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ABSTRAK 

Yaqina, Muhammad Zidna. 2019. Implementasi Program Sekolah Berbasis Pondok 

Pesantren Dalam Menanamkan Pendidikan Agama Islam Kepada Peserta 

Didik di SMK PGRI 2 Ponorogo. Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Ponorogo. 

Pembimbing  Ahmad Nu’man Hakiem, M.Ag 

Kata Kunci: Sekolah Berbasis Pondok Pesantren, Pelaksanaan dan 

Pengembangan Kurikulum, dan  Pendidikan Agama Islam. 

Latar belakang penelitian ini adalah pelaksanaan program sekolah berbasis 

Pondok Pesantren yang merupakan salah satu kegiatan wajib bagi Siswa/i SMK PGRI 

2 Ponorogo untuk memberikan pendidikan agama tambahan di luar jam formal 

pembelajaran PAI di sekolah, bagaimana sekolah menyediakan wadah kepada peserta 

didiknya untuk menimba ilmu Agama secara lebih intensif di Pondok Pesantren. 

Berdasarkan demikian mendorong penyusun untuk mengadakan penelitian terkait 

dengan pelaksanaan kegiatan Pesantren Kilat yang di lakukan oleh SMK PGRI 2 

Ponorogo di Ponpes Keterampilan Al-Ikhlas, yang menjadi permasalahan dalam 

penelitian ini adalah: latar belakang Implementasi program sekolah berbasis Pondok 

Pesantren, pelaksanaan kurikulum PAI berbasis Pondok pesantren, dan 

pengembangan kurikulum PAI berbasis Pondok pesantren di SMK PGRI 2 Ponorogo. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang, proses pelaksanaan 

Pesantren Kilat dan implementasi kegiatan yang di selenggarakan dalam program 

sekolah berbasis Pondok Pesantren. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dipergunakan sebagai evaluasi atas pengembangan pendidikan dan menjadikan 

siswa/i Sekolah Menengah Kejuruan yang agamis dan berakhlakul karimah, di 

samping pendidikan kejuruan yang akan mengantarkan mereka menghadapi masa 

depan yang penuh tantangan. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, 

pengambilan datanya dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, data 

observasi diperoleh dari kegiatan awal sampai akhir Pesantren Kilat, data wawancara 

diperoleh dari informan bagian kurikulum keagamaan, Ustadz-ustadz Ponpes Al-

Ikhlas dan Peserta didik SMK PGRI 2 Ponorogo, dan data dokumentasi diperoleh dari 

tata usaha SMK PGRI 2 Ponorogo dan Ponpes Al-Ikhlas, dari data yang diperoleh 

kemudian dianalisis dan dideskripsikan dalam bentuk kalimat untuk mempermudah 

dalam melakukan pembahasan dalam penelitian ini.  

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Latar belakang 

implementasi program Sekolah Berbasis Pondok Pesantren karena adanya 

kekhawatiran terhadap dekradasi moral peserta didik, sebagai sarana promosi 

lembaga dan aktivitasyang dilakukan dalam tercapainya sebuah kesepakatan dengan 

pihak Pondok Pesantren. (2) Pelaksanaan Pesantren Kilat dilakukan oleh peserta didik 

selama 1 minggu dalam 1 tahun ajaran, dimana lembaga melakukan berbagai macam 

strategi dalam memotivasi peserta didik dan menggunakan metode ceramah, klasikal 

dan diskusi agar penyampaian materi yang telah disepakati dapat tersampaikan.  (3) 

Pengembangan kurikulum PAI berbasis  Pondok Pesantren di SMK PGRI 2 Ponorogo 

dibagi menjadi 2 bagian yaitu pengembangan di lingkungan Sekolah dan lingkungan 

Pondok pesantren, yang bertujuan untuk memberikan ilmu agama secara lebih dan 

memperbaiki akhlak para peserta didik, pencapaian tersebut terlihat dari hasil yang 

diperoleh saat postest lebih baik dari pada pretest. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah sebuah keniscayaan yang harus ditempuh setiap 

orang jika ingin mengembangkan diri dan memperoleh kemajuan. Oleh 

karenanya, tidaklah mengherankan kalau kadar kualitas suatu bangsa sangat 

tergantung dengan kualitas pendidikan warganya. Standar untuk mengukur 

daya saing suatu bangsa paling tidak dipengaruhi oleh tiga hal penting. 

Pertama, tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi suatu bangsa. 

Kedua, kemampuan manajemen suatu bangsa. Ketiga, kemampuan sumber 

daya manusia.
1
  

Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk memacu peningkatan SDM 

peserta didik serta membekalinya dengan keahlian keterampilan khusus 

diperlukan sebuah rekayasa sosial (social enginerring) yang diantaranya bisa 

dilakukan dengan mengembangkan Sekolah Kejuruan. Sekolah Kejuruan 

berkeinginan untuk membekali peserta didik dengan materi-materi yang 

diperoleh di sekolah umum tetapi juga ditambah dengan memberikan bekal 

keterampilan kepada peserta didik. Hal ini akan menciptakan dan mencetak 

peserta didik yang selian pintar juga terampil dalam berbagai bidang seperti 

elektronik, pertanian, penjahit, otomotif, dan lain-lain.
2
 

                                                 
1
 Harry Sudrajat dan Abdullah Hanif, Madrasah Aliyah Kejuruan (Jakarta: Departemen 

Agama RI, 2004), 1. 
2
 Ibid., 2. 
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Pendidikan vokasi atau kejuruan merupakan keterampilan pendidikan 

yang menyiapkan peserta didik untuk bekerja. Pendidikan vokasi menyiapkan 

terbentuknya perilaku, sikap, kebiasan kerja, dan apresiasi terhadap 

pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat oleh dunia usaha dan 

dunia industri, diawasi oleh masyarakat dan pemerintah dalam kontrak 

dengan badan atau lembaga usaha serta berbasis produktif. Perilaku, sikap, 

dan kebiasaan yang aktif, kreatif dan produktif menyenangkan dalam 

pendidikan vokasi memerlukan penyesuaian pengembangan bakat dengan 

program keahlian.
3
 

Pada sekolah kejuruan peningkatan dan pengembangan kecakapan 

vokasional dan menekankan pada hardskills dan softskills. Kecakapan 

vokasional sering disebut dengan kecakapan kejuruan, artinya kecakapan 

yang dikaitkan dengan pekerjaan tertentu yang ada dimasyarakat. kehadiran 

kecakapan vokasional dimaksudkan untuk menjembatani kurikulumyang ada 

di sekolah dengan kebutuhan riil di masyarakat, terutama dunia usaha san 

dunia industri.
4
 

Tujuan utama sekolah kejuruan adalah pencapaian kompetensi 

keahlian. Yang dimaksud di sini adalah peserta didik memiliki keterampilan 

sesuai dengan pilihan bidang keahlian berdasar minat dan bakatnya. Meski 

demikian bukan berarti sekolah hanya sekedar memberi materi vokasional 

saja, kemudian berusaha untuk meletakkan dasar nilai-nilai yang dipedomani 

dan dilaksanakan oleh warga sekolah. Nilai-nilai yang dimaksud disini, antara 

                                                 
3
 Rodli Makmun, Pendidikan Multikultural (Ponorogo: STAIN Po Press, 2016) 46. 

4
 Ibid., 47. 



 

 

 

 

lain: etika moral, hal ini dilakukan dengan dilaksanakan oleh seluruh warga 

sekolah, baik sebagai pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Etika 

moral ini direalisasikan dengan 5S, artinya senyum, salam, sapa, sopan, dan 

santun. Sikap dan perilaku diwujudkan dalam berinteraksi di sekolah maupun 

di luar sekolah. Nilai excellence berkaitan dengan pencapaian tujuan sesuatu 

yang baik, jadi setiap warga sekolah berusaha melakukannya. Dan nilai-nilai 

yang dikembangkan di sekolah adalah kejuruan, bersama, kebersamaan, 

tanggung jawab, transparansi, wining spirit, dan kerja keras.
5
 

Melihat uraian di atas, Sekolah Menengah Kejuruan dianggap dapat 

mengidentifikasi segala potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh 

masyarakat, sehingga sekolah menengah kejuruan merupakan lembaga yang 

dinilai mampu mengembangkan kurikulum berbasis Pondok Pesantren. 

