mambaul Hikmah pada 

tanggal 26  November 2018. 
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apa yang diungkapkan oleh Aristoteles bahwa karakter 

itu erat kaitannya dengan habit atau kebiasaan yang 

terus-menerus dilakukan.7 

       Sedangkan kecerdasan spiritual adalah 

kemampuan untuk memberi makna ibadah terhadap 

setiap perilaku dan kegiatan, melalui langkah-langkah 

dan pemikiran yang bersifat fitrah, menuju manusia 

yang seutuhnya, serta berprinsip ”hanya karena 

Allah.” Maka kecerdasan spiritual dapat disebut 

sebagai kecerdasan yang berasal dari dalam hati, 

menjadikan manusia kreatif ketika mereka dihadapkan 

pada masalah pribadi, dan mencoba melihat makna 

yang terkandung didalamnya, serta menyelesaikannya 

dengan baik agar memperoleh ketenangan dan 

kedamaian hati. 

       Banyak sekali diantara kita yang saat ini hidupnya 

kacau atau berantakan. Dengan SQ membuat 

seseorang bisa memaknai hidup dengan 

kebijaksanaan. Menurut Danah Zohar dan Ian 

Marshall menggambarkan orang yang memiliki 

kecerdasan spiritual (SQ) sebagai orang yang mampu 

bersikap fleksibel, mampu beradaptasi secara spontan 

dan aktif, mempunyai kesadaran yang tinggi, mampu 

menghadapi dan memanfaatkan penderitaan, rasa 

                                                           
7 Masnur Muslich, Pendidikan Karakter (Menjawab Tantangan 

Krisis Multidimensional) (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 36.  
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sakit, memiliki visi dan prinsip nilai, mempunyai 

komitmen dan bertindak penuh tanggung jawab.8  

       Dengan demikian, adanya moto atau Sesanti 

Santri di PPMH merupakan salah satu upaya 

mencapai visi & misi untuk membentuk kader-kader 

yang siap menghadapi masa depan yang lebih baik. 

Pentingnya pembentukan karakter berbasis spiritual 

quotient yang diterapkan oleh PPMH. Oleh karena itu, 

peneliti ingin meneliti dengan judul 

“INTERNALISASI SESANTI SANTRI PONDOK 

PESANTREN MAMBAUL HIKMAH SEBAGAI 

PEMBENTUKAN KARAKTER BERBASIS 

SPIRITUAL QUOTIENT”  (Studi Kasus di Pondok 

Pesantren Mambaul Hikmah Pasar Pon Kauman Kota 

Lama Ponorogo) 

 

B. FOKUS PENELITIAN 

        Di fokuskan pada proses pembentukan karakter 

berbasis Spiritual Quotient pada santri Pondok 

Pesantren Mambaul Hikmah melalui Internalisasi 

Sesanti Santri.  

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian rumusan diatas maka 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut:  

                                                           
8 Monty P. Satiadarma, Mendidik Kecerdasan (Jakarta: Pustaka 

Populer Obor, 2003),  45. 
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1. Apa urgensi keberadaan Sesanti Santri di Pondok 

Pesantren Mambaul Hikmah Pasar Pon Kauman Kota 

Lama Ponorogo? 

2. Bagaimana upaya internalisasi sesanti santri di 

Pondok Pesantren Mambaul Hikmah Pasar Pon 

Kauman Kota Lama Ponorogo? 

3. Bagaimana dampak internalisasi Sesanti Santri 

terhadap Spiritual Quotient santri Pondok Pesantren 

Mambaul Hikmah Pasar Pon Kauman Kota Lama 

Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Terkait dengan rumusan masalah  diatas 

peneliti ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan 

menjelaskan tentang:  

1. Untuk mengetahui urgensi keberadaan Sesanti 

Santri di Pondok Pesantren Mambaul Hikmah 

Pasar Pon Kauman Kota Lama Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui upaya internalisasi Sesanti 

Santri di Pondok Pesantren Mambaul Hikmah 

Pasar Pon Kauman Kota Lama Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui dampak internalisasi Sesanti 

Santri terhadap Spiritual Quotient santri di Pondok 

Pesantren Mambaul Hikmah Pasar Pon Kauman 

Kota Lama Ponorogo. 
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E. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diharapkan penulis 

dalam penelitian ini adalah:  

1. Manfaat teoritis 

a. Untuk menambah wawasan dan khazanah dalam 

hal penelitian. 

b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi para santri 

tentang bagaimana pembentukan karakter santri 

berbasis spiritual quotient. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi peneliti, untuk mengetahui lebih dalam 

mengenai pembentukan karakter santri yang 

berbasis spiritual quotient melalui Sesanti 

Santri.  

b. Bagi pesantren, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan sumbangan keilmuan bagi 

Pondok Pesantren Mambaul Hikmah Pasar Pon 

Kauman Kota Lama Ponorogo untuk 

meningkatkan karakter santri berbasis spiritual 

quotient.  

c. Bagi pengurus organisasi, untuk menentukan 

suatu kebijakan yang seharusnya dilakukan 

untuk pembentukan karakter santri berbasis 

spiritual quotient. 

 

F. Sistematika Pembahasan  

       Untuk mengetahui gambaran keseluruhan pada 

penelitian ini, maka peneliti akan sampaikan garis 

besar dalam sistematika pembahasan.  

Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:  
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BAB I  : Pendahuluan, dalam bab ini peneliti 

akan memaparkan pola dasar isi 

penelitian ini mulai dari latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, dan manfaat penelitian.  

BAB II  : Telaah hasil penelitian terdahulu dan 

kajian teori, yaitu pemaparan tentang 

teori-teori yang berkaitan dengan 

Sesanti Santri dan spiritual quotient, 

yang meliputi definisi, karakteristik 

dan dampak.  

BAB III  : Metode penelitian sebagai alat 

analisis yang digunakan untuk 

melakukan penelitian, serta 

sistematika pembahasan untuk 

memudahkan pengecekan bagian-

bagian penelitian yang terdiri dari: 

jenis penelitian, kehadiran peneliti, 

lokasi penelitian, data dan sumber 

data, teknik pengumpulan data, teknik 

analisis data, pengecekan keabsahan 

temuan.  

BAB IV  : Hasil temuan berisi penyajian data, 

dalam bab ini berisi hasil-hasil 

penelitian di lapangan yang meliputi 

deskripsi data umum dan deskripsi 

data khusus. Data umum meliputi 

sejarah, latar belakang singkat 

berdirinya pondok, letak geografis, 

struktur kepengurusan, keadaan kyai, 
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santri serta data yang lain tentang 

identitas pondok. Sedangkan data 

khusus meliputi data tentang 

pelaksanaan kegiatan yang dilakukan 

di Pondok Pesantren Mambaul 

Hikmah Pasarpon Ponorogo yang 

mengacu pada proses pembentukan 

karakter santri berbasis Spiritual 

Quotient melalui Sesanti Santri.  

BAB V  : Analisis data dan membahas tentang 

apa urgensi keberadaan sesanti santri 

di Pondok Pesantren Mambaul 

Hikmah dalam pembentukan karakter 

santri berbasis Spiritual Quotient, 

bagaimana upaya internalisasi sesanti 

santri di Pondok Pesantren Mambaul 

Hikmah dan bagaimana dampak 

internalisasi Sesanti Santri terhadap 

Spiritual Quotient santri Pondok 

Pesantren Mambaul Hikmah. Bab ini 

adalah sebagai jawaban dari rumusan 

masalah di awal.  

BAB VI   : Penutup yang berisi kesimpulan dan 

saran.  
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

DAN ATAU KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu  

Diantara hasil penelitian yang terkait dengan 

kecerdasan spiritual (spiritual quotient), yaitu:     

       Pertama, Skripsi Rotikah, Hidayatur. Sekolah 

Tinggi Agama Islam Ponorogo pada tahun 2016. 

Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Melalui Metode 

Tilawah One Day One Juz (Studi Kasus di 

Komunitas ODOJ Kota Ponorogo).1 Dari penelitian 

ini terdapat rumusan masalah (1) Bagaimanakah 

pelaksanaan metode tilawah One Day One Juz? (2) 

Bagaimana peran metode tilawah One Day One Juz 

dalam meningkatkan kecerdasan spiritual? (3) 

Bagaimana kontribusi metode tilawah One Day One 

Juz dalam meningkatkan kecerdasan spiritual (SQ) 

anggota ODOJ 

       Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa 

pelaksanaan metode ODOJ mempunyai batasan 

waktu yang berbeda akan tetapi mempunyai tujuan 

yang sama yaitu membaca Al-Qur’an satu hari satu 

juz. Media yang digunakan dalam komunitas ODOJ 

menggunakan aplikasi Whatsap ataupun Blackberry 

                                                           
1 Rotikah Hidayatur, “Meningkatkan Kecerdasan Spiritual 

Melalui Metode Tilawah One Day One Juz, “(Skripsi, Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2016). 
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Messanger (BBM). Selanjutnya ada seorang 

admin/penanggung jawab yang akan memegang 

kendali grup. Metode ODOJ memberikan peran 

positif yang sangat kuat untuk meningkatkan 

spiritual anggotanya. Bukan hanya membiasakan 

membaca Al-Qur’an saja tapi setiap satu bulan sekali 

ada kegiatan kajian tafsir yang mengkaji seputar Al-

Qur’an, yang menjadikan salah satu perantara untuk 

meningkatkan spiritual anggotanya. Metode ODOJ 

di kota Ponorogo memberikan dampak yang positif 

bagi anggota ODOJ dan masyarakat Ponorogo.  

       Penelitian yang dilakukan oleh Hidayatur 

Rotikah dengan penulis hampir sama yaitu 

meningkatkan kecerdasan spiritual (SQ), akan tetapi 

terdapat perbedaan dalam penelitian ini, Hidayatur 

Rotikah meningkatkan kecerdasan spiritual melalui 

metode tilawah One Day One Juz, sedangkan penulis 

membentuk karakter santri berbasis spiritual 

quotient (kecerdasan spiritual) melalui sesanti santri. 

       Kedua, Skripsi Walidah, Ziyanah Universitas 

Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 

2016. Upaya Guru PAI Melalui Penanaman Nilai 

Keagamaan Dalam Mengembangkan Kecerdasan 

Spiritual Siswa Kelas 8 SMP Islam Sidoarjo.2 Dari 

penelitian ini terdapat rumusan masalah (1) 

                                                           
2 Walidah Ziyanah, “Upaya  Guru PAI Melalui 

Penanaman Nilai Keagamaan Dalam Mengembangkan 

Kecerdasan Spiritual Siswa Kelas 8 SMP Islam Sidoarjo,” 

(Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016 

). 
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Bagaimana kecerdasan spiritual siswa kelas VIII 

SMP Islam Sidoarjo? (2) Bagaimana penanaman 

nilai keagamaan siswa di kelas VIII SMP Islam 

Sidoarjo? (3) Bagaimana upaya guru PAI melalui 

penanaman nilai keagamaan dalam mengembangkan 

kecerdasan spiritual siswa kelas VIII SMP Islam 

Sidoarjo? 

       Dari hasil penelitian ditemukan bahwa setelah 

mendapat penanaman nilai keagamaan ditingkatkan 

kondisi kecerdasan spiritual siswa semakin 

berkembang, baik nilai akhlak yang mencakup moral 

dan tingkah laku, nilai ketauhidan yang berbentuk 

kepercayaan terhadap Tuhan-Nya, menghafal asmaul 

Husna atau nilai ibadah yang meliputi ibadah-ibadah 

sholat berjamaah, membaca al-qur’an setiap hari, 

infaq. Diantara penanaman nilai keagamaan tersebut 

sudah berhasil dilaksanakan guna untuk 

mengembangkan kecerdasan spiritual yang 

kondisinya masih labil. Adapun hasil dari 

penanaman nilai keagamaan yang dilakukan oleh 

guru agama beserta pihak sekolah sangatlah berhasil. 

Tingkat kecerdasan spiritual yang masih rendah kini 

semakin berkembang dikarenakan siswa SMP Islam 

Sidoarjo mampu melaksanakan dan mengamalkan 

nilai-nilai keagamaan secara optimal. Seperti contoh 

selama ini siswa dapat melaksanakan sholat dhuha 

berjamaah dengan istiqomah, semua siswa terbiasa 

berjabat tangan saat bertemu guru, semua siswa 

terbiasa bersilaturahim ke rumah teman yang 
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mengalami kesusahan, sudah berhasil dilaksanakan 

secara istiqomah oleh semua siswa SMP Islam 

Sidoarjo.3 

       Penelitian yang dilakukan oleh Ziyanah Walidah 

hampir sama dengan yang dilakukan penulis, tetapi 

ada sedikit perbedaannya yaitu dalam penelitian 

Ziyanah Walidah untuk meningkatkan kecerdasan 

spiritual siswa dengan cara menanamkan nilai-nilai 

keagamaan, jika penulis untuk membentuk karakter 

santri berbasis spiritual quotient dengan cara 

menanamkan sesanti santri atau semboyan. 

       Ketiga, Skripsi Inayatussalamah, Iin Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 

2015. Menggali Kecerdasan Spiritual Melalui Kajian 

Tasawuf Di Majelis Pesona Ilahi Joresan Mlarak 

Ponorogo.4 Dari penelitian ini terdapat rumusan 

masalah (1) Latar belakang diadakannya kajian 

tasawuf. (2) Nilai-nilai kecerdasan spiritual yang 

terdapat dalam kajian tasawuf. (3) Implementasi 

kecerdasan spiritual jama’ah melalui kajian tasawuf. 

(4) Kontribusi yang diberikan dalam membangun 

kecerdasan spiritual jama’ah.  

       Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa 

kegiatan tersebut di latar belakangi oleh 2 faktor: 

pertama, internal karena Guru Mursyid Romo Kyai 

                                                           
3 Ibid., 
4 Iin Inayatussalamah, “Menggali Kecerdasan Spiritual 

Melalui Kajian Tasawuf Di Majelis Pesona Ilahi Joresan Mlarak 

Ponorogo,” (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

Ponorogo, 2015).



15 
 

 

Labib Hudaf mendapatkan amanah dari baginda 

Rasulullah Saw untuk memimpin umat (Kholifah fi 

al-ard), kedua, eksternal untuk mengikiskan 

kegersangan spiritual, menumbuhkan akhlakul 

karimah, menjadikan manusia cerdas spiritual. Dari 

keempat nilai kecerdasan ini terbukti menghantarkan 

jamaah Pesona Ilahi menjadi pribadi yang terarah 

hidupnya menuju satu titik yakni akhirat, 

tertundukkan rasa, akal, dan dhohirnya sehingga 

selalu tenang dalam menghadapi peristiwa apapun, 

dan senantiasa bersikap bijak dalam menilai apapun 

dan siapapun. Implementasi kecerdasan spiritual 

jamaah dapat dilihat dari: dalam tutur bahasa sopan 

dan santun serta mempunyai perilaku yang 

berakhlakul karimah, husnudzon, dan qona’ah. 

Tunduk dan patuh terhadap perintah Guru Mursyid, 

dan tafakkur. Kontribusi yang diberikan yaitu 

menumbuhkan potensi kecerdasan spiritual yang 

berasal dari fitrah manusia itu sendiri. Yakni dari 

akal dasar manusia sebagai makhluk yang mengenal 

tuhannya dengan itu jamaah Pesona Ilahi merasakan 

kenikmatan (tanpa beban) dalam menjalani praktik 

keagamaan baik yang berupa ibadah mahdhah 

maupun ghoiru mahdhah.  

       Penelitian yang dilakukan oleh Iin 

Inayatussalamah hampir sama dengan yang 

dilakukan peneliti, adapun perbedaannya penelitian 

yang dilakukan oleh Iin Inayatusslamah fokus pada 

kajian tasawuf guna menggali kecerdasan spiritual, 
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sedangkan peneliti fokus pada internalisasi sesanti 

untuk pembentukan karakter santri berbasis spiritual 

quotient.5  

 

B. KAJIAN TEORI 

1. Sesanti Santri 

a. Definisi Sesanti Santri 

       Makna dari kata Sesanti menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia adalah slogan, moto, 

wejangan, nasehat. Dalam bahasa Indonesia, 

disebut sebagai moto atau sesanti yang 

dijadikan nasehat, pedoman, dan ideologi di 

dalam Pondok Pesantren Mambaul Hikmah 

Pasar Pon Kauman Kota Lama Ponorogo.6 

Sedangkan kata santri yang berasal dari bahasa 

Jawa “Cantrik” yang berarti seseorang yang 

mengikuti seorang guru kemanapun pergi atau 

menetap dengan tujuan dapat belajar suatu 

keilmuwan kepadanya. Secara umum 

pengertian santri yakni orang yang belajar 

agama Islam dan mendalami agama Islam di 

                                                           

5 Ibid., 

6 Wawancara dengan K.H Fathur Rohman Effendi di 

Pondok Pesantren Mambaul Hikmah pada tanggal 27 November 

2018
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sebuah pesantren yang menjadi tempat belajar 

bagi para santri.7 

b. Jenis Sesanti Santri 

       Adapun jenis sesanti santri di Pondok 

Pesantren Mambaul Hikmah Pasar Pon 

Kauman Kota Lama Ponorogo yaitu: Berdzikir 

Kuat, Berfikir Cepat, Bertindak Tepat, 

Berjamaah Rapat.8 

       Keempat komponen akan di jelaskan 

sebagai berikut:  

1) Berdzikir Kuat 

       Kata dzikir dalam berbagai bentuknya 

ditemukan dalam al-Qur’an tidak kurang 

dari 280 kali. Kata tersebut pada mulanya 

digunakan oleh pengguna bahasa Arab 

dalam arti antonim lupa. Ada juga sebagian 

pakar yang berpendapat bahwa kata iu pada 

mulanya berarti mengucapkan dengan lidah/ 

menyebut sesuatu. Makna ini kemudian 

berkembang menjadi “mengingat”, karena 

mengingat sesuatu yang seringkali dengan 

mengantar lidah untuk menyebutnya. 

Demikian juga, menyebut dengan lidah 

                                                           
7 Mansur Hidayat, “Model Komunikasi Kyai dengan 

Santri di Pesantren,” Jurnal Komunikasi ASPIKOM,  6 (Januari, 

2016), 387. 
8 Fathur Rochman Effendi, Buku Pedoman & Pengamalan 

Kapribaden santri, (Pasarpon: Medio, 2013), 5. 
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dapat mengantar hati untuk mengingat lebih 

banyak lagi apa yang disebut-sebut itu.9 

       Dzikir dengan lisan beralih menjadi 

zikir dengan jiwa (janan), jadilah zikir lisan 

sebagai kelalaian, kemudian beralih menjadi 

dzikir dengan ruh, kemudian dengan sirr.10 

Dzikir dalam arti sempit adalah yang 

dilakukan dengan lidah saja. Zikir dengan 

lidah ini adalah dengan menyebut-nyebut 

nama Allah atau apa yang yang berkaitan 

dengan-Nya, dan disertai dengan kalbu, 

yakni diucapkan dengan kesadaran hati 

tentang kebesaran Allah, seperti 

mengucapkan Tasbih, Tahmid, Tahlil, 

Takbir, dan lain-lain.11 

Adapun tingkatan dalam berdzikir adalah: 

Pertama, dzikir berlumur kelalaian. 

Ada orang yang fisiknya mengerjakan 

ibadah, namun dia tak benar-benar 

merasakan kehadiran Sang Maha Kuasa. 

Pikirannya entah kemana, mengawang di 

antara bayangan dirinya, hubungan dengan 

                                                           
9 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an Tentang Zikir 

& Doa (Jakarta: Lentera Hati, 2008), 11-12.
10 Salahuddin At-Tijjani, Mengenali Jalan-jalan Langit 

(Bandung: Pustaka Hidayah, 2010), 251. 
11 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an Tentang Zikir 

& Doa, 14.
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dunianya, di antara materi dan peristiwa-

peristiwa yang sedang dialaminya. 

Kedua, dzikir dengan konsentrasi. 

Dzikir tingkat ini tidak mudah diganggu 

oleh pikiran atau imajinasi yang liar.  

Sehingga, terfokus hanya kepada Allah. Ia 

sadar sepenuhnya bahhwa ia tengah 

berdzikir dan sedang tidak mengerjakan 

yang lain. Namun, ia masih memerlukan 

waktu atau tempat yang khusus untuk 

berdzikir. Sehingga belum semua aktivitas 

hidupnya menjadi dzikirnya.12 

Ketiga, dzikir yang dihiasi 

penghayatan akan pengawasan Allah. Inilah 

dzikir yang telah menapak derajat ihsan. 

Orang yang berdzikir akan mengamalkan 

penghambaan dengan rasa takutdan tunduk 

kepada Allah. Dalam ibadahnya, ia seolah-

olah tengah berhadapan dengan tuannya, 

setidaknya tengah diamat tanpa henti oleh-

Nya. Dan iapun berdzikir tanpa jeda. 

Sehingga, setiap aktivitasnya dinuansai 

ingatan sadar kepada Allah. 

Keempat, dzikir yang meniadakan 

segala selain-Nya. Dzikir ini memasuki 

relung-relung kefanaan. Sehingga merasa 

                                                           
12 Ibnu ‘Athaillah Al-Sakandari, Terapi Makrifat Dzikir 

Penentram Hati,  Penerjamah Fauzi Faishal Bahreisy (Jakarta: 

Zaman, 2011), 9. 
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yang ada hanyalah Allah semata. Si pedzikir 

dipenuhi cahaya-Nya sehingga terlebur di 

dalam-Nya. Mudah-mudahan Allah 

membimbing makhluk-Nya. Allahumma  

a’innaa’alaa dzikrika wa syukrika wa 

husnii ‘ibaadatik (Ya Allah, tolonglah kami 

dalam mengingat-Mu, bersukur kepada-Mu, 

dan membaguskan penghambaan kepada-

Mu).13 

Berdzikir Kuat merupakan cermin dari 

keimanan seseorang yang mampu 

melahirkan ketauhidan dan kebijaksanaan. 

Seperti yang dikembangkan pada Majelis 

Dzikir Hasbunalloh (MDH).14 

2) Berfikir Cepat  

       Berpikir adalah suatu keaktifan pribadi 

manusia yang mengakibatkan penemuan 

terarah kepada suatu tujuan. Berpikir erat 

hubungannya dengan daya-daya jiwa yang 

lain, seperti dengan tanggapan, ingatan, 

pengertian, dan perasaan. Tanggapan yaitu 

memegang peranan penting dalam berpikir, 

meskipun adakalanya dapat mengganggu 

jalannya berpikir. Ingatan merupakan syarat 

yang harus ada dalam berpikir, karena 

memberikan pengalaman-pengalaman dari 

                                                           
13 Ibid., 10.
14 Fathur Rochman Effendi, Buku Pedoman & 

Pengamalan Kapribaden santri, 5. 
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pengamatan yang telah lampau. Pengertian 

meskipun merupakan hasil berpikir dapat 

memberi bantuan yang besar pula dalam 

suatu proses berpikir. Perasaan selalu 

menyertai dan merupakan dasar yang 

mendukung suasana hati, atau sebagai 

pemberi keterangan dan ketekunan yang 

dibutuhkan untuk memecahkan 

masalah/persoalan.15 

Menurut Kohnstanm menyatakan 

bahwa belajar berpikir adalah mempelajari 

(mengenal) dengan cara menggolongkan 

pengalaman-pengalaman yang ada dalam 

jiwa. Adapun macam-macam cara berpikir 

adalah sebagai berikut: 

a) Berpikir Induktif 

       Berpikir induktif adalah suatau 

proses dalam berpikir yang 

berlangsung, dari khusus menuju 

kepada yang umum 

b) Berpikir Deduktif 

       Sebaliknya dari berpikir induktif, 

maka berpikir deduktif yaitu prosesnya 

berlangsung dari umum kepada yang 

khusus. Dalam cara berpikir ini, orang 

bertolak dari suatu teori ataupun prinsip 

aataupun kesimpulan yang dianggapnya 

                                                           
15 M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 1998), 43-44.
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benar dan sudah bersifat umum. Dari 

situ ia menerapkannya kepada 

fenomena-fenomena yang khusus, dan 

mengambil kesimpulan khusus yang 

berlaku pada fenomena tersebut.16 

c) Berpikir Analogis 

       Berpikir analogis adalah berpikir 

dengan jalan menyamakan atau 

memperbandingkan fenomena-

fenomena yang biasa/ pernah dialami. 

Di dalam cara berpikir ini, orang 

beranggapan bahwa kebenaran dari 

fenomena-fenomena yang pernah 

dialaminya berlaku pula fenomena yang 

dihadapi sekarang. 

Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa orang berpikir 

menggunakan pikiran inteleknya. Cepat 

tidaknya dan terpecahkan atau tidaknya 

suatu masalah tergantung pada 

kemampuan intelejensinya. Dilihat dari 

intelejensinya, kita dapat mengatakan 

seseorang seseorang itu pandai atau 

bodoh, pandai sekali/ cerdas (genius) 

atau idiot.17 

                                                           

16 Ibid., 47. 

17 Ibid., 48.
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       Di dalam Pondok Pesantren 

Mambaul Hikmah, Berfikir Cepat 

merupakan cermin dari buahnya ilmu 

dan luasnya wawasan. Seperti yang 

dimanifestasikan pada sekolah minggu 

pagi Enlightmen Pasarpon Institute 

(EPIs).18 

3) Bertindak Tepat 

       Bertindak tepat dimanifestasikan pada 

Pondok Pesantren Mambaul Hikmah 

Ponorogo (PPMH), melalui pembinaan, 

pengamalan dan pembiasaan aturan piranti 

PPMH yang bersifat akhlakul karimah yang 

sesuai berdasarkan kitab-kitab klasik 

standar PPMH. Kata akhlak berasal dari 

kata khalaqa (bahasa Arab) yang berarti 

perangai, tabiat, dan adat istiadat. Menurut 

pendekatan etimologi, pendekatan “akhlak” 

berasal dari bahasa arab jamak mufradnya 

“khuluqun” yang menurut logat diartikan 

budi pekerti, perangai, tingkah laku atau 

tabiat. Kalimat ini mengandung segi-segi 

persesuaian dengan perkataan “khalkun” 

yang berarti kejadian, serta erat 

hubungannya  dengan “khalik” yang berarti 

pencipta dan “makhluk” yang berarti yang 

diciptakan. 

                                                           
18 Fathur Rochman Effendi, Buku Pedoman & 

Pengamalan Kapribaden santri, 5. 
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       Pola bentukan definisi “akhlak” diatas 

muncul sebagai mediator yang 

menjembatani komunikasi antara Khalik 

(Pencipta) dan makhluk (yang diciptakan) 

secara timbal balik, yang kemudian disebut 

sebagai hablum minallah. Dari produk 

hablum minallah yang verbal, biasanya 

lahirlah pola hubungan antar sesama 

manusia yang disebut dengan hablum 

minannas (pola hubungan antar sesama 

makhluk).19 

       Firman Allah dalam Al-Qur’an surat 

As-Syam ayat 8 menegaskan:  

                 

 Artinya:“Maka Allah mengilhamkan 

kepadanya (jalan) kejahatan dan 

ketakwaannya.”20    

Akhlak diartikan sebagai ilmu tata 

karma, ilmu yang berusaha mengenal 

tingkah laku manusia, kemudian memberi 

nilai kepada perbuatan baik atau buruk 

sesuai dengan norma-norma dan tata susila. 

Farid Ma’ruf mendefinisikan akhlak sebagai 

kehendak jiwa manusia yang menimbulkan 

                                                           
19 Ibid, 66. 
20 Al-Qur’an Terjemahan, Departemen Agama RI, 

(Bandung: CV Darus Sunnah, 2015) 
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perbuatan dengan mudah karena kebiasaan, 

tanpa memerlukan pertimbangan terlebih 

dahulu. M. Abdullah Daraz mendefinisikan 

akhlak sebagai suatu kekuatan dalam 

kehendak yang mantap, kekuatan 

berkombinasi membawa kecenderungan 

pada pemilihan tindakan yang benar (akhlak 

baik) dan tindakan yang jahat (akhlak 

buruk). 

Menurut Ahmad Amin, kehendak 

merupakan ketentuan dari beberapa 

keinginan manusia setelah bimbang, 

sedangkan kebiasaan merupakan perbuatan 

yang diulang-ulang sehingga mudah 

melakukannya. Masing-masing dari 

kehendak dan kebiasaan ini mempunyai 

kekuatan, dan gabungan dari kekuatan itu 

menimbulkan kekuatan yang lebih besar. 

Kekuatan yang besar inilah yang bernama 

akhlak. Apabila kebiasaan menghasilkan 

suatu perbuatan baik disebut akhlakul 

karimah, bila menghasilkan perbuatan 

buruk disebut akhlakul mazmumah.21 

4) Berjama’ah Rapat 

       Berjama’ah rapat adalah merupakan 

cerminan dari organisasi yang 

                                                           
21 Ibid, 67-68. 
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dikembangkan di Pondok Pesantren 

Mambaul Hikmah (PPMH).  

Dengan demikian, pengertian 

organisasi menurut S. Pradjudi Atmosidiro 

adalah struktur pembagian kerja dan 

struktur tata hubungan kerja antara 

kelompok orang pemegang posisi yang 

bekerja sama secara tertentu.22 

Tujuan organisasi menurut Quiqly 

merupakan bagian dari visi yang 

menjabarkan secara jelas komitmen yang 

akan dicapai dalam suatu tujuan. Tujuan 

diturunkan dari misi yang merupakan 

kondisi jangka panjang yang di inginkan 

yang bersifat umum maupun khusus. 

Sedangkan menurut Etziani tujuan 

organisasi adalah sebagai suatu pernyataan 

tenteng keadaan yang diinginkan, yaitu 

organisasi bermaksud untuk merelisasikan, 

dan sebagai perrnyataan tentang keadaan 

diwaktu yang akan datang ketika organisasi 

sebagai kolektivitas mencoba untuk 

menimbulkannya. Definisi tersebut 

menunjukkan bahwa suatu tujuan 

merupakan hasil akhir yang diinginkan 

                                                           
22 Melayu Hasibun, Manajemen: Dasar Pengertian dan 

Masalah (Jakarta: Bumi Aksara, 2006),  121-122.
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diwaktu mendatang melalui kegiatan-

kegiatan sekarang yang diarahkan.23 

c. Fungsi sesanti santri  

Sesanti Santri PPMH berperan penting 

sebagai afirmasi (sebuah doktrinisasi) yang 

dijadikan motivasi dalam upaya menggapai 

impian hingga bisa menjadi kenyataan. Jadi 

kalau mereka, tokoh-tokoh yang sukses saja 

punya moto. Apa yang menjadi impian dan apa 

prinsip hidup yang ingin diterapkan bisa 

dituangkan dalam moto, untuk kemudian kita 

ingat dan diamalkan secara konsisten. Moto 

hidup singkat tapi bermakna adalah lebih baik 

dari pada yang panjang tapi susah dicerna. 

Moto hidup singkat juga biasanya mengandung 

makna yang lebih mendalam dan bisa 

dijadikan sumber semangat diri dalam 

menjalani hidup. Dengan mempunyai prinsip 

yang tertuang dalam moto hidup, maka arah 

tujuan hidup akan lebih jelas. Dan pada 

dasarnya moto itu sendiri adalah suatu 

motivasi tertentu yang digunakan oleh 

seseorang atau kelompok untuk mentransfer 

kekuatan, dukungan, dan semangat dalam 

menjalankan suatu hal dalam kehidupan 

                                                           
23 Triatna, Visionary Leadership (Jakarta: Rosda Karya, 

2004), 88. 
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sehari-hari seperti dalam urusan pekerjaan, 

pendidikan dan lain-lain. 

Jadi moto (sesanti santri) itu sangatlah 

penting untuk suatu lembaga seperti pondok 

pesantren yang dimana bisa digunakan sebagai 

semboyan, semangat dan acuan untuk 

mewujudkan tujuan, visi, dan misi dari Pondok 

Pesantren Mambaul Hikmah.24 

2. Pendidikan Karakter 

a. Pengertian Karakter  

       Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, 

akhlak atau budi pekerti yang membedakan 

seseorang dengan yang lain. Karakter adalah 

nilai-nilai yang unik baik yang terpatri dalam 

diri dan terejawantahkan dalam perilaku.25  

Secara etimologis, kata karakter (Inggris: 

Character) berasal dari bahasa Yunani, yaitu 

Charassein yang berarti to engrave (Ryan and 

Bohlin). Kata to engrave bisa diterjemahkan 

                                                           
24 Wawancara dengan Fathur Rohman Effendi di Pondok 

Pesantren Mambaul Hikmah pada tanggal 28 November 2018 
25 Samani & Hariyanto, Konsep dan Model Pendidikan 

Karakter, 42. 
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mengukir, melukis, memahatkan, atau 

menggoreskan (Echols dan Shadily).26  

Kepribadian merupakan ciri, karakteristik, 

atau sifat khas dari seseorang yang bersumber 

dari bentukan-bentukan yang diterima dari 

lingkungan, seperti keluarga pada masa kecil 

dan bawaan sejak lahir (Koesoema). Seiring 

dengan pengertian ini, ada sekelompok orang 

yang berpendapat bahwa baik atau buruknya 

karakter manusia sudah menjadi bawaan dari 

lahir. Jika bawaannya baik, manusia itu akan 

berkarakter baik. Sebaliknya, jika bawaannya 

buruk manusia kan berkarakter buruk. Jika 

pendapat ini benar, pendidikan karakter berarti 

tidak ada gunanya karena tidak akan mungkin 

mengubah karakter seseorang. Sementara itu, 

sekelompok orang yang lain berpendapat 

berbeda, yaitu bahwa karakter bisa dibentuk 

dan diupayakan sehingga pendidikan karakter 

menjadi bermakna untuk membawa manusia 

berkarakter baik.  

Karakter adalah watak, sifat atau hal-hal 

yang memang sangat mendasar yang ada pada 

diri seseorang, hal-hal yang sangat abstrak 

                                                           
   26  Muclas Samani, Pendidikan Karakter (Bandung: PT 

Remaja Rosda Karya, 2013), 4. 
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yang ada pada diri seseorang. Sering seseorang 

menyebut dengan tabiat atau perangai.27 

Dewasa ini upaya pembentukan moralitas 

yang dilakukan di lembaga pendidikan biasa 

disebut sebagai pendidikan karakter. 

Pendidikan karakter dimaknai sebagai 

pendidikan nilai, budi pekerti, moral, watak 

atau pendidikan etika yang bertujuan 

mengembangkan potensi peserta didik untuk 

memberikan keputusan baik buruk, 

memelihara apa yang baik dan mewujudkan itu 

dalam kehidupan sehari-hari.28 

 Dalam al-Qur’an, manusia adalah 

makhluk dengan berbagai karakter. Dalam 

kerangka besar manusia mempunyai dua 

karakter baik dan buruk. Sebagaimana firman 

Allah dalam surat asy-Syam ayat 8-10. 

                      

          

Artinya: Maka Allah mengilhamkan kepada 

jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. 

                                                           
27Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Karakter 

Perspektif Islam (Bandung: PT Rosda Karya, 2011), 12. 
28 Kharisul Wathoni, “Internalisasi Pendidikan Karakter di 

Perguruan Tinggi (Studi Kasus di Jurusan Tarbiyah Stain 

Ponorogo),” Didagtia Religia, 1 (2014), 3. 
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Sesungguhnya beruntunglah orang yang 

mensucikan jiwa itu, Dan Sesungguhnya 

merugilah orang yang mengotorinya.(Q.S. 

Asy-Syam: 8-10).29 

       Karakter dapat dibedakan atas dua 

kategori, yakni karakter pokok dan karakter 

pilihan. Sebagai landasan karakter pokok harus 

dimiliki seseorang. Apapun profesinya, semua 

harus berkarakter. Khususnya karakter pokok 

tidak bisa di tinggalkan bahkan pengangguran 

sekalipun bila memiliki karakter pokok pasti 

memiliki bobot kualitas. Karakter pilihan 

merupakan perilaku baik yang berkembang 

sesuai dengan profesi pekerjaan, namun yang 

tidak boleh diabaikan adalah apapun 

profesinya, setiap orang orang harus 

membangun karakter pokok terlebih dahulu 

lebih khusus lagi, mereka wajib memiliki 

karakter dasar.30  

Berdasarkan pandangannya tersebut, 

Lickona menegaskan bahwa karakter mulia 

(good character) meliputi pengetahuan tentang 

kebaikan (knowing the good), lalu 

menimbulkan komitmen (niat) terhadap 

kebaikan (desiring the good), dan akhirnya 

                                                           
29 Al-Qur’an Terjemahan, Departemen Agama RI, 

(Bandung: CV Darus Sunnah, 2015) 
30 Erik Sudewo, Character Building (Jakarta: Republik 

Penerbit, 2011), 15-16
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benar-benar melakukan kebaikan (doing the 

good). Inilah tiga pilar karakter yang 

diharapkan menjadi kebiasaan (habits), yaitu 

habits of the mind (kebiasaan dalam pikiran), 

habits of the hearts (kebiasaan dalam hati), 

habits of action (kebiasaan dalam tindakan). 

Dengan kata lain, karakter mengacu kepada 

serangkain pengetahuan (cognitives), sikap 

(attitudes), dan motivasi (motivations), serta 

perilaku (behaviors) dan keterampilan (skills). 

31  

       Dari beberapa pengertian di atas maka, 

karakter tersebut sangat identik dengan akhlak, 

sehingga karakter dapat diartikan sebagai 

perwujudan dari nilai-nilai perilaku manusia 

yang universal serta meliputi seluruh aktivitas 

manusia, baik hubungan antar manusia dengan 

tuhan (habluminallah), hubungan manusia 

dengan manusia (hablumminannas), serta 

hubungan manusia dengan lingkungannya.  

b. Nilai-nilai karakter 

1) Religius  

       Ketaatan dan kepatuhan dalam 

memahami dan melaksanakan ajaran agama 

(aliran kepercayaan) yang dianut, termasuk 

dalam hal ini adalah sikap toleran terhadap 

                                                           
31 Thomas Lickona, Mendidik Untuk Membentuk Karakter 

(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 80-81. 
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pelaksanaan ibadah agama (aliran 

kepercayaan) lain, serta hidup rukun dan 

berdampingan.  

2) Jujur  

       Sikap dan perilaku yang mencerminkan 

kesatuan antara pengetahuan, perkataan, dan 

perbuatan (mengetahui apa yang benar, 

mengatakan yang benar dan melakukan 

yang benar) sehingga menjadikan orang 

yang bersangkutan sebagai pribadi yang 

dapat dipercaya. 

3) Toleransi  

Sikap dan perilaku yang mencerminkan 

penghargaan terhadap perbedaan agama, 

aliran kepercayaan, suku, adat, bahasa, ras, 

etnis, pendapat, dan hal-hal lain yang 

berbeda dengan dirinya secara sadar dan 

terbuka, serta dapat hidup tenang di tengah 

perbedaan tersebut.   

4) Disiplin 

       Kebebasan dan tindakan yang konsisten 

terhadap segala bentuk peraturan atau tata 

tertib yang berlaku.  

5) Kerja keras  

       Perilaku yang menunjukkan upaya 

secara sungguh-sungguh (berjuang hingga 

titik darah penghabisan)  dalam 
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menyelesaikan berbagai tugas, 

permasalahan, pekerjaan dengan sebaik-

baiknya.32  

 

6) Kreatif  

       Sikap dan perilaku yang mencerminkan 

inovasi dalam berbagai segi dalam 

memecahkan masalah, sehingga selalu 

menemukan cara baru, bahkan hasil-hasil 

baru yang lebih baik dari sebelumnya.  

7) Mandiri  

       Sikap dan perilaku yang tidak 

tergantung pada orang lain dalam 

menyelesaikanberbagai tugas maupun 

persoalan.  

8) Demokratis  

        Sikap dan cara berpikir yang 

mencerminkan  persamaan  hak dan 

kewajiban secara adil dan merata antara 

dirinya dan orang lain.  

 

9) Rasa Ingin Tahu 

       Cara berpikir sikap, dan perilaku yang 

mencerminkan penasaran dan keingintahuan 

terhadap segala hal yang  dilihat, didengar, 

dan dipelajari secara lebih mendalam.33  

                                                           
32 Suyadi, Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter  

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 7. 
33Ibid.,  8. 
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10) Semangat Kebangsaan atau Nasionalisme 

       Sikap dan tindakan yang menempatkan 

kepentingan bangsa dan negara di atas 

kepentingan pribadi atau individu dan 

golongan. 

11) Cinta Tanah Air  

       Sikap dan cara perilaku yang 

mencerminkan rasa bangga, setia, peduli, 

dan penghargaan yang tinggi terhadap 

bahasa, budaya, ekonomi, politik, dan 

sebagainya, sehingga tidak mudah 

menerima tawaran bangsa lain yang dapat 

merugikan bangsa sendiri.  

12) Menghargai Prestasi  

       Sikap terbuka terhadap prestasi orang 

lain dan mengakui kekurangan diri sendiri 

tanpa mengurangi semangat berprestasi 

yang lebih tinggi.  

13) Komunikatif  

       Senang bersahabat atau proaktif, yakni 

sikap dan tindakan terbuka terhadap orang 

lain melalui komunikasi yang santun 

sehingga tercipta kerja sama secara 

kolaboratif dengan baik.  