Namun tidak hanya kurikulum yang memuat life skill bagi siswa, akan tetapi 

juga kurikulum pendidikan agama Islam. Sebagaimana disebutkan dalam PP. 

RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 6 bahwa. 

“Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada 

jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: (a) kelompok 

mata pelajaran agama dan akhlak yang mulia, (b) kelompok mata 

pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, (c) kelompok mata 

pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, (d) kelompok mata 

pelajaran estetika, dan (e) kelompok mata pelajaran jasmani, olah 

raga, dan kesehatan.”
6
 

                                                 
5
 Ibid., 72. 

6
 UndangUndang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta 

UndangUndang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS (Bandung: Citra 

Umbara, 2006), 124. 



 

 

 

 

Pendidikan keagamaan yang kita lihat saat ini telah mengalami 

beberapa perkembangan, mulai dari metode, model hingga sistem 

penglolaannya. Bagi masyarakat Muslim Indonesia, pesantren dianggap 

sebagai cikal bakal terbentuknya pendidikan Islam. Pesantren merupakan 

lembaga pendidikan tradisional asli Indonesia sebagaimana yang diyakini 

oleh Karel Staeenbrink, Cliffort Geerts dan lainnya. Hanya saja mereka 

berbeda ketika mengungkapkan proses lahirnya pesantren.
7
 

Di Indonesia, Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang telah 

dikenal sejak zaman kolonial. Umur pesantren sudah sangat tua dan tidak 

pernah lekang diterpa perubahan zaman. Semakin lama, semakin modern dan 

jumlahnya semakin banyak.
8
 Pondok sebagai tempat mengaji, belajar agama 

islam. Sedangkan pesantren diartikan tempat orang yang belajar atau 

menuntut pelajaran agama islam.
9
  

Pendidikan pondok pesantren sangat baik bagi pembentukan jiwa dan 

kepribadian santri dan hal itu di samping sesuai dengan jiwa agama islamjuga 

sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia.
10

 Dalam sistem 

pendidikan kita, Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu jenis 

pendidikan agama yang didesain dan diberikan kepada siswa yang beragama 

islam dalam rangka untuk mengembangkan keberagamaan islam mereka. 

Pendidikan Agama islam merupakan sebutan yang diberikan pada salah satu 

                                                 
7
 Mastukki dan Abd. Adhim, Sinergi Madrasah dan Pondok Pesantren (Departemen 

Agama RI, 2004), 18.  
8
 Hasan Basri dan Beni Ahmad Saebani, Ilmu Pendidikan Islam (Jilid II) (Bandung: CV 

Pustaka Setia, 2010), 227. 
9
Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam (IPI) (Jakarta: Pustaka Setia, 1995), 268. 

10
 Ibid., 270. 



 

 

 

 

subyek pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa muslim dalam 

menyelesaikan pendidikannya pada tingkat tertentu. Ia merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari kurikulum suatu sekolah sehingga merupakan alat 

untuk mencapai salah satu aspek tujuan sekolah yang bersangkutan.  

Karena itu, subyek ini diharapkan dapat memberikan keseimbangan 

dalam kehidupan anak kelak, yakni manusia yang memiliki “kualifikasi” 

tertentu tetapi tidak terlepas dari nilai-nilai agama islam.
11

 Pengembangan 

kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan salah satu perwujudan 

dari pengembangan sistem pendidikan islam. Sebagaimana tertuang dalam 

UU Nomer 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama pada 

penjelasan Pasal 37 Ayat (1) bahwa pendidikan agama dimaksudkan untuk 

membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.
12

 

Kegiatan lembaga pendidikan SMK PGRI 2 Ponorogo tidak selalu 

berfokus pada kegiatan pembelajaran yang berbasis Kejuruan saja, namun 

pada lembaga ini juga memperhatikan Pendidikan Agama yang sangat 

diperlukan untuk membentuk anak bangsa yang berperilaku agamis. Karena 

bisa kita lihat secara umum Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK), peserta didik sangat minim untuk mendapatkan 

pendidikan agama di Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) secara formal di 

sekolah. Dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di lembaga 

                                                 
11

 Erwin Yudi Prahara, Materi Pendidikan Agama islam (Yogyakarta: STAIN Po PRESS, 

2009), 5-6. 
12

 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama islam (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2012), V-VI. 



 

 

 

 

pendidikan SMK PGRI 2 Ponorogo, peneliti melihat masih kurangnya 

pengetahuan peserta didik mengenai agama, terutama peserta didik yang 

masih baru yaitu kelas 10, karena peserta didik baru sifatnya heterogen yang 

berasal dari berbagai macam kalangan yaitu lulusan SMP dan MTs.
13

 

Dengan kurangnya pengetahuan agama maka peserta didik akan 

sering melakukan pelanggaran moral dan norma, hal tersebut akan 

mempengaruhi minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah 

umum, karena pendidikan agama yang akan pertama kali di salahkan jika 

peserta didik melakukan pelanggaran moral dan norma. Melihat sebuah 

problematika yang dialami oleh peserta didik di lembaganya, SMK PGRI 2 

Ponorogo mengembangkan program kurikulum sekolah yang bertujuan agar 

dapat memperbaiki problematika yang selama ini menjadi suatu ciri khas dari 

Sekolah Menengah Kejuruan. Sebuah Program Sekolah Berbasis Pondok 

Pesantren yang berkerjasama dengan Pondok Pesantren Al-Ikhlas Kec. 

Babadan, program yang di terapkan mulai tahun 2014 silam sepertinya telah 

merubah mindset masyarakat terhadap Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 

terkhusus SMK PGRI 2 Ponorogo yang banyak memberikan perubahan 

dalam dunia pendidikan Sekolah Kejuruan di wilayah Kabupaten Ponorogo 

dan sekitarnya. 