14) Cinta Damai  

       Sikap dan perilaku yang mencerminka 

suasana damai, aman, tenang, dan nyaman 
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atas kehadiran dirinya dalam komunitas 

atau masyarakat tertentu.34 

15) Gemar Membaca 

       Kebiasaan dengan tanpa paksaan untuk 

menyediakan waktu secara khusus guna 

membaca berbagai informasi, baik buku, 

jurnal, majalah, koran, dan sebagainya 

sehingga menimbulkan kebijakan bagi 

dirinya. 

16) Peduli Lingkungan  

       Sikap dan tindakan yang selalu 

berupaya menjaga dan melestarikan 

lingkungan sekitar. 

17) Peduli Sosial  

       Sikap dan perbuatan yang 

mencerminkan kepedulian terhadap orang 

lain maupun masyarakat yang 

membutuhkannya.  

18) Tanggung Jawab  

       Sikap dan perilaku seseorang dalam 

melaksanakan tugas dan kewajiban, baik 

yang berkaitan dengan diri sendiri, sosial, 

masyarakat, bangsa, maupun agama. 

c. Dasar-dasar Pendidikan Karakter dalam Islam  

       Seperti dijelaskan di atas bahwa karakter 

identik dengan akhlak. Dalam perspektif Islam, 

karakter atau akhlak mulia merupakan buah 

                                                           

34 Ibid., 9
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yang dihasilkan dari proses penerapan syariah 

(ibadah dan muamalah) yang dilandasi oleh 

fondasi aqidah yang kokoh. Ibarat bangunan, 

karakter atau akhlak  merupakan 

kesempurnaan dari bangunan tersebut setelah 

fondasi dan bangunannya kuat. Tidak mungkin 

karakter atau akhlak mulia akan terwujud pada 

diri seseorang apabila ia tidak memiliki aqidah 

dan syariah yang benar.35 Seorang Muslim 

yang memiliki aqidah dan iman yang benar 

pasti akan terwujud pada sikap dan perilaku 

dalam kehidupan sehari-hari yang didasari oleh 

imannya. Sebagai contoh orang yang memiliki 

iman yang baik dan benar kepada Allah Swt 

dan menjauhi seluruh larangan-larangan-Nya. 

Maka dari itu, ia akan selalu berbuat yang baik 

dan menjauhi hal-hal yang dilarang (buruk). 

Iman bukan saja hanya kepada Allah Swt 

tetapi juga juga malaikat, kitab, Rasul, dan 

seterusnya akan menjadikan sikap dan 

perilakunya terarah dan terkendali, sehingga 

akan mewujudkan akhlak atau karakter mulia. 

Seorang yang melaksanakan shalat yang sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya, 

pasti dia akan terhindar dan tidak akan 

melakukan perbuatan yang keji dan munkar 

                                                           

35 Marzuki, Pendidikan Karakter Islam,  (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2015), 21. 
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serta ia akan selalu melakukan perbuatan yang 

baik dan terpuji. Seperti firman Allah Swt 

dalam Qur’an surat Al-Ankabut: 45:  

                     

                        

                  

Artinya: 

 “Bacalah apa yang Telah diwahyukan 

kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan 

Dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu 

mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji 

dan mungkar dan Sesungguhnya mengingat 

Allah (shalat) adalah lebih besar 

(keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). 

dan Allah mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.” (Q.S. Al-Ankabut: 45)36 

       Baik dan buruk karakter manusia sangat 

tergantung pada tata nilai yang dijadikan 

pijakannya. Abul A’la al-Maududi 

sebagaimana membagi sistem moralitas 

menjadi dua. Pertama, sistem moral yang 

berdasar kepada kepercayaan kepada Tuhan 

dan kehidupan setelah mati. Kedua, sistem 

                                                           
36 Al-Qur’an Terjemahan, Departemen Agama RI, 

(Bandung: CV Darus Sunnah, 2015) 



39 
 

 

moral yang tidak mempercayai Tuhan dan 

timbul dari sumber-sumber sekuler. Sistem 

moralitas yang pertama sering juga disebut 

dengan moral agama, sedang sistem moralitas 

yang kedua sering disebut moral sekuler. 

Sebenarnya pembawaan fitrah manusia ini 

tidak serta merta menjadikan karakter manusia 

bisa terjaga dan berkembang sesuai dengan 

fitrah tersebut. Fakta membuktikan bahwa 

pengalaman yang dihadapi masing-masing 

orang menjadi faktor yang sangat dominan 

dalam pembentukan dan pengamalan 

karakternya. Disinilah pendidikan karakter 

mempunyai peran yang penting dan strategis 

bagi manusia dalam rangka melakukan proses 

internalisasi dan pengamalan nilai-nilai 

karakter mulia di masyarakat.37  

d. Tujuan Pendidikan Karakter  

       Tujuan dari pendidikan karakter menurut 

Islam adalah menjadikan manusia yang 

berakhlak mulia. Dalam hal ini yang menjadi 

tolak ukur adalah akhlak Nabi Muhammad 

Saw dan yang menjadi dasar pembentukan 

karakter adalah Al-Qur’an. Tetapi kita harus 

menyadari tidak ada manusia yang menyamai 

akhlaknya dengan Nabi Muhammad Saw. 

Sebagaimana seperti dalam hadis riwayat 

                                                           
37Ibid., 27. 
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Muttafaq ‘alaih yang artinya: “Anas ra. 

Berkata, “Rasulullah Saw adalah orang yang 

paling baik budi pekertinya.” Dari Hadits 

tersebut bahwa, sangat jelas akhlak Rasulullah 

adalah bukti bahwa akhlak beliau sangat 

sempurna. Al-Qur’an adalah petunjuk bagi 

umat Islam. Seperti yang telah disinggung di 

atas bila kita hendak mengarahkan pendidikan 

kita dan menumbuhkan karakter yang kuat 

pada anak didik, kita harus mencontoh karakter 

Nabi Muhammad Saw yang memiliki karakter 

yang sempurna sebagaimana firman Allah 

dalam Q.S. Al-Qalam: 4 

           

 Artinya:  

“Dan Sesungguhnya kamu benar-benar 

berbudi pekerti yang agung.” (Q.S Al-Qalam: 

4)38 

       Dalam pendidikan karakter yang 

berorientasi pada akhlak mulia kita wajib 

untuk berbuat baik dan saling membantu serta 

dilatih untuk selalu sabar, menahan amarah 

dan memaafkan kesalahan orang lain. Dari 

uraian di atas maka tujuan pendidikan karakter 

                                                           
38 Al-Qur’an Terjemahan, Departemen Agama RI, 

(Bandung: CV Darus Sunnah, 2015) 
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menurut Islam adalah membentuk pribadi yang 

berakhlak mulia, karena akhlak mulia adalah 

pangkal kebaikan. Orang yang berakhlak mulia 

akan segera melakukan kebaikan dan 

meninggalkan keburukan.  

3. Kecerdasan Spiritual (SQ) 

a. Pengertian Kecerdasan Spiritual (SQ) 

Setiap manusia yang lahir normal, baik 

fisik maupun mentalnya, berpotensi menjadi 

cerdas. Hal demikian, karena secara fitrah 

manusia telah dibekali potensi kecerdasan oleh 

Allah Swt, dalam rangka mengaktualisasikan 

dirinya sebagai hamba Allah di muka bumi.39  

Kecerdasan spiritual tersusun dalam dua 

kata yaitu “kecerdasan” dan “spiritual”. 

Kecerdasan adalah kemampuan seseorang 

untuk memecahkan masalah yang dihadapinya, 

terutama masalah yang menuntut kemampuan 

fikiran. Berbagai batasan-batasan yang 

dikemukakan oleh para ahli didasarkan pada 

teorinya masing-masing.40 Sedangkan spiritual 

adalah dasar bagi tumbuhnya harga diri, nilai-

nilai, moral, dan rasa memiliki. Ia memberi 

arah dan arti bagi kehidupan kita tentang 

kepercayaan mengenai adanya kekuatan non 

                                                           
39 Suharso, Melejitkan IQ, IE, & IS (Jakarta: Inisiasi press, 

2001), 13. 
40  Munandir, Ensiklopedia Pendidikan (Malang: UM 

Press, 2001), 122. 
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fisik yang lebih besar dari pada kekuatan diri 

kita. Suatu kesadaran yang menghubungkan 

kita langsung dengan Tuhan, atau apa pun 

yang kita namakan sebagi sumber keberadaan 

kita. Spiritual juga berarti kejiwaan, rohani, 

batin, mental, moral. 

Jadi berdasarkan arti dari dua kata tersebut 

kecerdasan spiritual dapat diartikan sebagai 

kemampuan seseorang untuk menghadapi dan 

memecahkan masalah yang berhubungan 

dengan nilai, batin, dan kejiwaan. Kecerdasan 

ini terutama berkaitan dengan abstraksi pada 

suatu hal diluar kekuatan manusia yaitu 

kekuatan penggerak kehidupan dan semesta.  

Menurut Zohar dan Marshal 

mendefinisikan kecerdasan spiritual sebagai 

kecerdasan untuk menghadapi dan 

memecahkan persoalan makna dan nilai, yaitu 

kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan 

hidup dalam konteks makna yang lebih luas 

dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa 

tindakan atau jalan hidup seseorang lebih 

bermakna dari pada yang lain.41 

Menurut Ary Ginanjar Agustian 

kecerdasan spiritual adalah kemampuan dalam 

                                                           
41  Danah Zohar dan Ian Marshal, SQ: Memanfaatkan 

Kecerdasan Spiritual dalam Berfikir Integralistik dan Holistik 

untuk Memaknai Kehidupan (Bandung: Mizan, 2001),  4. 
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diri manusia untuk bisa merasakan bahwa yang 

saya lakukan itu karena ibadah dan Allah 

semata. Kecerdasan Spiritual adalah 

kemampuan untuk memberi makna ibadah 

terhadap setiap perilaku dan kegiatan, melalui 

langkah-langkah dan pemikiran yang bersifat 

fitrah, menuju manusia yang seutuhnya, serta 

berprinsip “hanya karena Allah”.42 

Menurut Monty P. Satiadarma, kecerdasan 

spiritual  (SQ) merupakan kesadaran dalam diri 

kita yang membuat kita menemukan dan 

mengembangkan bakat-bakat bawaan , intuisi, 

otoritas batin, kemampuan membedakan yang 

salah dan benar serta kebijaksanaan. Dengan 

demikian spiritual quotient merupakan 

landasan yang sangat penting sehingga IQ dan 

EQ dapat berfungsi secara efektif.43  

Dari beberapa pengertian diatas dapat 

disimpulkan bahwa kecerdasan spiritual adalah 

kemampuan potensial setiap manusia yang 

menjadikan ia dapat menyadari dan 

menentukan makna, nilai, moral, serta cinta 

terhadap kekuatan yang lebih besar dan sesama 

makhluk hidup, karena merasa sebagai bagian 

dari keseluruhan. Sehingga membuat manusia 

                                                           
42  Ary Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses 

Membangkitkan Emosi dan Spiritual Berdasarkan 6 Rukun Iman 

dan 5 Rukun Islam (Jakarta: Arga Wijaya Persada, 2001),  57. 
43   Monty P. Satiadarma, Mendidik Kecerdasan (Jakarta: 

Pustaka Popular, 2003),  45. 
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dapat menempatkan diri dan hidup lebih positif 

dengan penuh kebijaksanaan, kedamaian, dan 

kebahagiaan yang hakiki. 

b. Karakteristik Orang yang Cerdas Spiritual  

1) Beriman kepada Allah dan bertaqwa kepada 

Allah Sang Pencipta dan beriman terhadap 

malikatNya, kitab-kitab Allah, rasul-

rasulNya, hari Akhir, serta Qadha’ dan 

Qadar. Hal ini membuatnya selalu bersandar 

kepada ajaran Allah dan merasa bahwa 

dirinya selalu diawasi, dicatat perbuatannya, 

akhirnya ia selalu menjaga perbuatan dan 

hatinya. Ia juga berusaha agar selalu berbuat 

sholeh kebajikan. 

2) Selalu memegang amanah, konsisten dan 

tugas yang diembannya adalah tugas mulia 

dari Allah, ia juga berpegang pada amar 

ma’ruf nahi munkar, sehingga ucapan dan 

tindakannya selalu menerminkan nilai-nilai 

luhur, moral dan etika agama. 

3) Membuat keberadaan dirinya bermanfaat 

untuk orang lain, dan bukan sebaliknya. Ia 

bertanggung jawab dan mempunyai 

kepedulian sosial.44 

4) Mempunyai rasa kasih sayang antar sesama 

sebagai pertanda seorang yang beriman.  

                                                           
44 Dadang Hawari,  Al-Qur’an: Ilmu Kedokteran Jiwa 

Dan  Kesehatan Jiwa  (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 

2004),  223. 
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5) Bukan pendusta agama atau orang zalim. 

Mereka mau berkorban, berbagi, dan taat 

pada tuntunan agama. 

6) Selalu menghargai waktu dan tidak menyia-

nyiakannya, dengan cara selalu beramal 

saleh dan berlomba-lomba untuk kebenaran 

serta kesabaran.45 

       Karena itu kecerdasan spiritual adalah 

komponen utama bila dibandingkan dengan 

IQ, EQ, dan SQ. Untuk 

mengembangkannya adalah dengan 

menghayati dan mengamalkan agama; yaitu 

rukun iman, rukun islam dalam kehidupan. 

       Bagian dari fungsi edukasi pesantren 

adalah pelaksanaan ibadah kepada Allah 

Swt yang berkaitan erat dengan kecerdasan 

spiritual santri. Hal ini tak lepas dari 

pelaksanaan ibadah yang merupakan bagian 

dari gerakan jiwa.46 

Menurut Abdul Wahid, dalam 

Muhidin, beberapa ciri orang yang memiliki 

kecerdasan spiritual adalah : 

1) Memiliki prinsip dan pegangan hidup 

yang jelas dan kuat yang berpijak pada 

                                                           
45 Ibid., 232.
46 Zamzani Sabiq dan  M. As’ad Djalali, “Kecerdasan 

Emosi, Kecerdasan Spiritual, dan Perilaku Prososial Santri 

Pondok Pesantren Nasyrul Ulum Pamekasan”, Persona  Jurnal 

Psikologi Indonesia, 12 (September, 2012), 55. 
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kebenaran universal, baik berupa kasih 

sayang, keadilan, kejujuran, toleransi, 

integritas dan lain-lain. Dengan prinsip 

hidup yang kuat, seseorang menjadi 

betul-betul merdeka dan tidak 

diperbudak oleh siapapun. 

2) Memiliki kemampuan untuk menghadapi 

dan memanfaatkan penderitaan, dan 

memiliki kemampuan untuk menghadapi 

dan melampaui rasa sakit. Semua itu 

dihadapi dengan senyuman dan 

keteguhan hati, karena itu semua adalah 

bagian dari proses menuju kematangan 

kepribadian secara umum, baik moral 

dan spiritual. 

3) Mampu memaknai pekerjaan dan 

aktivitasnya dalam kerangka dan bingkai 

yang lebih luas dan bermakna. Apapun 

profesinya, apakah presiden, menteri, 

dokter, dosen, bahkan nelayan, petani, 

buruh, atau tukang reparasi mobil, 

sepeda motor hingga tukang tambal ban, 

tukang sapu dan lain-lain, ia akan 

memaknai semua aktifitas yang dijalani 

dengan makna yang luas dan dalam. 

Dengan motivasi yang luhur dan suci. 
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4) Memiliki kesadaran diri (self-awareness) 

yang tinggi. Apapun yang dilakukan, 

dilakukan dengan penuh kesadaran.47 

       Pakar lainnya mengungkapkan bahwa 

sekurangnya terdapat delapan tanda 

kecerdasan spiritual, yaitu : fleksibel, 

memiliki kemampuan refleksi yang 

tinggi, memiliki kesadaran diri & 

lingkungan yang tinggi, memiliki 

kemampuan kontemplasi (perenungan) 

yang tinggi, memiliki kemampuan 

berpikir holistik, berani menghadapi dan 

memanfaatkan penderitaan, berani 

melawan arus dan tradisi, mempunyai 

prinsip sesedikit mungkin menimbulkan 

kerusakan. 

Untuk mengembangkan kecerdasan 

spiritual dengan cara islam lebih jauh 

Suharsono menawarkan dengan langkah-

langkah berikut:  

1) Mengembangkan kapasitas 

kecerdasan umun yaitu IQ dan EQ. 

2) Memperbanyak ibadah-ibadah 

sunnah. Seperti ibadah shalat malam, 

membaca al-Qur’an. 

                                                           
47 Suharsono, Melejitkan IQ, IE, dan IS (Depok: Inisiasi 

Press, 2005),  161.
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3) Penyucian diri perlu dilakukan agar 

cahaya dapat menembus kecerdasan 

dan mata batin kita. Caranya adalah 

menjauhkan diri secara ucapan, 

perbuatan, sikap maupun hati dari 

perbuatan-perbuatan dosa, hal-hal 

negatif dan kejelekan. Menjauhkan 

diri dari egoisme, dan kata-kata 

destruktif adalah penting untuk 

menjauhakan diri  dari awan hitam 

hati. 

4) Selalu mendidik hati dari dalam agar 

berkomitmen kuat dengan ketulusan 

nurani, dan semangat intelektual 

untuk mencari kebenaran dan dedikasi 

kemanusiaan secara universal.48 

                                                           

48 Ibid., 164
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

       Pendekatan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang 

tidak menggunakan proses analisis statistik atau 

dengan cara kuantifikasi lainnya.1 Misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya.  

Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu 

gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan 

terperinci dari pandangan responden, dan melakukan 

studi pada situasi yang alami. Menurut Bogdan dan 

Taylor metodologi kualitatif merupakan prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskripstif berupa 

kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif dilakukan 

pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan.2   

       Terdapat banyak alasan yang benar untuk 

melakukan penelitian kualitatif, salah satunya adalah 

kematangan peneliti berdasarkan pengalaman  

penelitiannya.  Beberapa penelitian yang berlatar 

                                                           
1 Lexy J dan Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 6. 
2 Hamid Darmadi, Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial 

Teori Konsep Dasar dan Implementasi (Bandung: Alfabeta, 2014), 287.  
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belakang bidang pengetahuan seperti antropologi 

atau yang terkait dengan orientasi filsafat seperti 

fenomenologi, biasanya dianjurkan menggunakan 

metode kualitatif untuk mengumpulkan dan 

menganalisis data. Alasan lain adalah sifat dari 

masalah yang diteliti. Dalam beberapa bidang studi, 

pada dasarnya lebih tepat menggunakan jenis 

penelitian kualitatif, misalnya penelitian yang 

berupaya mengungkapkan sifat pengalaman 

seseorang dengan fenomena seperti berganti agama. 

Metode kualitatif digunakan untuk mengungkapkan 

dan memahami sesuatu dibalik fenomena sedikitpun 

perlu diketahui. Metode ini disebut juga sebagai 

metode artistik, karena proses penelitian lebih 

bersifat seni (kurang terpola) dan disebut metode 

interpretif karena data hasil penelitian lebih 

berkenaan dengan interprestasi terhadap data yang 

ditemukan di lapangan.3 Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan jenis metode kualitatif untuk 

mengetahui tentang pembentukan karakter santri 

berbasis spiritual quotient di Pondok Pesantren  

Mamba’ul Hikmah Pasar Pon Kauman Kota Lama 

Ponorogo.  

       Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah studi kasus, yaitu suatu 

diskripsi intensif dan analisis fenomena tertentu atau 

satuan sosial seperti individu, kelompok institusi 

                                                           
3 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif dan R&D) (Bandung, Alfabeta, 2015), 14. 
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maupun masyarakat. Disamping itu merupakan 

penyidikan secara rinci suatu subjek tunggal, suatu 

kumpulan dokumen atau suatu kejadian tertentu 

sebagai suatu upaya studi kasus pada organisasi dan 

politik.4 Alasan peneliti menggunakan jenis 

penelitian studi kasus ini, dikarenakan peneliti ingin 

mendapatkan data deskripsi intensif dan analisis 

fenomena mengenai pembentukan karakter santri 

berbasis spiritual quotient di Pondok Pesantren 

Mamba’ul Hikmah Pasarpon Kauman Kota Lama 

Ponorogo. 

 

B. Kehadiran Peneliti  

       Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat 

dipisahkan dari pengamatan berperan namun peran 

peneliti yang menentukan keseluruhan skenarionya. 