Dalam Program tersebut peserta didik melakukan kegiatan wajib 

mondok  selama 1 minggu dalam kurun waktu 1 tahun yang telah 

dijadwalkan oleh lembaga, jadi selama menimba ilmu di SMK PGRI 2 

                                                 
13

 Lihat transkrip 01/O/11-01/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 



 

 

 

 

Ponorogo peserta didik berkesmpatan untuk melakukan wajib mondok selama 

3 minggu dalam kurun waktu pendidikan 3 tahun.
14

 Selama wajib mondok, 

peserta didik wajib bermukim di Pondok pesantren Al-Ikhlas, menurut 

informasi yang peneliti peroleh bahwa pendidikan agama yang diberikan 

kepada peserta didik ketika mondok yaitu Pendidikan Dasar Agama, seperti 

Wudhu, Shalat dan Rukun-rukunya, Mengaji Al-Qur’an dan Pendidikan Fiqih 

dasar. Pendidikan tersebut bertujuan agar peserta didik lebih mengerti tentang 

agama yang dianutnya beserta Syariat-syariatnya dan yang terpenting adalah 

dapat merubah Akhlak peserta didik lebih baik. Dengan demikian tanpa 

terkecuali seluruh peserta didik wajib mengikuti program wajib tersebut, 

meski peserta didik tersebut sudah memahami agama seperti lulusan Pondok 

ataupun lulusan MTs.
15

 

Selama kegiatan wajib mondok yang dilakukan oleh peserta didik 

diharapkan peserta didik menjadikan kegiatan tersebut sebagai kegiatan 

peningkatan pengetahuan agama merkea, tetapi juga sangat memungkinkan 

bahwa kegiatan wajib mondok tersebut hanya digunakan sebagai 

pengguguran kewajiban mereka dalam salah satu program sekolah. Selain itu, 

waktu yang digunakan untuk melakukan kegiatan pondok pesantren apakah 

cukup dilakukan hanya 1 minggu dalam 1 tahun ajaran. Sedangkan untuk 

menanamkan pendidikan agama kepada seseorang atau peserta didik di 

perlukannya pembiasaan dan hal tersebut mungkin sangat minim bisa 

dilakukan dalam 1 minggu. Sehingga peserta didik ketika selesai melakukan 

                                                 
14

 Lihat transkrip 23/W/05-04/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
15

 Lihat transkrip 11/W/20-03/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 



 

 

 

 

kewajiban kegiatan pondok pesantren akan biasa-biasa saja seperti sebelum-

sebelumnya. 

Berangkat dari permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian 

untuk mengetahui seberapa tepatkah Program Sekolah Berbasis Pondok 

Pesantren yang diterapkan pada lembaga pendidikan SMK PGRI 2 Ponorogo, 

dalam memberikan pendidikan agama tambahan di pondok Pesantren kepada 

peserta didik. Dengan demikian penulis mengambil judul Implementasi 

Program Sekolah Berbasis Pondok Pesantren Dalam Menanamkan 

Pendidikan Agama Islam Kepada Peserta Didik Di Smk Pgri 2 Ponorogo. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus 

penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Latar belakang implementasi program sekolah berbasis pondok pesantren 

di SMK PGRI 2 Ponorogo 

2. Pelaksanaan kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis  Pondok 

Pesantren di SMK PGRI 2 Ponorogo 

3. Pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis  Pondok 

Pesantren di SMK PGRI 2 Ponorogo 

C. Rumusan Masalah 

Dari beberapa uraian di atas, masalah yang akan diteliti dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai: 



 

 

 

 

1. Apa latar belakang implementasi program sekolah berbasis pondok 

pesantren di SMK PGRI 2 Ponorogo? 

2. Bagaimana pelaksanaan kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis  

Pondok Pesantren di SMK PGRI 2 Ponorogo.? 

3. Bagaimana pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis  

Pondok Pesantren di SMK PGRI 2 Ponorogo.? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui latar belakang implementasi program sekolah berbasis 

pondok pesantren di SMK PGRI 2 Ponorogo 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan kurikulum Pendidikan Agama Islam 

berbasis  Pondok Pesantren di SMK PGRI 2 Ponorogo 

3. Untuk mengetahui pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam 

berbasis  Pondok Pesantren di SMK PGRI 2 Ponorogo. 

E. Manfaat Penelitian 

Peneltian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Secara Teoritik 

Hasil penelitian ini, kedepannya diharapkan dapat memberikan 

konstribusi yang positif bagi pendidik untuk menanamkan pendidkan 

agama dan akhlak yang baik untuk peserta didik SMK PGRI 2 Ponorogo 

melalui kegiatan program kurikulum berbasis pondok pesantren.  

 



 

 

 

 

2. Secara Praktis 

a. Manfaat Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman 

dan pengembangan pemikiran peneliti. Bahwasannya kegiatan program 

kurikulum berbasis pondok pesantren dapat memberikan dampak yang 

positif bagi pendidikan Indonesia. 

b. Manfaat untuk peserta didik SMK PGRI 2 Ponorogo 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah program wajib 

mondok benar-benar efektif untuk meningkatkan pendidikan agama 

mereka dalam memenuhi kompetensi yang harus dimiliki seorang 

peserta didik, terutama dalam pengetahuan dasar agama islam peserta 

didik SMK PGRI 2 Ponorogo. 

c. Manfaat untuk lembaga SMK PGRI 2 Ponorogo 

Penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberikan kritik, saran dan 

masukan yang dapat membantu pihak lembaga pendidikan SMK PGRI 

2 Ponorogo dalam rangka perbaikan terhadap program sekolah Berbasis 

Pondok Pesantren untuk peserta didik SMK PGRI 2 Ponorogo. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 6 Bab, yang 

secara keseluruhan terdiri dari Pendahuluan, Kajian Pustaka, Metode 

Penelitian, Hasil Penelitian, Pembahasan Hasil Penelitian, dan Penutup. 



 

 

 

 

Bab I berisi Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika 

Pembahasan.  

Bab II berisi tentang Telaah Hasil Penelitian Terdahulu yang berguna 

untuk mempermudah peneliti untuk menemukan teori-teori yang digunakan 

oleh penulis terdahulu. Pada bab ini juga berisi tentang penjelasan pendukung 

yang menjadi dasar teori dari penelitian yang akan dilakukan, disini akan 

dijelaskan tentang pengertian Pondok Pesantren, Kurikulum, dan Pendidikan 

Agama Islam. 

Bab  III  menguraikan  metode  penelitan  yang  digunakan,  antara  

lain meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi 

penelitian, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, tehnik analisis 

data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahaptahap penelitian. 

Bab IV merupakan  hasil  penelitian  yang  meliputi  pemaparan  hasil 

penelitian di lapangan sesuai dengan urutan masalah atau focus penelitian.  

Latar belakang implementasi program sekolah berbasis pondok pesantren di 

SMK PGRI 2 Ponorogo, Pelaksanaan dan pengembangan kurikulum 

Pendidikan Agama Islam berbasis  Pondok Pesantren di SMK PGRI 2 

Ponorogo, dan Kualitas pendidikan agama siswa peserta program sekolah 

berbasis pondok pesantren di SMK PGRI 2 Ponorogo. 

Bab V adalah pembahasan dan penyajian data dari hasil penelitian di  

lapangan yang telah dilakukan. Pada bab ini dibahas mengenai Latar belakang 

implementasi program sekolah berbasis pondok pesantren di SMK PGRI 2 



 

 

 

 

Ponorogo, Pelaksanaan dan pengembangan kurikulum Pendidikan Agama 

Islam berbasis  Pondok Pesantren di SMK PGRI 2 Ponorogo, dan Kualitas 

pendidikan agama siswa peserta program sekolah berbasis pondok pesantren 

di SMK PGRI 2 Ponorogo. 

Bab VI diuraikan dua hal pokok, yaitu kesimpulan dari hasil  

penelitian dan saran berdasarkan hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Di samping memanfaatkan berbagai teori yang relevan dengan 

pembahasan ini, penulis juga melakukan telaah hasil penelitian terdahulu 

yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Adapun hasil temuan penelitian 

terdahulu adalah sebagai berikut: 

Penelitian yang dilakukan oleh Harisun yang berjudul “Manajemen 

Kurikulum Pendidikan Sekolah Islam Salaf Pesantren Girikesumo 

Banyumeneng Mranggen Demak”. Penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif. Dalam penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai penulis adalah: 1. 

Mengungkapkan proses pembentukan kurikulum pendidikan sekolah Islam 

salaf pesantren Girikesumo Mranggen Demak. 2. Mengungkapkan 

implementasi kurikulum pendidikan sekolah Islam salaf pesantren 

Girikesumo Mranggen Demak. 3. Mengungkapkan evaluasi kurikulum 

pendidikan sekolah Islam salaf pesantren Girikesumo Mranggen Demak. 

Tempat penelitian di sekolah Islam salaf pesantren Girikesumo Dkh. 

Girikusumo Ds. Banyumeneng, kec. Mranggen, Kab. Demak, Prov. Jawa 

Tengah pada bulan Februari 2015. Teknik pengumpulan data yang penulis 

gunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah sebagai berikut : Wawancara, 

Dokumen dan Observasi. Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah 

model analisis diskriptif, dengan melibatkan tiga aktifitas, yaitu : reduksi 



 

 

 

 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa Proses pembentukan kurikulum sekolah Islam salaf 

pesantren Girikesumo dilakukan dengan tiga tahap : a) merencanakan 

program pendidikan dan kurikulum dalam bentuk diskusi, seminar dan 

lokakarya, yang dilakukan oleh unsur-unsur dari yayasan, pengasuh 

pesantren, kepala sekolah, dan para ustadz yang memiliki kapasitas di bidang 

kurikulum. b) menetapkan kurikulum sekolah Islam salaf menjadi dua 

kelompok, yaitu : pendidikan kesantrian dan pendidikan non formal pesantren 

(sekolah Islam salaf). Pendidikan kesantrian meliputi semua proses 

pendidikan santri dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan pendidikan non 

formal pesantren merupakan unit pendidikan yang terangkum dalam struktur 

mata pelajaran sekolah (sekolah Islam salaf), dilaksanakan jam 07.00 WIB 

sampai jam 14.00 WIB. Implementasi kurikulum sekolah Islam salaf 

pesantren Girikesumo menggunakan model kurikulum berbasis kompetensi 

mandiri (KBK Mandiri), dengan menekankan pada pencapaian kompetensi 

para santri dalam berfikir dan berperilaku. Pelaksanaan kurikulum sekolah 

Islam salaf pesantren Girikesumo disampaikan dengan metode-metode yang 

disesuaikan dengan mata pelajaran dan tujuan yang akan dicapai. Metode-

metode tersebut adalah metode ceramah, metode tanya jawab, metode 

diskusi, metode demonstrasi, metode bandongan, metode sorogan, metode 

halaqah dan lain sebagainya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Azizah yang berjudul 

“Manajemen Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Berbasis Pondok 



 

 

 

 

Pesantren (Studi Pada SMP Islam Bina Insani, Baran, Ketapang, Kab. 

Semarang Tahun 2017)”. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah 

jenis penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini meliputi: Untuk 

mengetahui manajemen pendidikan sekolah menengah pertama berbasis 

pondok pesantren (studi pada SMP Islam Bina Insani, Baran, Ketapang, Kab. 

Semarang pada tahun 2017 dan Untuk mengetahui faktor pendukung dan 

penghambat manajemen pendidikan sekolah menengah pertama berbasis 

pondok pesantren (studi pada SMP Islam Bina Insani, Baran, Ketapang, Kab. 

Semarang pada tahun 2017. SMP Islam Bina Insani, Baran, Ketapang, 

Susukan, Kab. Semarang. Langkah yang digunakan penulis untuk 

pengumpulan data yang diperlukan sebagai penunjang dan memperoleh data 

yang sesuai dalam penelitian, maka penulis menggunakan beberapa langkah 

yang berkaitan dengan metode penelitian tersebut antara lain: observasi, 

interviw/wawancara, dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan dalam pelaksanaan manajemen sekolah berbasis pesantren yang 

ditinjau dari tujuh bidang manajemen telah menghasilkan beberapa pokok 

pembahasan mengenai pelaksanaan manajemen sekolah berbasis pondok 

pesantren tersebut. Selain itu juga akan dibahas mengenai faktor pendukung 

dan faktor penghambat dalam pelaksanaan manajemen sekolah berbasis 

pondok pesantren. 

Penelitian yang dilakukan oleh Intan Purnama Sari yang berjudul 

“Smk Alternatif Berbasis Pesantren (Studi Tentang Upaya Memadukan 

Agama Dan Teknologi Di SMK Syubbanul Wathon)”. Penelitian ini 



 

 

 

 

menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini mengambil lokasi di  

SMK   Syubbanul Wathon Tegalrejo, Magelang pada bulan Juli 2014. 

Peneliti memilih tempat   tersebut dikarenakan banyak prestasi-prestasi yang 

ditorehkan serta  dapat  mengkolaborasikan SMK   dengan   asrama. Tujuan 

dari penelitian ini adalah : 1. Untuk   mengetahui   latar   belakang   Pesantren   

(API)   mendirikan   SMK   Syubbanul Wathon. 2. Untuk mengetahui proses 

apa saja yang dikembangkan di SMK Syubbanul Wathon. Penulis 

menggunakan beberapa langkah yang berkaitan dengan metode penelitian 

tersebut antara lain: observasi, interviw/wawancara, dokumentasi. 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pola pendidikan SMK berbasis 

pesantren  studi  tentang  SMK  Syubbanul  Wathon  di  Tegalrejo  Magelang, 

maka dapat disimpulkan bahwa SMK Syubbanul Wathon (SW) didirikan 

karena tuntutan  masyarakat. Tuntutan  masyarakat   agar   mendirikan   SMK   

SW  yaitu   menyediakan  pendidikan   formal   berbasis   asrama. Proses  

pendidikan  di  SMK  SW  berbasis  pesantren  yaitu  tidak  hanya 

mengunggulkan  ilmu  umum  tetapi  juga  ilmu  agama. SMK SW berbeda 

dengan SMK pada umumnya dikarenakan di SMK SW berbasis pesantren 

maka  terbentuk  pola  pendidikan  yang  berbeda.  Seperti  halnya  

pembagian  kelas  santri,  baik  putra  maupun  putri  dipisahkan.  Sistem  

Kegiatan  Belajar Mengajar (KBM) yang ada juga  mengikuti   kurikulum 

SMK pada umumnya.  

Adapun yang membedakan dengan penelitian kali ini adalah lebih 

pada membahas tentang pengembangan dan pelaksanaan program sekolah 



 

 

 

 

berbasis Pondok Pesantren, yang mengukur pada sebuah kefektifitasan 

kegiatan tersebut dengan kurun waktu yang telah ditentukan, untuk 

memberikan pendidikan Agama tambahan kepada setiap peserta didik. 

B. Kajian Teori 

1. Pondok Pesantren 

a. Sejarah Singkat Pondok Pesantren 

Berdirinya pondok pesantren bermula dari seorang Kiai yang 

menetap (bermukim) pada suatu tempat. Kemudian datanglah santri 

yang ingin belajar kepadanya dan turut pula bermukim di tempat itu. 