Sebagai pengamat peneliti berperan serta dalam 

kehidupan sehari-hari subjeknya pada setiap situasi 

yang diinginkan untuk dapat dipahaminya.5 

       Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif 

cukup rumit, peneliti sekaligus merupakan 

perencana, pelaksana pengumpul data, analisis, 

penafsir data, dan pada akhirnya peneliti menjadi 

pelapor hasil penelitiannya. Kedudukan peneliti 

sebagai instrument atau alat penelitian ini sangat 

tepat, karena ia berperan segalanya dalam proses 

                                                           
4  Robert K Yin, Studi Kasus (Jakarta: Raja Grafindo, 2012),  4. 
5 Moleong, Metodologi Penelitian,  164. 
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penelitian.6 Secara umum kehadiran peneliti di 

lapangan dilakukan dalam tiga tahap yaitu, penelitian 

pendahuluan yang bertujuan mengenal lapangan 

penelitian, pengumpulan data, dalam bagian ini 

peneliti secara khusus menyimpulkan data, dan 

terakhir evaluasi data yang bertujuan menilai data 

yang diperoleh di lapangan penelitian dengan 

kenyataan yang ada. 

       Maka dari itu, peneliti sendiri yang terjun dan 

terlibat langsung ke lapangan untuk mengadakan 

observasi dan wawancara mengenai internalisasi 

Sesanti Santri sebagai pembentukan karakter santri 

berbasis spiritual quotient di Pondok Pesantren 

Mambaul Hikmah Pasar Pon Kauman Kota Lama 

Ponorogo. 

 

C. Lokasi Penelitian  

       Pondok Pesantren Mambaul Hikmah (PPMH) 

pasarpon yang terletak dijalan parang centung 12 

(pasarpon) patihan wetan, Kec Babatan, Kab 

Ponorogo. Peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian di Pondok Pesantren Mambaul Hikmah 

karena peneliti melihat dari visi Pondok Pesantren 

Mambaul Hikmah yaitu “terbinannya kader 

kepemimpinan dan pejuang yang berasaskan iman-

islam dan ihsan yang mensinergikan iman-ilmu dan 

amal dalam manhaj ahlus sunah wal jama’ah an-

nahdliyyah” dan sesuai dengan topik yang peneliti 

                                                           
6 Ibid., 121. 
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pilih. Karena tidak hanya mempelajari kitab kuning 

saja, tetapi di pondok ini juga mengadakan kegiatan 

atau pelatihan yang berbasis spiritual quotient 

seperti pelatihan khitobah, tausiyah, dan babul 

janazah. Dengan memilihnya lokasi ini, peneliti 

mengharapkan menemukan hal-hal baru dan 

bermanfaat. 

 

D. Data dan Sumber Data  

       Menurut Lofland, sumber data utama peneliti 

kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Selebihnya 

data tambahan seperti data lain-lain. Berkaitan 

dengan hal itu, pada bagian jenis ini datanya di bagi 

dalam kata-kata, tindakan, sumber data tertulis dan 

foto.7 

1. Kata-kata dan tindakan (manusia) 

       Orang-orang yang diamati atau diwawancarai 

merupakan sumber data utama, seperti pengasuh 

pondok pesantren (kiai), lurah pondok, pengurus 

pondok, dan santri. Data yang ingin dicari adalah 

profil dan kegiatan apa yang ada di Pondok 

Pesantren Mambaul Hikmah Pasar Pon Kauman 

Kota Lama Ponorogo.  

2. Sumber tertulis 

       Dilihat dari sumber data, bahan tambahan 

yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas 

sumber buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, 

                                                           
7  Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: 

Alfabeta, 2005), 63. 
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dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dalam 

penelitian ini sumber tertulis yang digunakan 

adalah arsip dan dokumen Pondok Pesantren 

Mambaul Hikmah Pasar Pon Kauman Kota Lama 

Ponorogo.  

3. Foto  

        Foto menghasilkan data deskriptif yang 

cukup berharga dan sering digunakan untuk 

menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering 

dianalisis secara induktif. Apabila sumber datanya 

berasal dari gambar, foto, film, akan baik sekali 

apabila data itu dimasukkan terlebih dahulu ke 

dalam catatan lapangan barulah dianalisis. 

Sumber data yang diambil adalah sumber tertulis 

berupa arsip pesantren, dokumen serta foto-foto 

kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Mambaul 

Hikmah seperti ngaji kitab, senam, EPIs 

(Enlighment Pasap Pon Institute), kegiatan 

pelatihan, OSMAH (Orientasi santri Mambaul 

Hikmah), roan atau kerja bakti, istighotsah, ziaroh 

wali dan kegiatan lainnya yang tujuannya untuk 

memperkuat data penelitian. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data  

       Teknik pengumpulan data adalah cara yang 

dapat digunakan oleh peneliti untuk 

menyimpulkan data. Apabila dibagi berdasarkan 

sumber datanya teknik pengumpulan data di bagi 
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menjadi 3 yaitu: teknik observasi, wawancara 

kuisioner (primer) dan dokumentasi (sekunder). 

       Data primer merupakan data yang di peroleh 

melalui rangkaian teknik berikut: 

1. Teknik observasi 

       Teknik observasi merupakan salah satu 

teknik pengumpulan data dimana peneliti 

mengadakan pengamatan dan pencatatan 

secara sistematis terhadap obyek yang diteliti 

baik dalam situasi buatan yang secara khusus 

diadakan (laboratoriun) maupun dalam situasi 

alamiah atau sebenarnya (alamiah). Teknik 

pengumpulan data dengan observasi 

digunakan bila, penelitian berkenaan dengan 

perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala 

alam dan bila responden yang diamati tidak 

terlalu besar. Dari segi proses pelaksanaan 

pengumpulan data, observasi dapat dibedakan 

menjadi participant observation (observasi 

berperan serta) dan non participant 

observation.  

       Jenis observasi yang digunakan peneliti 

adalah observasi nonpartisipan. Dalam 

observasi partisipan peneliti terlibat langsung 

dengan aktivitas orang-orang yang sedang 

diamati, maka dalam observasi nonpartisipan 

peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai 
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pengamat independen.8 Adapun kegiatan 

yang diobservasi adalah seperti ngaji kitab, 

senam, EPIs (Enlighment Pasap Pon 

Institute), kegiatan pelatihan, OSMAH 

(Orientasi Santri Mambaul Hikmah), roan 

atau kerja bakti, istighotsah, ziaroh wali dan 

kegiatan-kegiatan yang lain. 

2. Teknik wawancara  

       Wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, 

dan juga apabila peneliti ingin mengetahui 

hal-hal dari responden yang lebih mendalam 

dan jumlah respondennya sedikit/kecil. 

Wawancara dapat dilakukan secara 

terstruktur maupun tidak terstruktur, dan 

dapat dilakukan melalui tatap muka (face to 

face) maupun dengan menggunakan telepon.  

        Jenis wawancara yang digunakan 

peneliti adalah wawancara tak berstruktur 

(unstructured Interview). Wawancara tidak 

terstruktur, adalah wawancara yang bebas di 

mana peneliti tidak menggunakan pedoman 

wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpul 

                                                           
8  Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2015), 145.  
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datanya. Pedoman wawancara yang 

digunakan hanya berupa garis-garis besar 

permasalahan yang akan ditanyakan.9  

Adapun yang menjadi objek pengamatan 

dalam penelitian ini adalah kiai atau 

pengasuh dan para santri Pondok Pesantren 

Mambaul Hikmah Pasar Pon Kauman Kota 

Lama Ponorogo.  

3. Dokumentasi 

       Tidak kalah pentingnya dari metode-

metode lainnya, metode dokumentasi yaitu 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat 

kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

lengger, agenda, foto, dan sebagainya. 

Dibandingkan dengan metode lain, maka 

metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti 

apabila ada kekeliruan sumber datanya masih 

tetap, belum berubah.10 Dokumentasi ini 

tujuannya untuk memperkuat apa yang sudah 

diteliti oleh peneliti.  

Dokumentasi  adalah rekaman peristiwa 

yang lebih dekat dengan percakapan, 

menyangkut personal pribadi, dan 

memerlukan interprestasi yang berhubungan 

                                                           
9  Ibid, 140.  
10  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rineke 

Cipta, 2006),  331. 
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sangat dekat dengan konteks rekaman 

peristiwa tersebut.11 Teknik dokumentasi 

merupakan alat pengumpulan data utama 

karena pembuktian hipotesis yang diajukan 

secara logis dan rasional melalui pendapat, 

teori atau hukum-hukum yang diterima, baik 

mendukung maupun yang menolong 

hipotesis tersebut.12 Dengan adanya 

dokumen, peneliti mendapatkan data terkait 

pembentukan karakter santri berbasis 

spiritual quotient.  

 

F. Teknik Analisis Data  

       Analisis data di artikan sebagai upaya mengelola 

data menjadi informasi sehingga karakteristik atau 

sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah 

dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-

masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. 

Dengan demikian, teknik analisis data dapat 

diartikan sebagai cara melaksanakan analisis 

terhadap data dengan mudah, tujuan mengelola data 

tersebut menjadi informasi sehingga karakteristik 

atau sifat-sifat datanya dapat dengan mudah 

dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-

                                                           
11 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma 

Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya (Bandung:  Remaja 

Rosdakarya, 2005),  130.  
12 S. Margono, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 1997), 181.  
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masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian 

baik berkaitan dengan deskripsi data,  membuat 

induksi atau menarik kesimpulan tentang 

karakteristik populasi (parameter) berdasarkan data 

yang diperoleh dari sampel.13 

       Berdasarkan beberapa tahapan yang harus 

dikerjakan dalam menganalisis data ditunjukkan 

pada gambar berikut ini.  

 

 

 

 

 

Komponen dalam analisis data (interactive model) 

       Teknik analisis data kualitatif, mengikuti konsep 

yang memberikan Miles & Huberman. Miles & 

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. Model analisis data pada 

penelitian ini menggunakan analisis induktif. 

Adapun langkah-langkahnya diantaranya sebagai 

berikut :14 

                                                           
13  Wulansari, Penelitian Pendidikan, 93-94. 
14 Dewi Nurwidiani W & Marzuki, “Model Pembentukan 

Karakter Bangsa Peserta Didik Dalam Pembelajaran PPKn di SMA 
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1. Reduksi Data  

       Proses reduksi data dalam peneliti ini akan 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting dari data 

yang diperoleh, sehingga akan dapat menjawab 

pertanyaan penelitian yaitu bagaimana 

pembentukan karakter santri berbasi spiritual 

quotient di Pondok Pesantren Mambaul Hikmah 

Pasarpon Ponorogo.  

2. Penyajian Data  

       Penyajian data dilakukan untuk memudahkan 

dalam memahami apa yang terjadi dan 

merencanakan langkah selanjutnya yang akan 

dilakukan dalam penelitian. Penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, dan sejenisnya, Dalam 

penelitian ini, disajikan dalam bentuk teks yang 

bersifat naratif. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi  

       Penarikan kesimpulan dilakukan pada data 

yang telah diambil dengan teknik pengumpulan 

data dan yang telah diperiksa keabsahan data 

dengan teknik triangulasi. 

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan  

       Untuk menguji keabsahan data yang di 

kumpulkan peneliti akan melakukan:  

                                                                                                                     
Negeri  1 Purworejo”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum 

2016, 5 Februari 2018, 8. 
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       Pertama, teknik trianggulasi antar sumber data, 

antar-teknik pengumpulan data dan antar-

pengumpulan data, yang dalam hal ini peneliti akan 

berupaya mendapatkan rekan atau pembantu dalam 

penggalian data dari warga di lokasi yang mampu 

yang mampu membantu setelah diberi penjelasan. 

       Kedua, pengecekan kebenaran informasi kepada 

para informan yang telah ditulis oleh peneliti dalam 

laporan penelitian (member chek). Dalam 

kesempatan suatu pertemuan yang di hadiri oleh para 

responden atau informan dan beberapa peserta 

pengajian aktif, peneliti akan membacakan hasil 

penelitian. 

       Ketiga, akan mendiskusikan dan 

menyeminarkan dengan teman sejawat di jurusan 

tempat peneliti mengajar (peer debrifing), termasuk 

koreksi dibawa para pembimbing. 

       Keempat, analisis kasus negatif yakni kasus 

yang tidak sesuai dengan hasil penelitian hingga 

waktu tertentu. 

       Kelima, perpanjang waktu penelitian. Cara ini 

akan ditempuh untuk selain bukti yang lebih lengkap 

juga juga untuk memeriksa konsistensi tindakan atau 

ekspresi keagamaan para informan.15 

                                                           
15 Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis 

Pembuatan Proposal Dan Laporan Penelitian (Malang: Universitas 

Muhamadiah Malang, 2004), 82.  



62 
 

 

       Data atau informasi yang telah dikumpulkan 

dalam suatu penelitian kualitatif perlu diuji 

keabsahannya melalui teknik-teknik berikut: 

1. Triangulasi metode: jika informasi atau data 

yang berasal dari hasil wawancara misalnya, 

perlu diuji dengan hasil observasi dan 

seterusnya.  

2. Triangulasi peneliti: jika informasi yang 

diperoleh salah seorang anggota tim peneliti, 

maka diuji oleh tim anggota yang lain. 

3. Triangulasi sumber: jika informasi tertentu 

misalnya ditanyakan kepada responden yang 

berbeda atau antara responden dan dokumentasi. 

4. Triangulasi situasi: bagaimana penuturan 

seorang responden jika keadaan ada orang lain 

maka dibandingkan dengan dalam keadaan 

sendiri. 

5. Triangulasi teori: apakah ada kepararelan 

penjelasan dan analisis atau tidak antara suatu 

teori dengan teori yang lain terhadap hasil 

penelitian. 

       Dengan ungkapan lain jika melalui 

pemeriksaan-pemeriksaan tersebut ternyata tidak 

sama jawaban responden atau ada perbedaan 

data atau informasi yang ditemukan maka 

keabsahan data diragukan kebenarannya. Dalam 

keadaan seperti itu peneliti harus melakukan 
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pemeriksaan lebih lanjut, sehingga diketahui 

informasi yang mana benar (absah, shohih).16  

       Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

teknik triangulasi metode, peneliti, dan sumber 

untuk mengetahui keabsahan suatu data atau 

informasi yang telah dikumpulkan.  

 

H. Tahapan-tahapan Penelitian  

       Tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga 

tahap tan tambahan dengan tahap akhir dari 

penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil 

penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah: 

1. Tahap pra lapangan yang meliputi: penyusunan 

rancangan penelitian, memilih lapangan 

penelitian, mengurusi perizinan, menjajaki dan 

menilai keadaan lapangan penilitian, memilih 

dan memanfaatkan informasi, menyiapkan 

perlengkapan penelitian dan yang menyangkut 

personal etika peneliti. 

2. Tahap pekerjaan lapangan yang meliputi: 

memahai latar penelitian dan persiapan  diri, 

memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data. 

3. Tahap analisis data yang meliputi: analisis 

setelah dan sesudah pengumpulan data. 

4. Tahap penulisan laporan penelitian. 

 

                                                           
 16 Ibid, 83. 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

       Pada bab ini akan dipaparkan secara sistematis 

gambaran deskripsi data umum. Gambaran umum objek 

penelitian ini menjelaskan tentang Pondok Pesantren 

Mambaul Hikmah  mulai dari profil pesantren Mambaul 

Hikmah Pasar Pon, visi dan misi pesantren, letak 

geografis, kondisi ustadz dan santri, serta sarana dan 

prasarana yang ada di Pondok Pesantren Mambaul 

Hikmah. 

1. Profil Umum Pondok Pesantren Mambaul Hikmah 

       Pondok Pesantren Mamba’ul Hikmah (PPMH) 

Pasar Pon merupakan lembaga pendidikan yang 

didirikan pada tahun 1970 oleh Almaghfurlah KH. 

Maghfur Hasbulloh. Beliau adalah putra Kyai 

Hasbulloh dari Pondok Pesantren Darul Hikam 

Joresan Mlarak Ponorogo.KH.Maghfur Hasbulloh 

dikenal sebagai ulama kharismatik dan pendakwah 

kampiun Ponorogo.Salah satu peninggalan beliau, 

yang sekarang menjadi marak di setiap masjid 

pesantren Ponorogo selama bulan Ramadhan adalah 

pelaksanaan kuliah subuh dan khatam al-Qur’an yang 

dulu diasuhnya di Masjid Kauman Kota Lama Pasar 

Pon. Magnitude KH. Maghfur Hasbulloh yang luas 

menempatkan beliau sebagai salah satu dari 30 kyai 

pada pelaksanaan Istighotsah Kubro PBNU sebagai 
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bentuk keprihatinan NU pada Bangsa, tahun 1997 di 

Stadion Tambak Sari Surabaya.1Hal ini sebagaimana 

dikemukakan oleh Ibu Nyai Naily Farikhah, selaku 

pengasuh pondok pesantren Mambaul Hikmah yang 

mengatakan bahwa: 

Pondok Pesantren ini didirikan oleh bapak saya 

KH.Maghfur Hasbulloh pada tahun 1970.Di 

zaman itu Beliau dikenal sebagai ulama 

kharismatik dan pendakwah kampiun 

Ponorogo.Dan sampai sekarang Alhamdulillah 

pondok ini masih bisa eksis walapupun seiring 

berjalannya waktu mengalami pasang surut.2 

       Pondok Pesantren Mambaul Hikmah Pasar Pon 

(PPMH) didirikan KH. Maghfur Hasbulloh sebagai 

wahana pendalaman agama (Tafaqquh fī al-Dīn) yang 

berbasis Manhāj Ahl al-Sunah wa al-Jamā’ah 

(ASWAJA) Al-al-Nahdiȳah. Awalnya, PPMH lebih 

berorientasi mengakomodasi santri-mahasiswa dari 

perguruan tinggi yang bertebaran di Ponorogo dengan 

mempertahankan pola Al-Salāfīyah-Syafi’īyah yang 

kental. Namun seiring dengan perkembangan zaman, 

PPMH memodifikasi diri menjadi pionir Pondok 

Pesantren yang berbasis kepemimpinan (leadership) 

sebagaimana  dikatakan Montgomery Subbān al-Yaum 

Rijāl al-Ghodd (pemuda hari ini adalah pemimpin 

masa depan). Pondok Pesantren menjadi wahana 

                                                           
1 Lihat Transkip Dokumentasi Nomor 01/D/20-II/2019 
2 Lihat Transkip Wawancara Nomor 04/W/20-IV/2019 
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mencetak insan muslim yang berkarakter juga 

pelatihan menjadi kader-kader pemimpin muslim yang 

mampu berjuang di segala medan (leiden ist leijden). 

       Proses regeneratif tak terelakkan dan itu sebuah 

keniscayaan, di mana PPMH Pasar Pon juga berjalan 

pada era generasi dengan pola yang lebih baru. Namun 

proses regenerasi itu berjalan wajar karena berlaku 

kaidah, Al-muhāfadah alā Qodīm al-Sālih, wa al-Akhd 

bī al-Jadid al-Ashlah (Melestarikan metode lama yang 

baik dan mengembangkan metode baru yang lebih 

baik). Maka perubahan yang terjadi lebih bersifat 

dinamis dan melengkapi. 

       Pada dasarnya, PPMH Pasar Pon lebih 

berorientasi sebagai wahana pembentukkan manusia 

pembelajar.Tatakan orientasi ini lebih mengedepankan 

sinergi belajar sekaligus beramal (learning by doing) 

di mana mampu mensinergikan trilogi antara iman 

(dzikir), ilmu (fikir) dan amal 

(tindakan/ikhtiar).Karena itulah perlu sekali mengenal 

PPMH Pasar Pon melalui pengenalan dan pendalaman 

dalam Orientasi Santri Mamba’ul Hikmah (OSMAH). 

3 Dari hasil observasi peneliti dari arsip kegiatan 

OSMAH terlihat Dalam orientasi ini lebih berupaya 

untuk membentuk fundamen dasar santri yang 

termaktub dalam Sesanti Santri yaitu Berdzikir Kuat - 

Berfikir Cepat – Bertindak Tepat – Berjamaah Rapat. 

                                                           
3 Lihat Transkip Observasi Nomor 01/O/25-II/2019 
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       Target dari Sesanti Santri Berdzikir Kuat 

merupakan cermin dari keimanan seseorang yang 

mampu melahirkan ketauhidan dan 

kebijaksanaan.Bentuk pengembangannya dalam 

Majelis Dzikir Hasbunalloh (MDH) Jumat Pahing 

yaitu istighosah. Berfikir Cepat merupakan cermin 

dari buahnya ilmu dan luasnya wawasan. Bentuk yang 

dikembangkan adalah Sekolah Minggu Pagi 

Enligthmen Pasar Pon Institute (EPIs). Bertindak 

Tepat merupakan cermin dari elaborasi antara Iman 

(dzikir) dan Ilmu (Fikir). Bentuk yang dikembangkan 

adalah kajian buku dan pengajian kitab-kitab klasik 

(kitab kuning) di Pondok Pesantren Mamba’ul 

Hikmah (PPMH). Berjamaah Rapat merupakan cermin 

dari organisasi yang dikembangkan sebagai kesatuan 

sistemik dari 3 komponen: santri, alumni dan PPMH. 

Bentuk yang dikembangkan adalah Organisasi Santri 

Mamba’ul Hikmah (OSMAH).4 Dalam berperilaku 

sehari-hari, seorang santri PPMH Pasar Pon tidak 

lepas dari cerminan kode etik yang kuat (adab). Muara 

Etika PPMH Pasar Pon tersimpul dalam Dasa Jiwa 

Kapribaden (Ten Personality Ethic’s) PPMH Pasar 

Pon. Materi pokok dan wajib setiap pertemuan dibagi 

dalam tiga Fasal : 

a. Fasal I       : Kapribaden Mamba’ul Hikmah 

b. Fasal II      : Keorganisasian Mamba’ul Hikmah 

c. Fasal III     : Kerohanian Mamba’ul Hikmah 

                                                           
4 Lihat Transkip Dokumentasi Nomor 02/D/20-II/2019 



68 
 

 
 

       Dengan model semacam ini, di mana termaktub di 

dalam 3 asas berjuang (Itqon-Nidhom-Ikhlas) maka 

diharapkan santri tidak hanya belajar ilmu agama 

tekstual semata, namun juga disiplin keras untuk 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Perilaku terbentuk karena pembiasaan yang terus 

menerus, Al-Insān Ibn Awāidih (Manusia cenderung 

malakukan apa yang menjadi kebiasaannya).5 Kata 

kuncinya adalah disiplin sebagai modal utamanya dan 

istikomah (kontinuitas) sebagai pelumasnya. 

2. Visi Misi Pondok Pesantren Mambaul Hikmah 

       Pondok Pesantren Mambaul Hikmah Pasar Pon 

Patihan Wetan ponorogo memiliki visi dan misi 

sebagai berikut: 

a. Visi: 

Terbinanya kader pemimpin dan pejuang yang 

berasakan Iman, Islam dan Ihsan yang 

mensinergikan iman, ilmu dan amal dalam Manhaj 

Ahlus Sunnah Wal Jama’ah An-Nahdliyyah 

b. Misi: 

Membina dan mengembangkan jiwa kepemimpinan 

dan kader pejuang yang berwawasan keislaman, 

kebangsaan dan kapribaden Mambaul Hikmah 

dengan membudayakan Iman melalui berdzikir 

kuat, membudayakan ilmu melalui berfikir cepat, 

membudayakan amal melalui bertindak tepat, dan 

                                                           
5 Lihat Transkip Dokumentasi Nomor 03/D/20-II/2019 
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membudayakan pengorganisasian melalui 

berjama’ah rapat. 

3. Letak Geografis Pondok Pesantren Mamba’ul 

Hikmah 

       Dari hasil observasi  pada tanggal 25 Februari 

2019 lokasi Pondok Pesantren Mamba’ul 

Hikmahsecara geografis terletak di Kota Ponorogo, 

tepatnya di jalan Parang Centung No.12 (Pasar Pon, 

Kauman, Kota Lama) Desa Patihan Wetan, 

Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Provinsi 

Jawa Timur.6 

       Lokasi Pondok Pesantren Mamba’ul Hikmah 

merupakan lokasi yang sangat strategis yang terletak 

di jantung Kota Ponorogo. Batas-batas lokasi tersebut 

adalah: 

Sebelah Utara  : Jl. Parang Menang 

Sebelah Selatan  : Pasar Pon 

Sebelah Timur  : Jl. Brigjen Katamso 

Sebelah Barat  : Jl. Parang Parung7 

4. Struktur Pengurus Organisasi Santri Mambaul 

Hikmah (OSMAH) Pondok Pesantren Mamba’ul 

Hikmah (PPMH) 

       Adapun struktur pengurus organisasi Pondok 

Pesantren Mambaul Hikmah adalah: 

                                                           
6 Lihat Transkip Observasi Nomor  01/O/25-II/2019 
7 Lihat Transkip Observasi Nomor 02/O/25-II/2019 
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a. Pengurus Umum 

Pelindung & 

Yayasan 

: KH. Faruq Samtohana SH, 

MM 

 
: KH. Syahriyal Muzaky SAg, 

M.Ag 

Pengasuh : KH. Fathur Rochman 

Effendie, Se.Ak 

Ketua Umum  : Fahrijal Mahmudi Hidayat 

(IAIN-PBA) 

Wakil Ketua 

Umum 

: Siti Nurjanah (IAIN-KPI) 

Kesekretariatan : Muhammad Izul Fikri 

(Unmuh-TI) 

Bendahara Umum 

(Bendum) dan 

Kerumahtanggaan 

: 

: 

Ibu Ny. Naily Farihah, S.Pd.I 

Umar Kisah (IAIN-TBI) 

 

Biro Khusus 

Kaderisasi (BKK)   

:  

 

: 

:   

Siti Zulaikah S.Pd (INSURI-

PAI) 

Farid Iskandar (UNMER) 

Yuniar Fathiyyatur Rosyida 

(IAIN-HES) 

 

Kepala Bidang (Kabid) : 

1. Kabid. Pembinaan Ubudiyah (KPU)  : 

a. Sulthon Aula Marzuq (IAIN-AS) 

b. Sulastri (IAIN-Tadris IPA) 

c. Vina Maulida Hanifah (IAIN-PAI) 

d. Nur Muzdalifatul Umiyyah (IAIN-IAT) 
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e. Ahmad Ad-Dhailamy (IAIN-HES) 

2. Kabid. Pengajian & Kajian   (KPK)    : 

a. Satiti Alif Marta A. W. (IAIN-TBI) 

b. Azizah Nurmayanti (IAIN-PAI) 

c. Alif Ibnu Nurrohman (IAIN-PAI) 

d. Rizqi Diyanita Rahayuningtyas (IAIN-PAI) 

e. Fuadatul Farida (IAIN-PGMI) 

3. Kabid. Urusan Ketertiban Dan  Keamanan 

(Kutikam) : 

a. Edo Fikianto (Unmuh-Teknik Mesin) 

b. Anis Faridatul Khoiriyah (IAIN-PAI) 

c. Umi Nur Azizah (IAIN-PGMI) 

d. Anam Asrofi (SMK PEMKAB-TSM) 

4. Jaringan Alumni Santri PPMH (JAS-PPMH) : 

a. Jakfar Amir Ariesma, S.Kom. 

b. Fathul Munir, S.Pd. 

c. Hanif Wijaya 

d. Munif Rifa’i 

e. Mareta Isti Zosverry, S.Pd. 

5. Departemen-Departemen 

a. Dept. Sholawat Dan Olah Raga  (DSO) : 

1) Lina Purwanti (IAIN-PGMI) 

2) Endah Eka Saputri (IAIN-PIAUD) 

3) Lutfi Ani (IAIN-PAI) 

4) Wildah Amalina (IAIN-HES) 

5) Syaroful Anam (SMK PEMKAB-RPL)  

b. Dept. Kebersihan Dan Ketertiban (DKK) : 

1) Linda Ayuningtyas (IAIN-ES) 

2) Ulfi Kholishotul Maghfiroh (IAIN-PAI) 
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3) Nurrohmah Hikmawati Fatika (IAIN-PAI) 

4) Enggal Abi Wijaya (STMJ-OI) 

c. Dept. Perlengkapan dan Inventaris (DPI) : 

1) Ida Ambarwati (IAIN-HES) 

2) Rinda Widiyati Lestari (IAIN-AS) 

3) Maya Al Farhan (SMK MUH 1 PO-TSM) 

d. Dept. Logistik & Konsumsi (DLK) : 

1)  Roro Welas Asih (IAIN-HES) 

2) Siti Rokayah (IAIN-ES) 

Badan Khusus Pondok Pesantren Mambaul 

Hikmah 

1. Badan khusus Sarana dan Prasarana:  

a. Bp.Mubaironi (Mangunsuman) 

b. Bp.Sayuti (Mangunsuman) 

2. Bandan Khusus MDH dan Ziarah Wali: 

a. Bp. Marhudi (Mangunsuman)  

b. Bp. H.Sugimin (Patihan Wetan) 

3. Badan Khusus Laskar MDH:  

a. Sayuti (Korlap) 

b. Hisyam SH. I (Joresan) 

c. Robin S.Pd  (Gajah) 

d. Budi Amanto S.Pd (Ngrayun) 

e. Sabar Hariadi (Jembangan) 

f. Al-Mutaqin (Jembangan) 

g. Didik (Jembangan) 

h. Komarudin (Jembangan) 
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i. Budi Lilin (Kadipaten) 8 

3. Keadaan Pendidik dan Santri 

a. Keadaan Ustadz-Ustadzah 

       Keadaan ustadz-ustadzah pengajar di Pondok 

Pesantren Mambaul Hikmah saat ini tidaklah 

banyak karena masih dalam proses pendirian ulang 

pondok pesantren yang sekian lama ditinggal oleh 

Almarhum KH. Maghfur Hasbullah dan sekarang 

diteruskan oleh KH.Fathur Rochman Effendie yaitu 

menantu almarhum KH.Maghfur Hasbullah dari 

Caruban, Madiun Jumlah Ustadz-Ustadzah di 

Pondok Pesantren Mambaul Hikmah Pasar Pon 

hanyalah 3 Orang saja sesuai dengan yang 

dikatakan oleh KH. Fathur Rochman Effendi : 

Karena Pondok Pesantren ini masih dalam 

tahap rekonstruksi setelah sekian lama di 

tinggal oleh Almarhum Mertua Saya KH. 

Maghfur Hasbullah jadi secara sistem 

pengajaran masih sederhana dengan jumlah 

Ustadz-Ustadzahnya hanya 3 orang yakni 

saya sendiri, istri saya dan Ustadz Hisyam.9 

 

                                                           
8 Lihat Transkip Dokumentasi Nomor 04/D/27-II/2019 
9 Lihat Transkip Wawancara Nomor 05/W/20-II/2019 



74 
 

 
 

       Menurut Ibu Nyai Naily Farikhah pondok ini 

seakan-akan di mulai lagi dari awal yang dirintis 

oleh suaminya : 

Suami saya Gus Fatkhur ini adalah aktor 

utama pendirian ulang pondok ini. Beliau 

merintis lagi bersama saya dan di bantu oleh 

Ustadz Hisyam.10 

       Jadi jumlah Ustadz-Ustadzah pengajar di 

pondok pesantren Mambaul Hikmah ini terdiri dari 

: 

1) KH. Fathur Rochman Effendi mengajar Mukhtar 

Al-Ahadits, Tafsir Al-Jalalain,  Mabadi Al Fiqh, 

Arba’in An-Nawawi, dan Qurotul ‘Uyun. 

2) Ibu Nyai Naily Farikhah mengajar Risalatul 

Mahaidh. 

3) Ustadz Hisyam mengajar Nahwu.11 

b. Keadaan Santri 

       Keadaan santri di Pondok Pesantren Mambaul 

Hikmah Pasarpon Ponorogo tiap tahun terus 

bertambah walaupun tidak sebanyak pondok-

pondok yang lain, akan tetapi hal ini menunjukkan 

bahwa Pondok Pesantren Mambaul Hikmah 

mengalami perkembangan. Dari dokumen yang 

                                                           
10 Lihat Transkip Wawancara Nomor  06/W/19-II/2019 
11 Lihat Transkip Observasi Nomor 04/O/25-II/2019 
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peneliti temukan dalam kurun waktu empat tahun 

sejak tahun ajaran 2013/2014 sampai pada tahun 

pelajaran 2017/2018 mengalami perkembangan. 

1.  Pada Tahun 2013/2014 santrinya berjumlah 18 

2. Pada Tahun 2014/2015 santrinya berjumlah 20 

3. Pada Tahun 2015/2016 santrinya berjumlah 25 

4. Pada Tahun 2016/2017 santrinya berjumlah 30 

5. Pada Tahun 2017/2018 santrinya berjumlah 36 

6. Pada Tahun 2018/2019 santrinya berjumlah 35 

       Pada Tahun 2018/2019 keseluruhan 

mencapai 35 santri, yang terdiri dari: 12 

santriwan (laki-laki) dan 23 santriwati 

(perempuan).12 

4. Sarana dan Prasarana 

       Sarana Prasarana Pondok Pesantren Mambaul 

Hikmah Ponorogo.13 

Tabel 1.1 

Sarana dan Prasarana 

No. Jenis Ruangan Jumlah Kondisi 

1. Asrama 10 Baik  

2. Tempat mengaji 1 Baik  

                                                           
12 Lihat Transkip Dokumentasi Nomor  05/D/20-II/2019 

13 Lihat Transkip Observasi Nomor 03/O/17-II/2019 
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3. Kamar Mandi/WC 4 Baik  

4. Almari 30 Baik  

5. Ruang kantor 1 Baik  

6. Ruang 

Perpustakaan 

1 Baik 

7. Almari arsip 1 Baik  

8. Papan 

pengumuman 

1 Baik  

9. Tempat sampah 6 Baik  

10.  Pengeras suara 1 Baik  

11. Mushola 1 Baik  

12 Computer 2 Baik  

13.  Printer 1 Baik 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Urgensi keberadaan Sesanti Santri di Pondok 

Pesantren Mambaul Hikmah Pasar Pon Kauman 

Kota Lama Ponorogo 

       Pada dasarnya Pondok Pesantren Mambaul 

Hikmah lebih berorientasi sebagai wahana 

pembentukan manusia pembelajar yang 

mengedepankan sinergi belajar sekaligus beramal 

(learning by doing), dimana mampu mensinergikan 
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trilogy antara Iman (Dzikir), Ilmu (Fikir), dan Amal 

(Tindakan/Ikhtiar). Karena itulah perlu sekali 

mengenal PPMH Pasar Pon melalui pengenalan dan 

pendalaman dalam Orientasi Organisasi Mambaul 

Hikmah (OSMAH). Orientasi ini lebih berupaya 

membentuk fundamen dasar yang termaktub dalam 

Sesanti Santri.  

       Untuk mengetahui urgensi keberadaan Sesanti 

Santri di Pondok Pesantren Mambaul Hikmah Pasar 

Pon Ponorogo, peneliti terlebih dahulu melakukan 

wawancara kepada pengasuh Pondok Pesantren 

Mambaul Hikmah.  

       Setelah melakukan wawancara dengan K.H 

Fathur Rochman Effendie, selaku pengasuh Pondok 

Pesantren Mambaul Hikmah mengatakan bahwa:  

Asal-usul 3 komponen dari Sesanti Santri 

yaitu berdzikir kuat, berfikir cepat, 

bertindak tepat itu sebenarnya tidak orisinal 

dari pemikiran saya, tetapi saya 

memperolehnya ketika saya suluk dan 

nyantri di Pondok Pesantren Darul Ulum  

Peterongan Jombang. Di mana disana 

tertulis jargon “Berdzikir Kuat, Berfikir 

Cepat, Bertindak Tepat” yang maknanya 

adalah santri diharapkan mengutamakan 

kebersihan hatinya baru kecerdasan 

ilmunya. Kemudian saya menambahkan 

Berjamaah Rapat yang menyatukan antara 3 

komponen tadi. Jadi dengan adanya jargon 
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tersebut saya berharap semua santri yang 

ada di Pondok Pesantren Mambaul Hikmah 

dapat menjadi santri yang senantiasa 

mengutamakan dzikir agar mempunyai hati 

yang bersih, bening, dan lembut. Dengan 

begitu harapannya adalah orang yang 

mempunyai hati yang lembut, hati yang 

bertauhid dengan berdzikir kuat maka 

ilmunya akan dituntun oleh hatinya. 

Berbeda kalau berfikir dulu itu akan 

melahirkan suatu pemikiran yang tidak 

berdasarkan hati maka akan memunculkan 

sebuah malapetaka.14  

 

       Setelah mengetahui sejarah adanya Sesanti 

Santri di Pondok Pesantren Mambaul Hikmah 

dengan melakukan wawancara tersebut, bahwasanya 

Sesanti Santri berasal dari suluk dan nyantri 

pengasuh pada waktu mondok di Darul Ulum 

Peterongan Jombang dan ditambahkan dengan 

Berjamaah Rapat dengan tujuan agar dapat 

menyatukan antara Berdzikir Kuat Berfikir Cepat 

dan Bertindak Tepat.  

       Kemudian peneliti melakukan wawancara 

kepada pengasuh K.H Fathur Rochman Effendi 

mengenai arti dan isi dari 4 komponen dalam Sesanti 

Santri, beliau menyampaikan bahwa:  

                                                           
14 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 07/W/22-IV/2019 
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Berdasarkan sistematika filsafat 

pengetahuan dimana pengetahuan itu 

menjadi utuh terbentuk yang pertama 

melalui ontologi yang berarti sebuah 

fundamen dasar sebuah pengetahuan dan 

menjadi basic sebuah bangunan yang 

merupakan ilmu pengetahuan. Yang kedua 

epistemologi yang berarti cara bagaimana 

kita mendapatkan pengetahuan, mengetahui 

kaidah-kaidah atau alur dalam mencapai 

sebuah pengetahuan. Yang ketiga aksiologi 

yang berarti teori penerapan (applied 

approach), dimana ontologi dan 

epistemologi diterapkan menjadi ilmu yang 

bermanfaat. Namun dalam Pondok 

Pesantren Mambaul Hikmah ditambahkan 

Berjamaah Rapat maknanya adalah selain 

kita mengaplikasikan ilmu kita juga dilatih 

untuk mengorganisir dalam masyarakat atau 

menyatukan masyarakat dalam suatu ide 

yang dilontarkan. Dari sinilah Berdzikir 

Kuat merupakan ontologi bahwa cita-cita 

seluruh santri PPMH adalah mengingat 

Allah, Berfikir Cepat merupakan 

epistemologi yaitu cara untuk meraih dzikir 

dan menerima banyak asupan ilmu 

pengetahuan melalui pelatihan-pelatihan, 

Bertindak Tepat merupakan aksiologi atau 

aplikasi maupun penerapannya, Berjamah 
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Rapat merupakan pembentukan jaringan 

sosial dan menjadi manusia sosial dan 

penguatan organisasi.15 

 

       Dapat diketahui bahwasanya konsep dari Sesanti 

Santri diambil dari filsafat ilmu pengetahuan yaitu 

ontologi, epistemologi, dan aksiologi, kemudian 

ditambahkan dengan pembentukan jaringan sosial. 

Selanjutnya peneliti akan melakukan wawancara 

mengenai tujuan internalisasi Sesanti Santri sebagai 

pembentukan karakter santri yang berbasis Spiritual 

Quotien dengan K.H Fathur Rochman Effendie 

selaku pengasuh Pondok Pesantren Mambaul 

Hikmah, beliau mengatakan bahwa:  

Tujuannya adalah agar tercapainya Spiritual 

Quotient melalui Berdzikir Kuat, 

Inteligence Quotient melalui Berfikir Cepat, 

Emotional Quotient melalui Bertindak 

Tepat yang akhirnya akan melahirkan suatu 

karakter masyarakat menjadi manusia yang 

berkepribadian kamil sempurna wa 

mukammil yang bisa menyempurnakan 

lingkungannya melalui Berjamaah Rapat. 

Targetnya adalah membentuk pemikir dan 

pejuang, pejuang dan pemikir. Tidak hanya 

berjuang saja tapi juga berfikir.16  

                                                           
15 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 08/W/22-IV/2019 
16 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 09/W/22-IV/2019 
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       Berdasarkan hasil observasi peneliti melalui 

wawancara, diketahui bahwa urgensi keberadaan 

Sesanti Santri di Pondok Pesantren Mambaul 

Hikmah Pasar Pon Kauman Kota Lama Ponorogo 

berperan penting sebagai afirmasi (sebuah 

doktrinisasi) yang dijadikan sebagai pedoman sehari-

hari di dalam Pondok Pesantren dan kemudian bisa 

diterapkan ketika sudah terjun dalam lingkungan 

masyarakat.  

          Dari keterangan pengasuh Pondok Pesantren 

Mambaul Hikmah K.H Fathur Rochman Effendie di 

atas menjelaskan bahwa dengan adanya Sesanti 

Santri itu agar terciptanya Spiritual Quotient melalui 

Berdzikir Kuat terlebih dahulu karena dengan 

mengutamakan dzikir mengingat Allah  dengan 

kontiunitas secara terus-menerus dapat menjadikan 

hati manusia yang lembut, bening, dan bersih. 

Kemudian Intelligence Quotient melalui Berfikir 

Cepat, setelah hati menjadi bersih dan lembut 

diharapkan kita dapat menerima ilmu pengetahuan 

dengan mudah dan dapat dipahami oleh akal pikiran. 