Karena banyaknya santri yang datang, mereka pun mendirikan pondok 

di sekitar rumah Kiai atau Masjid. Biasanya tanah tempat berdirinya 

pondok tersebut adalah milik pribadi keluarga Kiai. Adan yang 

kemudian mewakafkan untuk umat Islam, dan ada pula yang tetap 

bersetatus masyarakat. Boleh jadi, inilah yang melatari sentralitas 

peran Kiai di dalam kehidupan pesantren secara menyeluruh.
16

 

 Pesantren atau pondok adalah lembaga yang bisa dikatakan 

merupakan wujud proses wajar perkembangan sistem pendidikan 

nasional. Dari segi historis pesantren tidak hanya identik dengan 

makna keislaman, tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia 

(indigenous). Sebab, lembaga yang serupa pesantren ini sebenarnya 

sudah ada sejak pada masa kekuasaan Hindu-Buddha. Sehingga Islam 

tinggal meneruskan dan mengislamkan lembaga pendidikan yang 
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sudah ada. Tentunya initidak berarti mengecilkan peranan Islam 

dalam memelopori pendidikan di Indonesia.
17

 

Perkembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia erat 

hubungannya dengan masuknya agama Islam ke Indonesia. Orang-

orang yang kemudian masuk Islam ingin mempelajari dan mengetahui 

ajaran-ajaran Islam lebih lanjut, ingin pandai sembahyang,berdoa dan 

membaca Al-Qur’an. Dari sinilah mulai tumbuh pendidikan agama 

Islam. Pelajaran agama Islam diberikan di rumah-rumah, langgar, dan 

masjid-masjid. Di tempat-tempat inilah anak-anak muda belajar rukun 

iman dan rukun Islam sebagai dasar-dasar kepercayaan dan dasar-

dasar ritual keagamaan.
18

  

Dalam struktur pendidikan nasional, pesantren menempati 

posisi lembaga pendidikan keagamaan yang patut dipertimbangkan. 

Hal ini tidak saja disebabkan oleh faktor usianya yang relatif tua, 

tetapi juga ia secara signifikan telah ikut andil dalam upaya 

mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Pada dekade 1970an, 

pesantren mengalami perkembangan yang cukup berarti. Pada saat itu, 

hampir setiap pesantren telah membangun dan memiliki lembaga 

pendidikan formal, mulai dari tingkat dasar hingga lembaga 

pendidikan tinggi. Keberadaan pondok pesantren dengan demikian 

telah dirasakan manfaatnya oleh segenap lapisan masyarakat. 
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Sebelum mengunakan sistem madrasah, peantren memakai 

sistem pengajaran konvesional. Sistem pengajaran ini ditandai dengan 

ciri-cirinya yang khas, antara lain, tidak adanya daftar santri (peserta) 

pengajian dan tidak adanya evaluasi hasil belajar secara formal bagi 

santri, kurikulum yang hanya berisi ilmu-ilmu keagamaan abad 

pertengahan dengan bersumber pada kitab-kitab klasik/kuning (al-

kutub al-qadimah) dan metode serta pendekatan yang berkisar pada 

sorogan, bandongan, cocogan, setoran, muthalaah dan musyawarah. 

Sistem pendidikan di pesantren didasari, digerakkan dan 

diarahkan oleh nilai-nilai kehidupan yang bersumber pada ajaran dasar 

Islam. Ajaran dasar ini berkelindan dengan struktur kontekstual atau 

realitas sosial yang digumuli dalam kehidupan sehari-hari. Hasil 

perpaduan dialektis dari kedua inilah yang menetapkan tujuan 

pendidikan yang hendak dicapai dan dalam menentukan opsi yang 

hendak ditempuh. Artinya, sistem pendidikan pesantren lahir sebagai 

penjumlahan dialogis antara keyakinan terhadap doktrin ajaran yang 

mutlak dan realitas sosial yang memiliki kebenaran nilai relatif. Dan 

secara tegas dapat dikatakan, bahwa pesantren baru akan dipandang 

efektif manakala memiliki filosofi humanis, misi akademis dan 

keluhuran moral, serta nilai-nilai Islam yang jelas. Dari nilai-nilai 



 

 

 

 

inilah, potensi dan aktualitas diri, kelembagaan dan kemasyarakatan 

dapat dimulai.
19

 

Sebagai cikal bakal lahirnya pesantren kilat, pengajian 

pasaran diperkirakan sebagai model pendidikan agama yang khas di 

Indonesia, sebagaimana kekhasan sistem pendidikan Pondok 

Pesantren. Keberadaan pengajian pasaran diduga sudah ada sejak lama 

di lingkungan Pondok Pesantren. Pelaksanaan pengajian jenis ini 

dilakukan secara singkat dan padat. Dikatakan padat karena jumlah 

kitab yang dibaca cukup banyak dan dikatakan singkat karena waktu 

untuk menamatkan pengajian itu sangat terbatas, yaitu antara 10 

sampai 15 atau 20 hari. Jika dalam pengajian reguler (baik sistem 

konvensional maupun madrasah) sebuah kitab ditamatkan 

pembacaannya minimal selama tiga bulan, maka dalam pengajian atau 

pesantren itu kitab yang sama bisa diselesaikan pembacaannya dalam 

satu atau dua minggu saja. Pesantren pasaran ini biasanya berlangsung 

untuk mengisi dan memanfaatkan bulan suci Ramadhan. Selama 

pesantren pasaran berlangsung, sang kyai dan santri dapat 

menamatkan beberapa kitab mulai dari tingka rendah sampai dengan 

tingkat tinggi. Dalam tradisi pesantren, pengajian pasaran itu lebih 

dimaksudkan untuk tabarrukan (mencari berkah) bagi kalangan santri 
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awam dan sekaligus untuk muthala’ah (meningkatkan pemahaman 

dan memantapkan bacaan) bagi para santri senior (ustadz).
20

 

Bahan pelajaran yang diterapkan dalam Pesantren Kilat: 

1) Pemahaman Keislaman (Tauhid, Akhlak,dan Ibadah) 

2) Pemahaman terhadap Al-Qur’an (bimbingan membaca, menulis 

dan memahami al-Qur’an) 

3) Pemahaman kepemimpinan (pengertian dan unsur-unsur dalam 

organisasi, manajemen organisasi, serta ciri-ciri pemimpin yang 

ideal) 

4) Problem solving (akar persoalan umat islam, cara pemecahan 

masalah) 

5) Simulasi permaninan untuk menghindari kejenuhan peserta didik. 

(permainan ini tentu bermuara atau berkaitan langsung atau tidak 

langsung dengan keyakinan terhadap Islam)
21

 

Untuk mencapai hasil yang maksimal, maka selama proses 

Pesantren Kilat berjalan, pembimbing atau pelatih berkewajiban 

melakukan evaluasi atau penilaian terhadap seluruh peserta. Penilain 

ini dilakukan secara konsepsional, tertib dan sistematis. Dalam 

pelaksanaan Pesantren Kilat dapat ditempuh melalui beberapa 

pendekatan: 
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1) Pendekatan Keteladanan yaitu keteladanan pembimbing baik dari 

segi moral, sikap dan keterampilannya harus mencerminkan 

keteladanan optimal. Pembimbing harus dapat menumbuhkan 

motivasi pada peserta didik untuk mampu mandiri dalam 

pelaksanaan kegiatan. Pembimbing harus dapat mengayomi dan 

mengarahkan pada suasana yang edukatif. 