Kemudian Emotional Quotient melalui Bertindak 

Tepat, dengan modal yang telah di dapatkan yaitu 

hati yang lembut dan mudah memahami ilmu 

pengetahuan yang diterima bahwa santri diharapkan 

bisa berperilaku dengan sopan santun dan akhlak 

yang baik sesuai yang diajarkan dan diterima dalam 

pengajian kitab di Pondok Pesantren Mambaul 
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Hikmah.  Dan yang terakhir melalui Berjamaah 

Rapat yaitu sebagai pelengkap dari 3 komponen 

diatas supaya bisa menjadikan manusia yang kamil 

sempurna wa mukamil yang menyempurnakan 

lingkungannya dan bermanfaat bagi orang di sekitar. 

Jadi  Moto Sesanti Santri itu sangatlah penting untuk 

suatu lembaga seperti Pondok Pesantren yang 

dimana bisa digunakan sebagai semboyan, semangat, 

dan acuan untuk mewujudkan tujuan, visi, dan misi 

dari Pondok Pesantren Mambaul Hikmah. 

2. Upaya internalisasi Sesanti Santri Pondok 

Pesantren Mambaul Hikmah Pasar Pon Kauman 

Kota Lama Ponorogo 

       Di dalam menjalankan visi dan misi, diperlukan 

sebuah kecerdasan spiritual dalam membentuk 

karakter. Di Pondok Pesantren Mambaul Hikmah 

(PPMH) menerapkan Sesanti Santri yang merupakan 

moto hidup bagi santri PPMH yaitu yang terdiri dari 

Berdzikir Kuat, Berfikir Cepat, Bertindak Tepat, 

Berjamaah Rapat.  

       Untuk mengetahui bagaimana upaya 

internalisasi Sesanti Santri di Pondok Pesantren 

Mambaul Hikmah, peneliti terlebih dahulu 

melakukan wawancara kepada K.H Fathur Rochman 

Effendie selaku pengasuh pondok sekaligus pengajar 

di pondok tersebut, beliau menyampaikan bahwa:  

Empat komponen dari Sesanti Santri di 

Pondok ini sangat penting bagi santri dalam 

kehidupan sehari-hari. Dimana dalam 
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pengaplikasiannya dimulai dengan 

membaca surat Al-Waqiah setelah sholat 

subuh, kemudian dilanjutkan dengan taqror 

maupun ta’lim al kutub, sholat berjamaah 

ma’al wirid dan dilanjutkan membaca surat 

yasin, wirid kulla ma’shud setelah sholat 

isya’. Ditambah dengan melaksanakan 

kegiatan pelatihan-pelatihan. Saya sendiri 

seringkali menyampaikan isi dari Sesanti 

Santri kepada para santri agar mereka 

paham benar dan bisa memperdalam makna 

dari keempat komponen Sesanti Santri 

tersebut.17  

       Setelah mengetahui dari hasil wawancara 

dengan K.H Fathur Rochman Effendie mengenai 

upaya internalisasi Sesanti Santri disebutkan bahwa 

melalui pelaksanaan pelatihan-pelatihan dalam hal 

keagamaan misalnya Babul Jenazah, Khitobah, 

Munakahat, Manasik Haji dan Umroh dapat 

meningkatkan karakter santri yang berbasis 

spiritual quotient18. Kemudian beliau menjelaskan 

kembali bahwa:  

Internalisasi dari Sesanti Santri yang berisi 

Berdzikir Kuat dimanifestasikan pada 

Majelis Dzikir Hasbunalloh (MDH) setiap 

malam Jumat Pahing, diwajibkan santri 

                                                           
17  Lihat Transkip Wawancara Nomor: 10/W/22-IV/2019 
18 Lihat Transkip Observasi Nomor: 06/O/4-II/2019 
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berjamaah maal wirid yauman dan 

mujahadah setiap malam sabtu. Kemudian 

Berfikir Cepat dimanifestasikan pada 

sekolah minggu pagi Enlightmen Pasar Pon 

Institute atau biasa dikenal dengan sebutan 

(Epis) suatu program yang terstruktur dan 

dilaksanakan satu bulan dua kali yaitu pada 

minggu pertama dan ke tiga sedangkan 

minggu ke dua di isi kegiatan lain yang 

mengajarkan fikroh islam, pola berfikir 

filsafat, logika, retorika, analisa sosial, 

teologi pembebasan, paradigma dan 

ideologi. Sedangkan Bertindak Tepat 

dimanifestasikan pada Pondok Pesantren 

Mambaul Hikmah melalui pembinaan, 

pengamalan dan pembiasaan aturan piranti 

PPMH yang bersifat akhlakul karimah yang 

sesuai berdasarkan kitab-kitab klasik 

standart PPMH. Dan yang terakhir yaitu 

Berjamaah Rapat dimanifestasikan pada 

Organisasi Santri Mambaul Hikmah atau 

biasa dikenal dengan sebutan (OSMAH) 

yang merupakan organisasi induk bagi para 

santri dan juga Jaringan Alumni Santri 

PPMH (JAS IKMH) yang bisa menjadi 

wahana pelatihan, pembinaan dan 
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pengembangan pengorganisasian santri 

Pondok Pesantren Mambaul Hikmah.19  

       Dari keterangan yang disampaikan oleh K.H 

Fathur Rochman Effendie menjelaskan bahwasanya 

banyak implementasi kegiatan maupun pelatihan 

yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Mambaul 

Hikmah guna meningkatkan karakter santri yang 

berbasis Spiritual Quotient. Tidak hanya itu santri 

juga dilatih agar dalam kehidupan sehari-hari 

ditekankan secara disiplin, kontinyuitas, dan 

istikomah menjalankan pembiasaan-pembiasaan 

secara intensif (Al Insan Ibnu Awadihi) yang 

berpedoman pada Dasa Jiwa Kapribaden (Ten 

Personality Ethic’s) dan Manhaj 5 Asas 3.  

       Kemudian peneliti juga melakukan observasi 

melalui wawancara dengan Ibu Nyai Naily 

Farikhah selalu tenaga pengajar di Pondok 

Pesantren Mambaul Hikmah, beliau menyampaikan 

bahwa:  

Di pondok Mambaul Hikmah ini selain 

yang sudah disebutkan oleh Gus Fathur 

disini juga dilaksanakan kegiatan yang bisa 

meningkatkan karakter santri berbasis 

Spiritual Quotient yaitu dengan adanya 

kegiatan taqror Al-Qur’an yang biasa 

dilakukan setelah sholat subuh, kemudian 

pelatihan kultum yang dilaksanakan ba’da 

                                                           
19 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 11/W/22-IV/2019 
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sholat maghrib, kemudian juga setiap 

malam Ahad biasanya mengadakan 

pengajian Risalatul Mahaidh dan kebetulan 

saya sendiri yang mengajar. Dengan adanya 

kegiatan-kegiatan tersebut saya berharap 

santri Pondok Pesantren disini bisa 

memiliki karakter yang berbasis spiritual 

quotient dan dapat bermanfaat dalam 

kehidupan sehari-hari.20  

       Dari keterangan yang telah disampaikan oleh 

Ibu Nyai Naily Farikhah diatas dapat disimpulkan 

bahwa di Pondok Pesantren Mambaul Hikmah ini 

para santri dilatih dan dibiasakan sejak awal 

dengan macam-macam kegiatan keagamaan seperti 

taqror Al-qur’an dan kultum yang diadakan agar 

santri terbiasa dan bisa mengamalkannya dalam 

kehidupan sehari-hari dan menjadi santri yang 

mempunyai karakter berbasis spiritual quotient.21 

       Untuk mengetahui bagaimana strategi yang 

digunakan sebagai upaya internalisasi Sesanti 

Santri Pondok Pesantren Mambaul Hikmah, 

peneliti terlebih dahulu melakukan wawancara 

dengan Ustadz Hisyam selaku salah satu tenaga 

pengajar, beliau mengatakan bahwa: 

Strategi yang dilakukan di pondok ini 

adalah lebih menekankan pada konsep 

                                                           
20 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 12/W/15-IV/2019 
21  Lihat Transkip Observasi Nomor: 07/O/18-III/2019 
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Almuhafadhotu Ála Qodiimi Al-Sholeh, Wal 

Akhdu Bil Jadiidil Al-Ashlah yang artinya 

melestarikan metode lama yang baik dan 

mengembangkan metode baru yang lebih 

baik. Maka perubahan yang terjadi lebih 

bersifat dinamis dan melengkapi.22 

       Dapat disimpulkan bahwasanya upaya 

internalisasi Sesanti Santri dalam pembentukan 

karakter yang berbasis spiritual quotient dengan 

mengadakan pelatihan-pelatihan dan kegiataan 

keagamaan yang dapat membantu para santri 

Pondok Pesantren Mambaul Hikmah, dan juga 

menggunakan strategi yang menekankan pada 

konsep Almuhafadhotu Ála Qodiimi Al-Sholeh, Wal 

Akhdu Bil Jadiidil Al-Ashlah yang artinya 

melestarikan metode lama yang baik dan 

mengembangkan metode baru yang lebih baik.  

 

 

 

 

                                                           
22  Lihat Transkip Wawancara Nomor: 13/W/19-IV/2019 
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Program Kerja Harian, Mingguan, 

Bulanan dan Tahunan Pengurus OSMAH 

dapat di lihat dari tabel di bawah ini :23 

a. Program Harian 

Tabel 1.2 

NO WAKTU KEGIATAN PJ TEMPAT 

1 Bakda 

magrib 

Aurodzan 

Yauman 

(1000x) 

KPU Mushola 

2 Bakda 

Aurodzan 

Muhadhoroh 

& Khitobah 

KPK Mushola 

3 Bakda 

Isya’ 

Sholawat 

kullal 

ma’shud 

KPU Mushola 

4 19.30 - 

20.00 

Makan Malam 

Berjamaah 

Kutikam RM 

5 20.00 - 

21.30 

Ta’lim Al-

Kutub 

KPK Pendopo 

6 21.30 - 

23.00 

Jam Belajar - - 

7 23.00 - Berlaku Jam Kutikam PPMH 

                                                           
23 Lihat Transkip Dokumentasi Nomor  06/D/20-II/2019 
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03.00 Malam Area 

8 03.00– 

Subuh 

Mandi 

Taubah, 

Sholat Lail 

KPU Mushola 

9 Bakda 

Subuh 

Amaliah 

Waqiahan 

KPU Mushola 

10 05.15– 

06.00 

Ta’limul 

Kutub 

KPK Mushola 

11 06.00– 

06.30 

Program 

Kebersihan(Pi

ket) 

DKK PPMH 

Area 

12 06.00– 

07.00 

Makan Pagi 

Berjamaah 

Persiapan 

Kuliah & 

Sekolah 

Kutikam 

DKK 

RM 

13 07.00– 

Ashar 

Jam Masing-

masing 

- - 

14 Bakda 

Ashar 

Takror Al-

Qur’an (Bagi 

Pemula) 

Ketum Mushola 
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b. Program Mingguan 

Tabel 1.4 

NO WAKTU KEGIATAN PJ TEMPAT 

1 Jumat 

Bakda 

Magrib 

Aurodzan 

Yauman 

(1000x) 

KPU Mushola 

2 Bakda 

Aurodzan 

Yasiin dan 

Tahlil 

KPU Mushola 

3 Jumat 

Bakda 

Isya’  

(Pukul 

20.00-

katam) 

Jamaah 

Sholawat 

Maulidz Nabi 

Hasbunalloh 

Ya Sayyidi Ya 

Rosululloh 

DSO  

KPU 

& 

KPK 

Mushola 

4 Sabtu 

Nisfu Lail 

(03.00 – 

Subuh) 

Mandi Tubah 

dan Sholat 

Lail 

Mujahadah 

Hasbunalloh 

KPU Mushola 

5 Malam 

Rabu 

(21.30-

katam) 

Sholat Hajad 

dan Khotmil 

Qur’an 

(dibaca 

secara 

berjamaah) 

KPU Pendopo 
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6 2 Minggu 

Sekali 

Musyawarah 

Osmah & 

Burdahan 

Ketum Mushola 

7 2 Minggu 

Sekali 

Enlightmen 

Pasarpon 

Institute 

(EPIs) 

KPK SMK 

INCA 

c. Program Bulanan & Tahunan 

Tabel 1.5 

NO WAKTU KEGIATAN PJ TEMPAT 

1 Minggu 

Pahing 

Khotmil 

Qur’an 

Kamilan 

KPU Mushola 

2 Malam 

Kamis legi 

Sholawat 

Maulidz Kubro 

HaYaYa 

DSO Pendopo 

3 Malam 

Jumat 

Pahing 

Majelis Dzikir 

Hasbunalloh 

(MDH) 

MDH Pendopo 

4 Malam 

Sabtu 

Rutinan MDH 

di Makam 

Muasis PPMH 

(KH.Maghfur 

Hasbulloh) 

MDH Jorsan 

Mlarak 

5 Temporer Ziaroh Para 

Masyayeh  

Osmah Ponorogo 
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7 27 

Muharrom 

Haul Pendiri 

PPMH KH. 

Maghfur 

KB 

PPMH 

Kampung 

8 Akhir 

Muharram 

Tour de Ziaroh 

Auliya’ Wali 

Songo 

MDH Se-Jawa 

9 Setiap 

Rojabiah 

Ziaroh 

Masyayih se 

Ponorogo 

MDH Ponorogo 

 

 

3. Dampak Internalisasi Sesanti Santri terhadap 

Spiritual Quotient santri di Pondok Pesantren 

Mambaul Hikmah Pasar Pon Kauman Kota 

Lama Ponorogo 

       Internalisasi Sesanti Santri di Pondok Pesantren 

Mambaul Hikmah Pasar  Pon Kauman Kota Lama 

Ponorogo memiliki dampak terhadap Spiritual 

Quotient santri. Dengan adanya Sesanti Santri yang 

di terapkan dalam kehidupan sehari hari. Untuk 

mengetahui dampak internalisasi Sesanti Santri 

terhadap Spiritual Quotient santri, peneliti terlebih 

dahulu melakukan wawancara kepada K.H Fathur 

Rochman Effendie selaku pengasuh Pondok 

Pesantren Mambaul Hikmah, beliau menyampaikan 

bahwa:  

Tidak hanya Sesanti Santri di Pondok 

Pesantren Mambaul Hikmah terdapat etika 
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moral (morality of ethics) yang ada dalam 

10 dasa jiwa kapribaden yang berisi Yakin, 

Ikhlas, Syukur, Istiqomah, Bersih, Rapi dan 

Tertib, Kreatif Dinamis Produktif (KDP), 

Belajar Berlatih Beramal (3B), Dawamil 

Wudhu, Dawamud Dzikir. Dengan adanya 

10 dasa jiwa tersebut juga diharapkan 

sebagai pembentukan karakter yang paling 

fundamental, agar santri bisa 

mengamalkannya dan mempunyai karakter 

yang berbasis spiritual quotient.24  

 

       Setelah melakukan wawancara diatas dan telah 

dijelaskan oleh pengasuh bahwasanya tidak hanya 

Sesanti Santri ada juga 10 dasa jiwa kapribaden (Ten 

Personality Ethic’s) yang menjadi dasar sebagai 

pembentukan karakter yang fundamental dan santri 

juga dihararapkan mempunyai karakter sesuai 10 

Dasa Jiwa Kapribaden tersebut, karena dari situlah 

akan melahirkan karakter-karakter santri yang 

berbasis Spiritual Quotient.  

       Kemudian selanjutnya, peneliti akan melakukan 

wawancara dengan K.H Fathur Rochman Effendie 

guna untuk memperjelas mengenai dampak 

internalisasi Sesanti Santri di Pondok tersebut, beliau 

menyampaikan kembali bahwa:  

                                                           
24 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 14/W/22-IV/2019 
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Selain 10 dasa jiwa kapribaden yang 

mendasari etika moral santri ada juga 

konsep Dua Tiga Empat ala MDH atau 

sering disebut dengan (Majelis Dzikir 

Hasbunalloh). Konsep Dua disini yaitu 

Dawamil Wudhu  ini menjaga 

keistiqomahan dalam berwudhu dan 

Dawamud Dzikir ini melanggengkan dzikir 

dalama hati senantiasa mengingat Allah 

yang biasa disebut Zero Of Mind. Dua 

konsep tersebut akan melahirkan konsep 

Tiga yaitu yang pertama Yakin Ikhlas 

Syukur yang termasuk dalam pembentukan 

karakter batin. Kemudian yang kedua 

Istiqomah Bersih Rapi dan Tertib termasuk 

dalam pembentukan lahir. Yang ketiga yaitu 

Kreatif Dinamis Produktif (KDP) dan 

Belajar Berlatih Beramal (3B) yang 

termasuk dalam performance of principle. 

Berawal dari Sesanti Santri yang berisi 

Berdzikir Kuat diharapkan melahirkan 

karakter santri yang istiqomah, istiqomah 

disini dimaksudkan bisa istiqomah 

menjalankan ibadah secara ajeg dan 

berkesinambungan. Kemudian Berfikir 

Cepat diharapkan dapat melahirkan karakter 

santri yang bersih, rapi dan tertib, 

maksudnya adalah santri tidak boleh terlihat 

kotor, acak-acakan, sembrono, kuno, jadul. 
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Kemudian Bertindak Tepat diharapkan 

melahirkan karakter santri yang Kreatif 

Dinamis Produktif (KDP), maksudnya 

ketika seorang santri mendapatkan 

permasalahan harus kreatif harus segera 

tanggap mencari solusi yang lain. Kemudian 

Berjamah Rapat diharapkan dapat 

melahirkan karakter santri yang Belajar 

Berlatih Beramal, jadi santri harus 

senantiasa menanamkan pemikiran bahwa 

setiap orang adalah guru, setiap buku adalah 

ilmu, dan setiap tempat adalah madrasah.25  

 

       Berdasarkan keterangan yang telah diperoleh 

telah dijelaskan, bahwasanya dampak dari 

internalisasi Sesanti Santri terhadap karakter santri 

yang berbasis spiritual quotient sangat banyak, 

diantaranya yang telah disampaikan oleh pengasuh 

K.H Fathur Rochman Effendie, santri Pondok 

Pesantren Mambaul Hikmah diharapkan mempunyai 

karakter yang Yakin, Ikhlas, Syukur, Istiqomah, 

Bersih, Rapi dan Tertib, Kreatif Dinamis Produktif 

(KDP), Belajar Berlatih Beramal (3B), Dawamil 

Wudhu, Dawamud Dzikir. 

       Adapun presentase dampak keberhasilan melalui 

internalisasi Sesanti Santri Pondok Pesantren 

Mambaul Hikmah sebagai pembentukan karakter 

                                                           
25 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 15/W/22-IV/2019 
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berbasis spiritual quotient seperti yang diungkapkan 

oleh KH. Fathur Rochman Effendie, bahwa:  

Pastinya tidak terjadi perubahan secara 

langsung harus bertahap, dan santri disini 

mayoritas adalah mahasiswa jadi 

mempunyai kemandirian dalam bersikap 

dan bertindak dan berbuat, saya melihat 

adanya perubahan yang sangat mendasar 

terjadi ketika sebelum masuk pondok 

dengan di pertengahan pondok minimal 

dalam persoalan attitude atau persoalan 

akhakul karimah. Sedangkan presentase 

keberhasilannya saya memandang antara 

50%-70%, karena santri disini ada yang 

berasal dari pondok ada juga yang dari 

kalangan umum atau belum pernah sama 

sekali yang namanya mondok. Di pondok 

ini juga berlaku punishment untuk santri 

yang melalaikan kesadarannya dan reward 

untuk santri yang berprestasi. Perubahan 

tersebut sangat menyolok bagi santri yang 

sebelumnya belum pernah sama sekali 

mendapatkan ilmu dan didikan dalam 

pondok. 

       Dapat disimpulkan bahwasanya presentase 

keberhasilan Sesanti Santri dalam pembentukan 

karakter yang berbasis spiritual quotient di Pondok 

Pesantren Mambaul Hikmah adalah berkisar antara 

50%-70% sampai saat ini.  



97 
 

 
 

       Senada dengan yang disampaikan Lurah Pondok 

saat ini yaitu Fahrijal Mahmudi Hidayat mengatakan 

bahwa:  

Disini sudah dibiasakan untuk menjalankan 

yang namanya 3 sama yaitu sama makan, 

sama belajar, dan sama bekerja. Jadi seluruh 

santri mempunyai sebuah kebiasaan 

melakukan makan secara berjamaah atau 

bersama-sama begitupun juga dengan 

belajar dan bekerja tidak di beda-bedakan 

semuanya sama. Kemudian disini juga 

berlaku 3 pantang yaitu pantang malas, 

pantang mengeluh, pantang tolak tugas. 

Tidak ada santri yang boleh mengeluh 

semua yang terjadi harus disyukuri karena 

itu semua pemberian dari Allah. Dengan 

pembiasaan seperti itu akan membentuk 

karakter santri yang senantiasa rendah hati, 

saling menghargai, dan kebersamaan.26  

 

       Setelah melakukan wawancara dengan Lurah 

Pondok dapat diketahui bahwasanya di Pondok 

Pesantren Mambaul Hikmah berlaku 3 sama yaitu 

sama makan, sama belajar, dan sama bekerja. Semua 

santri diwajibkan melakukannya tanpa adanya 

perbedaan.  

                                                           
26 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 20/W/21-IV/2019 



98 
 

 
 

       Hal ini juga diungkapkan oleh salah satu santri 

Pondok Pesantren Mambaul Hikmah yaitu Siti 

Nurjanah ia mengatakan, bahwa:  

Adanya Sesanti Santri di Pondok Pesantren 

Mambaul Hikmah disini sangat membantu 

bagi para santri sebagai pedoman dalam 

kehidupan sehari-hari, misalkan saja disini 

juga berlaku sebelum makan kita 

diwajibkan untuk belajar memimpin doa 

sebelum makan ala Pondok Pesanren 

Mambaul Hikmah secara bergiliran dan 

para santri harus hafal. Kemudian kita 

semua juga diharapkan untuk menghafalkan 

dzikir saat berwudhu mulai dari berkumur-

membasuh kaki. Melalui kebiasaan tersebut 

akan membentuk akhlak yang baik, hatinya 

lembut dan bersih, begitu juga tutur kata 

yang baik.27  

       Berdasarkan hasil wawancara dengan Siti 

Nurjanah dapat disimpulkan bahwa ia mulai terbiasa 

berdoa sebelum makan dan menghafalkan dzikir-

dzikir wudhu dan mulai mengamalkan dalam 

kesehariannya.  

       Kemudian seperti yang diungkapkan salah satu 

santri yang menjadi anggota Kabid DSO yaitu Endah 

Eka Saputri dalam bidang sholawat di Pondok 

Pesantren Mambaul Hikmah, mengatakan:  

                                                           
27 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 21/W/21-IV/2019  
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Di Pondok ini setiap malam Jum’at setelah 

sholat maghrib berjamaah maal wirid 

dilaksanakan pembacaan yasin dan tahlil. Di 

samping itu setelah sholat isya’ santri juga 

melaksanakan rutinan yaitu maulid dziba’ 

wal barzanji yang dinamakan sebagai 

organisasi Al-Qudwah dalam bidang 

sholawat di Pondok Pesantren Mambaul 

Hikmah ini. Menurut saya, dengan rutin 

melaksanakan kegiatan ini dapat 

menjadikan hati para santri menjadi lembut 

karena terbiasa melafadzkan sholawat-

sholawat kepada Rasulullah Saw.28 

       Senada yang diungkapkan salah satu santri yang 

menjadi anggota Kabid Ubudiyah yaitu dalam 

bidang keagamaan dalam Pondok Pesantren 

Mambaul Hikmah, Sulastri:   

Kegiatan taqror yang dilaksanakan setiap 

bakda subuh, yang harus mengikuti adalah 

seluruh santri Pondok Pesantren Mambaul 

Hikmah, tujuannya adalah agar santri lebih 

lancar dalam membaca Al-Quran dan lebih 

tau tentang hukum islam  yang berkaitan 

tentang ibadah seperti, bersuci, sholat, puasa 

dan lain sebagainya. Di samping itu santri 

juga semakin terbiasa mengamalkannya 

                                                           
28 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 22/W/21-IV/2019 
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ketika dirumah. Melalui kegiatan tersebut 

akan melahirkan karakter santri yang dapat 

memahami keadaan hidupnya ketika senang 

maupun sedih karena sudah mengetahui 

pelajaran yang ada dalam Al-qur’an.29  

       Berdasarkan hasil wawancara dengan Sulastri 

dapat disimpulkan bahwa adanya kegiatan taqror 

yang dilakukan secara rutin jika tidak ada jadwal 

pengajian kitab dapat memberikan pengaruh yang 

sangat positif. Karena dengan adanya kegiatan 

tersebut ia semakin istiqomah dalam membaca Al-

qur’an.  

       Hal ini juga diungkapkan oleh Satiti Alif yang 

berada dalam Kabid Pengajian dan Kajian, bahwa:  

Kegiatan kultum ataupun muhadhoroh ini 

dilaksanakan setiap hari setelah sholat 

maghrib yang diikuti oleh seluruh santri 

dengan tema yang sudah di tentukan, 

tujuannya agar santri berani berbicara di 

depan banyak orang dan untuk melatih 

santri bertanggung jawab atas tugas yang 

diberikan, selain dari Ustadz dan Kyai 

dalam kesehariannya santri juga mendapat 

jadwal kultum untuk pembelajaran 

berdakwah serta dapat melahirkan sifat 

                                                           
29  Lihat Transkip Wawancara Nomor: 23/W/21-IV/2019 
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yang penuh tanggung jawab dan amanah. 

Karena di pondok ini saya sebagai santri 

sangat dilatih untuk berdakwah seperti yang 

telah diajarkan pendiri Pondok Pesantren 

Mambaul Hikmah. 30 

       Berdasarkan hasil wawancara dengan Satiti Alif 

dapat disimpulkan bahwa dengan diadakannya 

kegiatan kultum ia merasa sangat membantu para 

santri termasuk dirinya sendiri dapat melatih santri 

berani berbicara di depan dan belajar untuk menjadi 

seorang pendakwah.  

       Adapun peneliti juga melakukan wawancara 

dengan salah satu santri M. Syaroful Anam ketika 

mengikuti kegiatan qiro’ah di Pondok Pesantren 

Mambaul Hikmah, ia mengatakan bahwa:  

Pembelajaran qiro’ah ini dilaksanakan satu 

bulan satu kali yaitu pada minggu terakhir, 

yang diikuti oleh semua santri Pondok 

Pesantren Mamba’ul Hikmah. Menurut saya 

kegiatan sangat melatih dan mempersiapkan 

santri agar mempunyai ketrampilan kelak 

ketika hidup di dalam masyarakat. Selain itu 

juga menjadikan santri agar lebih paham 

tentang makhorijul huruf dan hukum bacaan 

dalam Al-qur’an. Kegiatan ini merupakan 

                                                           
30  Lihat Transkip Wawancara Nomor: 24/W/21-IV/2019 
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manifestasi dari salah satu komponen 

Sesanti Santri yaitu Berdzikir Kuat karena 

termasuk dalam kegiatan keagamaan.31 

       Dapat disimpulkan bahwasanya,  dampak dari 

internalisasi Sesanti Santri Pondok Pesantren 

Mambaul Hikmah Pasar Pon Kauman Kota Lama 

Ponorogo adalah menjadikan para santri supaya 

mempunyai karakter yang berbasis spiritual quotient 

melalui Berdzikir Kuat dengan senantiasa 

menjalankan dzikir yauman maal wirid setiap setelah  

sholat maghrib berjamaah, melakukan kegiatan 

kultum ataupun muhadhoroh, melaksanakan kegiatan 

qiro’ah dan pelatihan-pelatihan yang bersifat 

keagamaan, dari sinilah santri akan memperoleh 

ketenangan hati dan mempunyai sifat yang lembut. 

Kemudian Berfikir Cepat dengan dilatih dalam 

kegiatan kultum maupun muhadhoroh dan Epis 

setiap hari minggu, dari kegiatan tersebut akan 

melahirkan karakter santri yang cepat dan tanggap 

dalam menerima ilmu pengetahuan dan berfikir 

secara logis. Kemudian Bertindak Tepat dengan 

melalui kegiatan pengajian kitab yang dari situ santri 

akan terbiasa berperilaku sesuai yang diajarkan 

dalam kitab tersebut. Dan yang terakhir Berjamaah 

Rapat melalaui organisasi di pondok misalkan saja 

rutinan istighosah Majelis Dzikir Hasbunalloh yang 

                                                           
31  Lihat Transkip Wawancara Nomor: 25/W/21-IV/2019 
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diadakan setiap malam Jumat Pahing dari kegiatan 

tersebut akan dapat melahirkan karakter santri 

disamping dilatih kusyu’ dalam berdzikir santri juga 

dibiasakan dapat mengorganisir para jamaah agar 

kelak dapat diterapkan ketika terjun dalam 

masyarakat. 

       Hal ini dibuktikan pada observasi yang 

dilakukan pada hari Senin, 22 April 2019 di Ruang 

tamu Pondok Pesantren Mambaul Hikmah Pasar Pon 

Kauman Kota Lama Ponorogo. Selain dari hasil 

wawancara dengan pengasuh, tenaga pengajar, lurah 

pondok, dan salah satu santri peneliti melihat 

langsung keadaan di Pondok tersebut misalnya 

kegiatan taqror Al-Qur’an setelah sholat subuh, 

kemudian makan bersama-sama, dan pelatihan 

kultum maupun muhadhoroh dan masih ada 

kegiatan-kegiatan yang dapat membentuk karakter 

santri berbasis spiritual  quotient lainnya.32  

                                                           
32 Observasi pada hari Senin, 22 April 2019 jam 10.00 WIB. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Urgensi keberadaan Sesanti Santri di Pondok 

Pesantren Mambaul Hikmah Pasar Pon Kauman 

Kota Lama Ponorogo 

       Penting bagi manusia untuk menggali konsep 

pendidikan Islam yang sesuai dengan ajaran-ajaran 

Islam, terutama untuk membentuk manusia muslim 

yang memiliki keilmuwan dan intelektual yang 

handal tanpa meninggalkan nilai-nilai spiritual.1 

Dalam perspektif Islam, pendidikan karakter secara 

teoritik sebenarnya telah ada sejak Islam diturunkan 

di dunia seiring dengan diutusnya Nabi Muhammad 

Saw untuk memperbaiki atau menyempurnakan 

akhlak (karakter) manusia.2 Pesantren adalah 

lembaga tradisional islam yang mempunyai 

kekhasan tersendiri dan berbeda dengan lembaga 

pendidikan lainnya. Tujuan pondok pesantren adalah 

untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan 

ajaran-ajaran islam dan mencetak kader-kader Ulama 

dan Dai. Sedangkan santri yakni orang yang belajar 

agama Islam dan mendalami agama Islam di sebuah 

pesantren yang menjadi tempat belajar bagi para 

                                                           
1 Ahmadi, Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan, 

69. 
2 Mulyasa,  Manajemen Pendidikan Karakter, 1-5. 
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santri.3 Di dalam Pondok Pesantren Mambaul 

Hikmah Pasar Pon Kauman Kota Lama Ponorogo 

pada dasarnya lebih berorientasi sebagai wahana 

pembentukan manusia pembelajar. Tetapi lebih 

mengedepankan sinergi belajar sekaligus beramal 

(learning by doing) dimana mampu mensinergikan 

trilogy, antara Iman (Dzikir), Ilmu (Fikir), dan Amal 

(Tindakan/Ikhtiar). Orientasi ini lebih berupaya 

membentuk fundamen dasar yang termaktub dalam 

Sesanti Santri yaitu Berdzikir Kuat yakni diucapkan 

dengan kesadaran hati tentang kebesaran Allah, 

seperti mengucapkan Tasbih, Tahmid, Tahlil, Takbir, 

dan lain-lain.4 Kemudian tingkatan berdzikir ada 3, 

yang pertama dzikir berlumur kelalaian. Kedua 

dzikir dengan konsentrasi.5 Ketiga dzikir yang 

diawasi Allah. Keempat dzikir yang meniadakan 

segala selain-Nya. Berfikir Cepat, berpikir adalah 

suatu keaktifan pribadi manusia yang mengakibatkan 

penemuan terarah kepada suatu tujuan.6 Bertindak 

Tepat yaitu bagaimana menyatukan antara perbuatan 

dengan ilmu yang telah di dapatkan melalui 

                                                           
3 Mansur Hidayat, “Model Komunikasi Kyai dengan 

Santri di Pesantren,” Jurnal Komunikasi ASPIKOM,  6 

(Januari, 2016), 387.  
4 Shihab, Wawasan Al-Qur’an Tentang Zikir & Doa, 

14. 
5 ‘Athaillah Al-Sakandari, Terapi Makrifat Dzikir 

Penentram Hati, Penerjamah Fauzi Faishal Bahreisy, 9.  
6  Purwanto, Psikologi Pendidikan, 43-44. 
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pengkajian kitab-kitab klasik. Berjamaah Rapat 

merupakan pengorganisasian.sedangkan pengertian 

organisasi menurut S. Pradjudi Atmosidiro adalah 

struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan 

kerja antara kelompok orang pemegang posisi yang 

bekerja sama secara tertentu.7 Tujuan organisasi 

yaitu hasil akhir yang diinginkan diwaktu mendatang 

melalui kegiatan-kegiatan sekarang yang diarahkan.8 

Melalui sebuah organisasi kita sebagai santri di 

pondok selain meningkatkan keimanan juga dilatih 

untuk menghargai perbedaan pendapat yang terjadi 

ketika berada dalam sebuah perkumpulan orang yang 

biasa disebut organisasi.  

       Target dari Sesanti Santri ini adalah Berdzikir 

Kuat merupakan cermin dari keimanan seseorang 

yang mampu melahirkan ketauhidan dan 

kebijaksanaan. Berfikir Cepat merupakan cermin 

dari buahnya ilmu dan luasnya wawasan. Bertindak 

Tepat merupakan cermin dari elaborasi antara Iman 

(dzikir) dan Ilmu (Fikir). Berjamaah Rapat 

merupakan cermin dari organisasi yang 

dikembangkan sebagai kesatuan sistemik daripada 3 

komponen: Santri, Alumni, dan PPMH.9 Dari 4 

komponen tersebut saling berkesinambungan dan 

                                                           
7  Hasibun, Manajemen: Dasar Pengertian dan 

Masalah,  121-122. 
8 Triatna, Visionary Leadership, 88.  
9 Effendi, Buku Pedoman & Pengamalan Kapribaden 

santri, 5. 
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akan menjadi pedoman atau pegangan para santri 

dalam kesehariannya.  

       Seperti yang sudah di dijelaskan oleh pengasuh 

pada bab sebelumnya bahwasanya asal-usul 3 

komponen dari Sesanti Santri yaitu berdzikir kuat, 

berfikir cepat, bertindak tepat itu sebenarnya tidak 

orisinal dari pemikiran pengasuh pondok, tetapi 

beliau memperolehnya ketika suluk dan nyantri di 

Pondok Pesantren Darul Ulum  Peterongan Jombang. 

Di mana disana tertulis jargon “Berdzikir Kuat, 

Berfikir Cepat, Bertindak Tepat” yang maknanya 

adalah santri diharapkan mengutamakan kebersihan 

hatinya baru kecerdasan ilmunya. Kemudian beliau 

menambahkan Berjamaah Rapat yang menyatukan 

antara 3 komponen tadi. Jadi dengan adanya jargon 

tersebut diharapkan semua santri yang ada di Pondok 

Pesantren Mambaul Hikmah dapat menjadi santri 

yang senantiasa mengutamakan dzikir agar 

mempunyai hati yang bersih, bening, dan lembut. 

Dengan begitu harapannya adalah orang yang 

mempunyai hati yang lembut, hati yang bertauhid 

dengan berdzikir kuat maka ilmunya akan dituntun 

oleh hatinya. Berbeda kalau berfikir dulu itu akan 

melahirkan suatu pemikiran yang tidak berdasarkan 

hati maka akan memunculkan sebuah malapetaka.10 

                                                           
10 Kutipan wawancara dengan K.H Fathur Rochman 

Efendie di Pondok Pesantren Mambaul Hikmah pukul 

10.00 WIB 
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Karena pada hakikatnya seorang santri hatinya 

senantiasa tidak lepas dari dzikir kepada Allah Swt. 

       Dan teori yang berkaitan dengan Sesanti Santri 

adalah berdasarkan sistematika filsafat pengetahuan 

dimana pengetahuan itu menjadi utuh terbentuk yang 

pertama melalui ontologi yaitu teori hakikat yang 

mempertanyakan setiap eksistensi, yang berarti 

sebuah fundamen dasar sebuah pengetahuan dan 

menjadi basic sebuah bangunan yang merupakan 

ilmu pengetahuan. Yang kedua epistemologi adalah 

filsafat yang mengkaji seluk beluk dan tata cara 

memperoleh suatu pengetahuan, sumber-sumber 

pengetahuan, metode dan pendekatan yang 

digunakan untuk mendapatkan pengetahuan logis 

dan rasional. Yang ketiga aksiologi yang berarti 

bahwa hakikat segala sesuatu adalah faedah atau 

manfaat yang ada dalam sesuatu tersebut bagi 

kehidupan manusia atau bisa juga sebagai teori 

penerapan (applied approach).11 Dimana ontologi 

dan epistemologi diterapkan menjadi ilmu yang 

bermanfaat. Namun dalam Pondok Pesantren 

Mambaul Hikmah ditambahkan Berjamaah Rapat 

maknanya adalah selain kita mengaplikasikan ilmu 

kita juga dilatih untuk mengorganisir dalam 

masyarakat atau menyatukan masyarakat dalam 

suatu ide yang dilontarkan. Dari sinilah Berdzikir 

Kuat merupakan ontologi bahwa cita-cita seluruh 
                                                           

11 Hakim dan Saebani, Filsafat Umum, 22-23 
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santri PPMH adalah mengingat Allah, Berfikir Cepat 

merupakan epistemologi yaitu cara untuk meraih 

dzikir dan menerima banyak asupan ilmu 

pengetahuan melalui pelatihan-pelatihan, Bertindak 

Tepat merupakan aksiologi atau aplikasi maupun 

penerapannya, Berjamah Rapat merupakan 

pembentukan jaringan sosial dan menjadi manusia 

sosial dan penguatan organisasi.  

 

B. Upaya internalisasi Sesanti Santri di Pondok 

Pesantren Mambaul Hikmah Pasar Pon 

Mambaul Hikmah Pasar Pon Kauman Kota 

Lama Ponorogo 

Upaya yang dilakukan di Pondok Pesantren 

Mambaul Hikmah Pasar Pon Kauman Kota Lama 

Ponorogo dalam menjalankan visi dan misi, 

diperlukan sebuah kecerdasan spiritual dalam 

membentuk karakter santri. Pendidikan karakter 

dimaknai sebagai pendidikan nilai, budi pekerti, 

moral, watak atau pendidikan etika yang bertujuan 

mengembangkan potensi peserta didik untuk 

memberikan keputusan baik buruk, memelihara apa 

yang baik dan mewujudkan itu dalam kehidupan 

sehari-hari.12 Sesanti Santri PPMH berperan penting 

sebagai afirmasi (sebuah doktrinisasi) yang dijadikan 

                                                           
12 Kharisul Wathoni, “Internalisasi Pendidikan 

Karakter di Perguruan Tinggi (Studi Kasus di Jurusan Tarbiyah 

Stain Ponorogo),” Didagtia Religia, 1 (2014), 3.  
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motivasi dalam upaya menggapai impian hingga bisa 

menjadi kenyataan. Jadi kalau mereka tokoh-tokoh 

yang sukses saja punya moto. Apa yang menjadi 

impian dan apa prinsip hidup yang ingin diterapkan 

bisa dituangkan dalam moto, untuk kemudian kita 

ingat dan diamalkan secara konsisten.13 Jadi sebuah 

moto bisa dijadikan seseorang untuk maju dan lebih 

baik dari sebelumnya. 

       Adapun jenis sesanti santri di Pondok Pesantren 

Mambaul Hikmah Pasar Pon Kauman Kota Lama 

Ponorogo yaitu: Berdzikir Kuat, Berfikir Cepat, 

Bertindak Tepat, Berjamaah Rapat.14 Yang meliputi 

sebagai berikut:  

1. Pondok Pesantren Mambaul Hikmah Pasar Pon 

Kauman Kota Lama Ponorogo mempunyai tugas 

pembelajaran dalam upaya pembentukan karakter 

santri yang berbasis spiritual quotient melalui 4 

komponen Sesanti Santri, diantaranya:  

a. Melanggengkan Wudhu (Dawamil Wudhu) 

      Wudhu secara bahasa artinya bersih dan 

indah. Sedangkan menurut istilah adalah 

menggunakan air pada anggota badan tertentu 

dengan cara tertentu yang di mulai dengan niat 

                                                           
13 Hasil wawancara dengan KH. Fathur Rochman 

Effendi di Pondok Pesantren Mambaul Hikmah pada tanggal 

22 April 2019 pukul 10.00 WIB.  
14 Effendi, Buku Pedoman & Pengamalan Kapribaden 

santri, 5. 
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guna menghilangkan hadas kecil dan diakhiri 

dengan membasuh kaki. Wudhu selain sebagai 

bentuk syarat sahnya shalat juga ada 

hubungannya untuk pembentukan karakter 

berbasis kecerdasan spiritual, dengan 

berwudhu maka seseorang akan mempunyai 

hijab dalam hidupnya (menjaga dirinya untuk 

tidak melakukan hal-hal maksiat). Wudhu juga 

termasuk hydrotherapy, menurut riset orang 

Jepang air yang di doakan itu dapat 

membentuk sebuah kristal-kristal yang sangat 

indah dibandingkan dengan air yang digunakan 

tanpa dibacakan doa.  