2) Pendekatan Kekeluargaan atau Pendekatan Sosial Kemasyarakatan, 

yaitu menerapkan sistem kekerabatan, kebersamaan sebagai suatu 

keluarga besar yang harus saling menunjang dengan 

mengembangkan kehidupan duniawi dan ukhrawi. 

3) Proses Pembimbingan. Kegiatan pembimbingan dimulai dengan 

memberikan motivasi. Motivasi diberikan untuk menumbuhkan 

kebanggaan sebagai muslim dalam bersikap, berbicara dan 

berbuat. Pelaksanaan proses pembimbingan mengajar bersifat 

pengenalan, penalaran, pengkajian, dan pengamalan ajaran 

Islam.
22

 

Penilaian berarti menilai sesuatu. Sedangkan menilai itu 

mengandung arti mengambil keputusan terhadap sesuatu dengan 

mendasarkan diri atau berpegang pada ukuran baik atau buruk, sehat 

atau sakit, pandai atau bodoh dan sebagainya. Penilaian dalam 

pendidikan bertujuan untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan 

serta keberhasilan siswa setelah mengalami atau melakukan kegiatan 
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belajar selama jangka waktu tertentu. Selain itu juga untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan program pengajaran.
23

  

Agar kegiatan pembelajaran yang dilakukan itu memberikan 

hasil yang efektif, maka guru harus mampu membangkitkan motivasi 

pada peserta didiknya. Lebih lanjut Uzer Ustman menegaskan bahwa 

diantara tugas yang diemban oleh guru adalah membangkitkan 

motivasi peserta didik, sehingga mereka mau melakukan belajar.
24

 

Sasaran evaluasi atau penilaian adalah kemampuan peserta 

dalam penguasaan dan pendalaman materi yang diberikan, 

kemampuan peserta dalam mengemukakan pendapat, disiplin, 

aktivitas, solidaritas, kerjasama serta kadaremosi dan bakat 

kepemimpinan peserta. Hasil evaluasi ini, jelas akan merupakan dasar 

bagi pembinaan dan pengembangan selanjutnya.
25

 

b. Pengertian Pondok Pesantren  

Pesantren atau pondok adalah lembaga yang dapat dikatakan 

merupakan wujud proses wajar perkembangan sistem pendidikan dan 

selanjutnya, ia dapat merupakan bapak dari pendidikan Islam. Dari 

segi historis, pesantren tidakhanya identik dengan makna keislaman, 

tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia (indigeneous). 

                                                 
23

Nik Haryati, Pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam (Bandung: Alfabeta, 

2011), 111. 
24

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

Alfabeta, 2013), 146-147. 
25

Ibid.,13. 



 

 

 

 

Sebab, lembaga serupa pesantren sebenarnya sudah ada sejak masa 

hindu-Buddha. 

Pesantren sendiri menurut pengertian dasarnya adalah tempat 

belajar para santri, sedangkan pondok berarti rumah atau tempat 

tinggal sederhana yang terbuat dari bambu. Di samping itu, kata 

pondok mungkin berasaldari bahasa Arab “Funduq” yang berarti 

“Hotel atau Asrama”.
26

 Pondok sebagai tempat mengaji, belajar 

agama islam. Sedangkan pesantren diartikan tempat orang yang 

belajar atau menuntut pelajaran agama islam.
27

 

Taufik Abdulah menjelaskan bahwa pesantren tempat untuk 

membina manusia menjadi orang baik, dengan sistem asrama. 

Artinya, para Santri dan Kiai hidup dalam lingkungan pendidikan 

yang ketat dan disiplin. Menurut Abdurrahman Wahid, lingkungan 

Pesantren mirip dengan Akademi Militer atau Biara yang sarat dengan 

aturan main yang harus ditaati. 

Secara historis, Pesantren merupakan lembaga pendidikan 

non-formal-swasta murni yang tidak mengajarkan ilmu umum. 

Seluruh program pendidikan disusun sendiri dan pada umumnya bebas 

dari ketentuan formal. Program pendidikannya mengandung proses 

pendidikan formal, dan informal yang berjalan sepanjang hari di 

bawah pengawasan Kiai. 
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Mencermati realitas pesantren dewasa ini, ternyata tidak 

hanya menawarkan pendidikan mutlak agama, tetapi sudah mengalami 

modifikasi sedemikian rupa sehingga tidak lagi menjadi pendidikan 

pinggiran (marginal) yang mempunyai label “pusat kekolotan”, 

berindikasi sarung dan peci. Lantaran ini, dewasa ini masyarakat 

mulai memperhatikan untuk tidak mengatakannya tertarik lembaga 

pendidikan pesantren. Hal ini, agaknya, didasarkan oleh sejumlah 

alasan: pendidikan di pesantren lebih menjanjikan pendidikan moral 

dibanding lembaga pendidikan lainnya. Kecuali itu, diterapkannya 

sistem asrama, boleh jadi merupakan faktor lain yang diyakini dapat 

menumbuhkan mental mandiri dan jiwa wiraswasta.
28

 

 Kenyataan bahwa Islam dianut oleh mayoritas penduduk 

Indonesia, khususnya penduduk di Pulau Jawa, tidak bisa dilepaskan 

dari proses panjang Islamisasi yang dilalui, dimana pesantren secara 

intensif terlibat didalamnya, dan bahkan institusi ini menjadi salah 

satu media utama pengaruh Islam dalam pembinaan moral bangsa 

Indonesia. Selama proses panjang Islamisasi tersebut, pesantren 

dengan cautious policy telah melakukan akomodasi dan transformasi 

sosio-kultural terhadap pola kehidupan masyarakat setempat. Secara 

historis, pesantren dinilai tidak hanya mengemban misi dan 

mengandung nuansa keislaman, tetapi juga menjaga nuansa keaslian 

(indigenous) Indonesia karena lembaga sejenis telah berdiri sejak 
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masa Hindu-Buddha, sedangkan pesantren tinggal meneruskan dan 

mengislamkan saja.
29

 

Pesantren di dalam dinamikanya dipandang mempunyai 

identitas tersendiri yang diistilahkan oleh Abdurrahman Wahid 

dengan subkultural. Secara jujur memang harus diakui bahwa terdapat 

suatu “tradisi” tertentu yang tambah dan berkembang dalam 

masyarakat pesantren, namun tidak demikian kenyataannya di luar 

masyarakat pesantren. Tak ayal lagi, sewaktu dunia luar mulai santer 

dengan isu modernisasi maka “keunikan” dalam dunia pesantren 

tersebut menjadi salah satu penyebab mengapa tradisi pesantren 

semakin marak dan menarik untuk diperbincangkan. Implikasinya, 

dunia pesantren yang dalam kurun modern kurang begitu dikenal dan 

marginal, berlahan berubah menjadi sesuatu yang menarik perhatian 

kalangan para ilmuan dan akademisi. Sebagai salah satu buktinya di 

tanah air untuk menyintesakan sistem pendidikan pesantren dengan 

sistem pendidikan modern dalam rangka menghadirkan wacana 

pendidikan alternatif.
30

 

c. Fungsi dan Tujuan Pondok Pesantren 

Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, 

tetapi juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan penyiaran agama. 