       Santri harus selalu melanggengkan 

menjaga wudhu. Batal-Wudhu merupakan 

jurus dasar dalam suluk peningkatan ruhani. 

Sabda Rasululloh Saw. dalam hadist yang 

diriwayatkan Ahmad dan Ibnu Majah, “Wala 

yuhafidhu alal wudhu illal mu’minun (tidaklah 

memelihara pada wudhu kecuali orang-orang 

yang beriman)”. Maka jagalah wudhu kapan 

saja dan untuk keperluan apa saja. Lebih 

afdholnya dalam menyempurnakan wudhu 

disertai Dzikir Wudhu.15 Hal tersebut telah 

dilaksanakan oleh santri PPMH secara 

                                                           
15 Kutipan Wawancara dengan K.H Fathur Rochman 

Effendi di Pondok Pesantren Mambaul Hikmah pada 

tanggal 22 April 2019 Pukul 10.00 WIB. 
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kontinuitas karena melanggengkan wudhu 

(dawamil wudhu) adalah salah satu komponen 

dari 10 Dasa Jiwa Kapribaden Pondok 

Pesantren Mambaul Hikmah. Para santri harus 

senantiasa membiasakan wudhu sebelum 

melakukan ataupun akan melakukan kegiatan 

apapun agar terjaga dari kemaksiatan dan 

keburukan.  

       Adapun dzikir wudhu Pondok Pesantren 

Mambaul Hikmah yaitu:  

ِ﴾ِذْكُراْلُوُضْوءِِ﴿

ِِعْنَدَِغْسِلِاْلَكفَّْيِنِ:۰۱ِ

جِِ ِحْيمِِاَُعْوذُِبِاهللِِِمَنِالشَّْيَطاِنِالرَّ ْحَمِنِالرَّ ِْيِم,ِِبْسِمِهللاِِالرَّ

ِاْحَفْظِيَِ َها.اَللَُّهمَّ ِِدْيِِمْنَِمعَاِصْيَكُِكل ِ

ِِعْنَدِاْلَمْضَمَضِةِ:۰۲ِ

ِاَِعن ِىَِعلَىِِذْكِرَكِوَِ ُِشْكِرَكَِوُحْسِنِِعبَاَدِتَك.اَللَُّهمَّ

ْستِْنَشاِقِ:۰۳ِ ِِعْنَدِاْْلِ

ِاَِرْحِنىَِرائَِحةَِا َِجنَِّة.لِْاَللَُّهمَّ

 ِعْنَدَِغْسِلِاْلَوْجِهِ:۰۴ِ

ِبَي ِْضَِوْجِهْيِيَْوَمِتَْبَيضِ  ُِوُجْوهٌ.ِاَللَُّهمَّ ُِوُجْوهٌَِوتَْسَود 

ِِعْنَدَِغْسِلِاْليَِداْليُْمنَىِ:۰۵ِ

ِاَْعِطنِْىِِكتَاِبْىِبِيَِمْينِىِوَِ َِحاِسْبنِىِِحَسابًاِيَِسْيًرا.اَللَُّهمَّ
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ِيُْسَرىِ:ِعْنَدَِغْسِلِاْليَِدال۰۶ِِْ

َِْلتُْعِطنِْىِِكتَابِْيِبِِشَمالِِ ِْىَِوَْلِِمْنَِوَراِءَِظْهِرْى.اَللَُّهمَّ

أِْسِ:۰۷ِ ِِعْنَدَِمْسحِِالرَّ

ْمَِِشْعِرْىَِوبََشِرْىَِعَلىِالنَّاِر. َِحر ِ ِاَللَُّهمَّ

ِِعْنَدَِمْسحِِاْْلُذُنَْيِنِ:۰۸ِ

ْنِيَْستَِمعُْوَنِا ِاْجعَْلِنْىِِممَّ َِلِفَيَتَّبِعُْوَنِاَْحَسنَهُ.ْلقَوِْاَللَُّهمَّ

ْجلَْيِنِ:۰۹ِ ِِعْنَدَِغْسِلِالر ِ

ِفِْيِهِاْْلَْقَداُم. َراِطِيَْوَمِتَِزل  ِثَب ِْتَِقَدِمْىَِعَلىِالص ِ  اَللَُّهمَّ

b. Melanggengkan membaca Al-Quran  

       Al-Qur’an mengandung segala 

pelajaran yang diperlukan manusia untuk 

mengetahui siapa dirinya, dimana ia 

berada dan kemana ia akan kembali. Hal 

ini tentu dapat membentuk karakter 

santri yang berbasis spiritual quotient, 

dengan mengetahui hal di atas 

dampaknya manusia tidak akan lupa 

pengabdian kepada Tuhan-Nya, akhlak 

dan tutur katanya sehari-hari senantiasa 

di jaga. Sebagaimana yang dilakukan di 

Pondok Pesantren Mambaul Hikmah 

Ponorogo yaitu santri membaca Al-

Qur’an dengan ustadz/ustadzah selain 

mereka benar membacanya secara 
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mahgroj, dan juga berperilaku dengan 

gurunya secara ta’dim.  

c. Shalat malam (Qiyamul lail) 

       Shalat Tahajud memiliki 

keistimewaan tersendiri. Allah Swt 

menjanjikan akan mengangkat derajat 

orang yang mendirikan shalat tahajud. 

Shalat tahajud yang dilakukan juga dapat 

membawa kecerdasan spiritual santri 

naik, sebagaimana yang dikatakan oleh 

kyai bahwa komposisi dalam shalat 

malam adalah sholeh lisan dan batinnya.  

d. Istighosah Majelis Dzikir Hasbunallah 

(MDH) 

       Istighosah menjadi rutinan di 

Pondok Pesantren Mambaul Hikmah 

yang dilaksanakan setiap malam Jumat 

Pahing yang diikuti semua santri dan 

jamaah majelis dzikir hasbunallah yang 

merupakan organisasi induk bagi para 

santri dan bisa menjadi wahana 

pelatihan, pembinaan dan pengembangan 

pengorganisasian santri.16 Dengan 

adanya kegiatan istighosah yang diawali 

dengan sholat hajat berjamaah dan 

kemudian melantunkan dzikir dapat 

                                                           
16 Ibid., 5. 
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menjadikan hati semakin bersih dan 

lembut.  

e. Sholat maktubah ma’al wirid 

       Di Pondok Pesantren Mambaul 

Hikmah para santrinya mulai dibiasakan 

dengan melaksanakan sholat berjamaah 

kemudian dilanjutkan dengan aurodzan 

yauman yang dilaksanakan setiap hari.  

ِالرَِّحيْمِِِِ ِالرَّْحمَِن ِبِسِْمِهللاِ

هللاُ......۰۱ِ ِإِْلَّ ِدينِاسبت(×۱۰۰۰ِ......................................)ََلإِلَهَ

ِيَاقَيُْومُ.............................................)۰۲ ِأحد(×۱۰۰۰ِيَاَحي  ِدينا

ِِالْعَِظيِْم.......................)۰۳ ِالْعَلِي  بِاهللِ ِإِْلَّ ةَ َِوَْلقُوَّ ِديناسنين(×۱۰۰۰َِْلَحْوَل

ص۰۴َِ ِمَُحمَّدٍ............................)اَللَّهُمَِّ ِثالثة(×۱۰۰۰ِل ِىَِوسَل ِمِْعَلَى ِدينا

ِالْعَِظيِْم.......................................)۰۵ ِرابو(×۱۰۰۰ِأَسْتَغْفُِرِهللاَ ِدينا

َِوبَِحْمدِه۰۶ِِ ِالْعَِظيِْم ِديناِخمسى(×۱۰۰۰ِِ...............................)سُبَْحاَنِهللاِ

ِيَااهلَلُ.............۰۷ ِيَااهلَلُ ِديناِجمعة(×۱۰۰۰ِ............................).يَااهلَلُ

2. Strategi yang digunakan dalam membentuk 

karakter santri berbasis spiritual quotient di 

pondok pesantren Mambaul Hikmah Pasar 

Pon Kauman Kota Lama Ponorogo 

sebagaimana dikatakan oleh pengasuh 

Pondok K.H Fathur Rochman Effendie yaitu 

berpegang pada qoidah “Almuhafadhotu Ála 

Qodiimi Al-Sholeh, Wal Akhdu Bil Jadiidil 
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Al-Ashlah”. yang artinya mempertahankan 

metode lama yang baik dan 

mengembangkan/menerima metode baru 

yang lebih baik. Maka perubahan yang 

terjadi lebih bersifat dinamis dan 

melengkapi.17 Atau dalam Bahasa 

Kapribaden Pondok Pesantren Mambaul 

Hikmah, ”Oleh Nginthir Ning Ojo Kinthir”.18 

Santri boleh untuk mengikuti perkembangan 

zaman yang terjadi saat ini, tetapi seorang 

santri juga harus menyadari bahwasanya 

yang dilakukan antara dunia dan akhirat 

harus seimbang, jangan sampai terbawa oleh 

lingkungan yang mengakibatkan 

perkembangan yang negative. 

 

C. Dampak internalisasi Sesanti Santri terhadap 

Spiritual Quotient santri Pondok Pesantren 

Mambaul Hikmah Pasar Pon Kauman Kota 

Lama Ponorogo 

       Dampak internalisasi Sesanti Santri yaitu 

Berdzikir Kuat, Berfikir Cepat, Bertindak Tepat, 

Berjamaah Rapat terhadap spiritual quotient santri 

                                                           
17 Hasil wawancara dengan KH. Fathur Rochman 

Effendi di Pondok Pesantren Mambaul Hikmah pada tanggal 

22 April 2019 pukul 10.00 WIB. 
18 Effendi, Buku Pedoman & Pengamalan Kapribaden 

santri, 6. 
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Pondok Pesantren Mambaul Hikmah Pasar Pon 

Kauman Kota Lama Ponorogo yaitu:  

1. Melalui Berdzikir Kuat yang dimanifestasikan 

dalam Majelis Dzikir Hasbunalloh (MDH) yang 

dilaksanakan setiap malam Jumat Pahing, dzikir 

dengan lisan beralih menjadi zikir dengan jiwa 

(janan), jadilah zikir lisan sebagai kelalaian, 

kemudian beralih menjadi dzikir dengan ruh, 

kemudian dengan sirr.19 Santri diwajibkan 

berjamaah ma’al wirid yauman dan mujahadah 

setiap malam sabtu, pengadakan kultum, rutinan 

ziaroh makam, dan kegiatan kegamaan lainnya. 

Dengan ini santri akan mempunyai akhlak yang 

terjaga, menundukkan pandangan, sopan tutur 

katanya, ta’dhim dan taslim pada kyai serta ustadz 

ustadzah.20 Santri yang melaksanakan kegiatan 

keagamaan di pondok pesantren dengan ikhlas 

dan istiqomah akan mendapatkan dan merasakan 

hasilnya jika tidak sekarang maka suatu saat 

ketika sudah terjun dalam masyarakat. 

2. Melalui Berfikir Cepat yang dimanifestasikan 

pada sekolah minggu pagi Enlightment Pasar Pon 

Institute (EPIs), santri akan memiliki sifat yang 

rendah hati, sifat dimana seseorang berfikir bahwa 

                                                           
19 At-Tijjani, Mengenali Jalan-jalan Langit, 251. 
20 Hasil wawancara dengan K.H Fathur Rochman 

Effendie di Pondok Pesantren Mambaul Hikmah pada tanggal 

27 April 2019 Pukul 10.00 WIB.  
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segala nikmat yang di dapatkan semata-mata 

karena Allah Swt dan dia tidak menganggap 

dirinya lebih mulia dari orang lain. Belajar 

berpikir adalah mempelajari (mengenal) dengan 

cara menggolongkan pengalaman-pengalaman 

yang ada dalam jiwa.21 Karena manusia itu 

dibekali dengan akal agar menjadi seorang 

khalifah di muka bumi.  

3. Melalui Bertindak Tepat yang dimanifestasikan 

pada Pondok Pesantren Mambaul Hikmah 

(PPMH) melalui pembinaan, pengamalan, 

pembiasaan aturan piranti PPMH yang bersifat 

akhlakul karimah yang sesuai berdasarkan kitab-

kitab klasik standart PPMH. Dengan begitu santri 

akan mempunyai pribadi yang penuh pengabdian 

dan bertanggung jawab. Pribadi seperti ini akan 

mengantarkan mereka menjadi pemimpin yang 

amanah.   

4. Melalui Berjamaah Rapat dimanifestasikan pada 

Organisasi Santri Mambaul Hikmah (OSMAH) 

yang merupakan organisasi induk bagi para 

santri-santri PPMH dan juga Jaringan Alumni 

Santri PPMH (JAS PPMH) yang bisa menjadi 

wahana pelatihan, pembinaan, dan pengembangan 

pengorganisasian santri PPMH (Nidhom). 

Struktur pembagian kerja dan struktur tata 

hubungan kerja antara kelompok orang pemegang 
                                                           

21 Purwanto, Psikologi Pendidikan, 44.  
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posisi yang bekerja sama secara tertentu.22 Maka 

santri yang mempunyai kecerdasan spiritual akan 

dapat memahami hidupnya dalam keadaan 

apapun, ketika senang maupun sedih, mereka 

tetap mempunyai rasa syukur dan mampu menjadi 

manusia sosial yang menerima setiap pendapat 

ketika terjun dalam sebuah masyarakat.23 Dari 

kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh 

Organisasi OSMAH dalam kinerja selama satu 

tahun masa kepengurusan telah dilakukan 

berbagai kegiatan-kegiatan seperti Diklat 

Munakahah dan Keorganisasian, Leadership, 

muhadhoroh, Epis dan lain sebagainya, dimana 

dalam kegiatan tersebut pengurus OSMAH diberi 

wawasan tentang pendidikan kepemimpinan dan 

keorganisasian dalam mencetak kepribadian 

berkarakter berlandaskan dasa jiwa kapribaden.  

       Lickona menegaskan bahwa karakter mulia 

(good character) meliputi pengetahuan tentang 

kebaikan (knowing the good), lalu menimbulkan 

komitmen (niat) terhadap kebaikan (desiring the 

good), dan akhirnya benar-benar melakukan 

kebaikan (doing the good). Inilah tiga pilar 

karakter yang diharapkan menjadi kebiasaan 

                                                           
22 Hasibun, Manajemen: Dasar Pengertian dan 

Masalah, 122. 
23 Effendi, Buku Pedoman & Pengamalan Kapribaden 

santri, 5.  
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(habits), yaitu habits of the mind (kebiasaan 

dalam pikiran), habits of the hearts (kebiasaan 

dalam hati), habits of action (kebiasaan dalam 

tindakan). Dengan kata lain, karakter mengacu 

kepada serangkain pengetahuan (cognitives), 

sikap (attitudes), dan motivasi (motivations), serta 

perilaku (behaviors) dan keterampilan (skills). 24 

Bagian dari fungsi edukasi pesantren adalah 

pelaksanaan ibadah kepada Allah Swt yang 

berkaitan erat dengan kecerdasan spiritual santri. 

Hal ini tak lepas dari pelaksanaan ibadah yang 

merupakan bagian dari gerakan jiwa.25 Karena 

pondok pesantren merupakan sarana sebagai 

pengembangan ilmu agama. 

       Dalam kehidupan sehari-hari, santri PPMH 

ditekankan secara disiplin, kontinyuitas dan 

istikomah menjalankan pembiasaan-pembiasaan 

secara Intensif (Al Insan Ibnu Awadihi) yang 

berpedoman Dasa Jiwa Kapribaden (Ten 

Persinality Ethic’s) dan Manhaj 5 Asas 3.  

   Berikutnya ini Lima (5) Perangkat Pedoman 

Kapribaden Santri PPMH : 

                                                           
24 Lickona, Mendidik Untuk Membentuk Karakter, 81.  
25 Zamzani Sabiq dan  M. As’ad Djalali, “Kecerdasan 

Emosi, Kecerdasan Spiritual, dan Perilaku Prososial Santri 

Pondok Pesantren Nasyrul Ulum Pamekasan”, Persona  Jurnal 

Psikologi Indonesia, 12 (September, 2012), 55.  
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1. Sesanti Santri PPMH ( Vision-Mission 

Stateman Santri PPMH) 

2. Dasa Jiwa Kapribaden Santri PPMH ( Etika 

Santri PPMH) 

3. Dasa Kewajiban PPMH (Sepuluh Aturan 

Lingkungan PPMH) 

4. Dasa Pantangan PPMH (Sepuluh Pantangan 

Lingkungan PPMH) 26 

5. Manhaj 5 Asas 3 :(3 Asas Muslim, 3 Asas 

Juang, 3 Asas Fikir, 3 Sama dan 3 Pantang) 

Dari lima perangkat pedoman kapribaden 

santri Pondok Pesantren Mambaul Hikmah 

tersebut diharapkan dapat membantu santri untuk 

meningkatkan kecerdasan spiritual dan menjadi 

pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dan dapat 

disimpulkan bahwasanya presentase keberhasilan 

Sesanti Santri dalam pembentukan karakter yang 

berbasis spiritual quotient di Pondok Pesantren 

Mambaul Hikmah adalah berkisar antara 50%-

70% sampai saat ini.  

 

                                                           
26 Fathur Rochman Effendi, Pedoman dan 

Pengamalan Kapribaden Santri, 6.  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

       Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai 

Internalisasi Sesanti Santri sebagai Pembentukan 

Karakter Santri yang Berbasis Spiritual Quotient di 

Pondok Pesantren Mambaul Hikmah Pasar Pon 

Kauman Kota Lama Ponorogo. Berdasarkan uraian 

tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Urgensi keberadaan Sesanti Santri di Pondok 

Pesantren Mambaul Hikmah Pasar Pon Kauman 

Kota Lama Ponorogo yaitu: 

       Jadi  Moto Sesanti Santri itu sangatlah 

penting untuk suatu lembaga seperti Pondok 

Pesantren yang dimana bisa digunakan sebagai 

ideologi atau sebuah doktrinisasi dan juga 

sebagai semboyan, semangat, dan acuan untuk 

mewujudkan tujuan, visi, dan misi dari Pondok 

Pesantren Mambaul Hikmah. 

2. Upaya internalisasi Sesanti Santri Pondok 

Pesantren Mambaul Hikmah Pasar Pon Kauman 

Kota Lama Ponorogo, yaitu:  

       Dengan mengadakan kegiatan seperti 

rutinan istighosah, ziaroh makam, mujahadah, 

sholat maktubah berjamaah ma’al wirid, dan 

melaksanakan pembiasaan-pembiasaan seperti 

sholat malam, melanggengkan membaca Al-
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qur’an dan melanggengkan wudhu (dawamil 

wudhu) dan melanggengkan dzikir (dawamud 

dzikir) melalui aurodz yauman serta pelatihan-

pelatihan dalam hal keagamaan.  

3. Dampak internalisasi Sesanti Santri terhadap 

Spiritual Quotient santri Pondok Pesantren 

Mambaul Hikmah Pasar Pon Kauman Kota 

Lama Ponorogo yaitu:  

Santri akan mempunyai akhlak yang 

terjaga, menundukkan pandangan, sopan tutur 

katanya, ta’dhim dan taslim pada kyai serta 

ustadz ustadzah. Memiliki sifat yang rendah 

hati, sifat dimana seseorang berfikir bahwa 

segala nikmat yang di dapatkan semata-mata 

karena Allah Swt dan dia tidak menganggap 

dirinya lebih mulia dari orang lain. mempunyai 

pribadi yang penuh pengabdian dan bertanggung 

jawab. Pribadi seperti ini akan mengantarkan 

mereka menjadi pemimpin yang amanah. Dan 

dapat disimpulkan bahwasanya presentase 

keberhasilan Sesanti Santri dalam pembentukan 

karakter yang berbasis spiritual quotient di 

Pondok Pesantren Mambaul Hikmah adalah 

berkisar antara 50%-70% sampai saat ini.  
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B. Saran  

1. Bagi Pondok Pesantren Mambaul Hikmah Pasar 

Pon Kauman Kota Lama Ponorogo 

       Sebaiknya terdapat koordinasi antara semua 

ustadz maupun ustadzah dan santri, agar 

pembentukan karakter berbasis spiritual 

quotient santri dengan begitu mungkin dapat 

memaksimalkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan 

tersebut, karena mengingat pentingnya 

pembentukan karakter yang berbasis spiritual 

quotient bagi santri maupun tenaga pengajar.  

2. Bagi Pengasuh  

       Untuk terus mengoptimalkan program 

kegiatan yang dapat meningkatkan kecerdasan 

spiritual santri.  

3. Bagi Pengurus 

        Untuk lebih tegas dalam melakukan 

monitoring dan evaluasi terhadap program 

kegiatan yang telah dijalankan.   
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