Sementara Azyumardi Azra menyatakan bahwa ada tiga fungsi 
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pesantren tradisional. Pertama, transmisi dan transfer ilmu-ilmu 

Islam. Kedua, pemeliharaan tradisi Islam, dan ketiga, reproduksi 

ulama.
31

 

Sebagai lembaga pendidikan, pesantren menyelenggarakan 

pendidikan formal (madrasah, sekolah umum, dan perguruan tinggi), 

dan pendidikan nonformal yang secara khusus mengajarkan agama 

yang sangat kuat dipengaruhi oleh pikiran-pikiran ulama fiqh, hadis, 

tafsir, tauhid, dan tasawuf. Sebagai lembaga sosial, pesantren 

menampung anak-anak dari segala lapisan masyarakat muslim, tanpa 

membedakan tingkat sosial ekonomi mereka. Sebagai lembaga 

penyiaran agama Islam, masjid pesantren juga berfungsi sebagai 

masjid umum, yakni sebagai tempat belajar agama dan ibadah bagi 

para jamaah. Masjid pesantren sering dipakai untuk Majelis Taklim 

(Pengajian), diskusi-diskusi keagamaan, dan sebagainya. Selain itu, 

Kiai dan santri-santri senior, di samping mengajar juga berdakwah 

baik dalam kota maupun di luarnya, bahkan sampai daerah-daerah 

pedalaman.
32

 

Sehubung dengan tiga fungsi tersebut, pesantren memiliki 

tingkat integritas yang tinggi dengan masyarakat sekitarnya, dan 

menjadi rujukan moral bagi kehidupan masyarakat umum. Masyarakat 

umum memandang pesantren sebagai komunitas khusus yang ideal 

terutama dalam bidang kehidupan moral keagamaan. Karakteristik 
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pesantren dilihat dari segi fungsinya, dan memang sangat berperan 

ditengah-tengah masyarakat, menjadikannya semakin seksis dan dapat 

diterima (accepteble) oleh semua kalangan.
33

 

Dari sudut administrasi pendidikan, pondok pesantren dapat 

dibedakan dalam 4 kategori.  

1) Pondok pesantren dengan sistem pendidikan yang lama pada 

umumnya terdapat jauh di luar kota, hanya memberikan pengajian. 

2) Pondok pesantren modern dengan sistem pendidikan klasikal 

berdasarkan atas kurikulum yang tersusun baik, termasuk 

pendidikan skill atau vocational (keterampilan). 

3) Pondok pesantren dengan kombinasi  yang di samping memberikan 

pelajaran dengan sistem pengajian, juga madrasah yang dilengkapi 

dengan pengetahuan umum menurut tingkat atau jenjangnya. Inilah 

yang terbanyak. 

4) Pondok pesantren yang tidak lebih dari asrama pelajar daripada 

pondok yang semestinya.
34

 

Sebagaimana kita ketahui bahwa pondok pesantren adalah 

suatu lembaga pendidikan swasta yang didirikan oleh perseorangan 

(Kyai) sebagai figur central yang berdaulat menetapkan tujuan 

pendidikan pondoknya yang mempunyai tujuan tidak tertulis yang 

berbeda-beda. Filsafat pendidikan menentukan nilai-nilai apakah yang 

dijunjung tinggi yang akan dididikan kepada anak didiknya dengan 
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bahan pelajaran (kitab-kitab dan sebagainya) dan cara-cara 

mencapainya, sedangkan latar belakang ilmiah serta sikap filosofis 

para Kyai secara individual tidak sama, ada yang luas dan ada yang 

sempit. Tujuan tersebut dapat kita asumsikan sebagai berikut. 

a) Tujuan Khusus: “Mempersiapkan para santri untuk menjadi orang 

yang alim dalam ilmu agama yang diajarkan oleh Kyai yang 

bersangkutan serta mengamalkannya dalam masyarakat”. 

b) Tujuan Umum: “Membimbing anak didik menjadi manusia yang 

berkepribadian Islam yang sanggup dengan ilmu agamanya 

menjadi mubaligh Islam dalam masyarakat sekitar melalui ilmu dan 

amalnya”.
35

 

Tujuan diselenggarakannya pendidikan pesantren secara 

umum adalah membimbing peserta didik (santri) untuk menjadi 

manusia yang memiliki kepribadian Islami, yang dengan bekal ilmu 

agamanya mereka sanggup menjadi mubaligh untuk menyebarkan 

ajaran Islam dalam masyarakat sekitar melalui ilmu dan amalnya. 

Sedangkan tujuan khususnya adalah mempersiapkan peserta didik 

(para santri0 untuk menjadi orang alim dalam ilmu agama yang 

diajarkan oleh kyai yang bersangkutan, serta dalam mengamalkan dan 

mendakwakannya dalam masyarakat.
36
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HA. Timur Jaelani MA. Mengatakan bahwa dalam 

kenyataannya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di pondok 

pesantren dapat digolongkan tiga bentuk yaitu: 

1) Yang dimaksud dengan pondok pesantren adalah lembaga 

pendidikan dan pengajaran agama islam pada umumnya pendidikan 

dan pengajaran tersebut diberikan dengan cara non klasikal (sistem 

bandungan dan sorogan). Dimana seorang kyai mengajar santri-

santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh 

Ulama-ulama besar sejak abad pertengahan, sedang para santri 

biasanya tinggal dalam pondok/asrama dalam pesantren tersebut. 

2) Yang dimaksud dengan pesantren adalah lembaga pendidikan dan 

pengajaran agama islam yang pada dasarnya sama dengan pondok 

pesantren tersebut di atas tetapi para santrinya tidak disediakan 

pemondokan dikompleks pesantren, namun tinggal tersebar 

diseluruh penjuru desa sekeliling pesantren tersebut (santri kalong), 

dimana cara dan metode pendidikan dan pengajaran agama islam 

diberikan dengan sistem “waton” yaitu para santri datang 

berduyun-duyun pada waktu-waktu tertentu (umpama tiap hari 

Jum’at, Minggu, dan sebagainya).
37

 

3) Pondok pesantren dewasa ini adalah merupakan lembaga gabungan 

antara sistem pondok dan pesantren yang memberikan pendidikan 

dan pengajaran agama islam dengan sistem bandongan, sorogan, 
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ataupun watonan. Dengan para santri disediakan pondok atau 

merupakan santri kalong yang dalam istilah pendidikan Pondok 

Modern memenuhi kriteria pendidikan non-formal serta 

menyelenggarakan juga pendidikan formal berbentuk Madrasah 

dan bahkan sekolah umum dalam berbagai bentuk tingkatan dan 

aneka kejuruan menurut kebutuhan masyarakat masing-masing.
38

  

2. Kurikulum 

a. Pengertian Kurikulum 

Secara etimologis kata kurikulum diambil dari bahasa 

Yunani, Curere, berarti jarak yang harus ditempuh oleh para pelari 

dari mulai start sampai finish. Pengertian inilah yang kemudian 

diterapkan dalam bidang pendidikan. Dalam bahasa Arab, kurikulum 

sering disebut dengan istilah al-manhaj, berarti jalan yang terang yang 

dilalui manusia dalam bidang kehidupannya. Hal ini sebagaimana 

dikatakan oleh Ibn Mandzur dalam Lisan al-Arab menyebutkan 

kurikulum adalah “al-Thariqah al-Wadhih”. Maka dari pengertian 

tersebut, kurikulum jika dikatakan dengan pendidikan, menurut 

Muhaimin maka berarti jalan terang yang dilalui oleh pendidik atau 

guru dengan peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan, 

keterampilan dan sikap serta nilai-nilai.
39

 

Istilah kurikulum sering dimaknai plan for learning (rencana 

pendidikan). Sebagai rencana pendidikan kurikulum memberikan 
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pedoman dan pegangan tentang jenis, lingkup, urutan isi dan proses 

pendidikan. Secara historis, istilah kurikulum pertama kalinya 

diketahui dalam kamus Webster (Webster Dictionary) tahun 1856. 

Pada mulanya istilah kurikulum digunakan dalam dunia Olah Raga. 

Yakni suatu alat yang membawa orang dari start sampai ke finish. 

Kemudian pada tahun 1995, istilah kurikulum dipakai dalam bidang 

pendidikan dengan arti sejumlah mata pelajaran di suatu perguruan.
40

 

Kurikulum (Manhaj) secara harafiah berarti jalan terang yang 

dilalui oleh manusia dalam berbagai bidang kehidupannya. Dalam 

pendidikan, kurikulum ialah jalan terang yang dilalui pendidik dan 

anak didik untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap anak didik tersebut.
41

 

Menurut Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, Kurikulum adalah seperangkat rencana 

dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara 

yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
42

 

Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua dimensi kurikulum, 

yang pertama adalah rencana dan pengaturan tujuan, isi dan bahan 
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pelajarn, sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk 

kegiatan pembelajaran.
43

 

b. Orientasi Kurikulum 

Orientasi kurikulum Pendidikan Agama islam, Mahmud 

menjelaskan bahwa orientasi kurikulum pendidikan agama islam 

mencakup tiga hal, yakni: (1) orientasi pada perkembangan peserta 

didik; (2) orientasi pada lingkungan sosial; dan (3) orientasi pada 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

1) Orientasi pada perkembangan peserta didik 

Orientasi pengembangan kurikulum pendidikan agama 

Islam pada perkembangan peserta didik, menjadikan adanya 

perubahan paradigma dalam proses pembelajaran. Paradigma itu 

antara lain menempatkan proses peserta didik yang pada awalnya 

hanya berfungsi sebagai objek semata, menjadi menempatkan 

peserta sebagai objek dan subjek sekaligus. Dengan paradigma 

kurikulum dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan peserta 

didik, baik kebutuhan tingkat intelektualitasnya, minat dan 

bakatnya, kebutuhan yang bersifat jasmaniah maupun kebtuhan 

ruhaniyahnya, sehingga akan memberikan ruang yang luas kepada 

peserta didik untuk berkembang.
44
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2) Orientasi pada lingkungan sosial 

Kurikulum pendidikan islam hendaknya dikembangkan 

dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat tersebut. Tidak 

hanya berorientasi duniawi yang bersifat sementara, tetapi juga 

harus berorientasi pada ukhrawi yang bersifat abadi. Karena 

kehidupan yang abadi bagi setiap manusia adalah kehidupan 

akhirat dan itu yang lebih baik. Dengan mangacu pada orientasi 

tersebut maka kurikulum pendidikan islam akan lebih 

menyeimbangkan antara dua kebutuhan manusia tersebut.
45

 

3) Orientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

Kurikulum pendidikan Islam hendaknya lebih responsif 

terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Pengembangan kurikulum pendidikan Islam harus lebih fleksibel 

dan adaptable dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu 

pengetahuan senantiasa merupakan corre kurikulum. para peserta 

didik dikrim ke sekolah agar mempelajari ilmu pengetahuan 

tersebut. ilmu pengetahuan merupakan warisan umat manusia yang 

ditumpuk selama berabad-abad dan masih terus akan 

dikembangkan selama manusia hidup di atas bumi ini. 

Mempelajari ilmu pengetahuan juga berarti melaksanakan 

perintah-Nya, karena dalam banyak ayat Dia telah menyuruh kita 

untuk mempelajari ilmu tiada henti. Selain itu, mempelajari ilmu 
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pengetahuan juga berarti turut menikmati harta kekayaan umat 

manusia sambil meningkatkan kemampuan intelektual.
46

 

Berdasarkan pada falsafah negara Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945 serta program umum yang telah ditetapkan dalam 

GBHN pada Tap No. II MPR/1990 dan Tap-Tap MPR sebelumnya 

khususnya sektor agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa. Pemerintah berkewajiban untuk berusaha antara lain menambah 

dang mengembangkan sarana kehidupan beragama sehingga kesadran, 

penghayatan, dan pengalaman ajaran agama di negara kita menjadi 

makin mantap dan mendalam di kalangan umat beragama dalam 

masyarakat.
47

 

Dengan pendalaman, kesadaran, penghayatan, dan 

pengalaman ajaran agama masing-masing umat, kerukunan hidup 

beragama antar sesama umat beragama, dan kerukunan (ukhuwah) di 

dalam umat beragama sendiri serta kerukunan antar umat beragama 

dengan Pemerintah dapat terwujud dengan kukuh dan kuat.
48

 

Bilamana kerukunan dalam ketiga dimensi tersebut telah 

terwujud maka pembangunan nasional akan tetap berlangsung dengan 

stabil dan memperoleh jalan yang lancar dalam rangka mencapai 

tujuan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. 

Masyarakat yang kita cita-citakan itu terbentuk dari anggota-

anggotanya yang berupa manusia-manusia yang utuh dalam 
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kehidupan jasmaniah dan rohaniah, duniawiah dan ukhrawiah, dan 

sebagainya.
49

 

Bila kita mempergunakan istilah “Sistem pendidikan dan 

pengajaran Pondok Pesantren” maka tak lain yang dimaksud adalah 

sarana yang berupa perangkat organisasi yang diciptakan untuk 

mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran yang berlangsung dalam 

Pondok Pesantren itu. Sedangkan bila kita mempergunakan istilah 

“Sistem (Susteem dalam  bahasa Belanda) pendekatan” tentang 

metode pengajaran Agama Islam di Indonesia, maka tidak lain 

pengertiannya adalah “cara pendekatan dan cara penyampaian ajaran 

Agama islam di Indonesia” dimana cakupan yang luas, tidak hanya 

terbatas pada Pondok Pesantren, akan tetapi mencakup lembaga-

lembaga pendidikan formal, baik madrasah maupun sekolah umum 

dan non formal seperti Pondok Pesantren.  Karena Pondok Pesantren 

merupakan salah satu subsistem pendidikan di Indonesia, maka gerak 

dan usaha serta arah pengembangannya harus berada di dalam ruang 

lingkup tujuan pendidikan nasional itu.
50

 

c. Pengembangan Kurikulum 

Murray Print mengatakan bahwa pengembangan kurikulum 

adalah “curriculum development is defined as the process of  

planning, constructing, implementing, and evaluating learning 

opportunities intended to produce desired changes in learners.” 
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Maksudnya bahwa pengembangan kurikulum adalah, sebagai proses 

perencanaan, membangun, menerapkan dan mengevaluasi peluang 

pembelajaran diharapkan menghasilkan perubahan dalam belajar.
51

 

Berdasarkan teori tersebut, pengembangan kurikulum 

merupakan suatu cara untuk merencankan dan melaksanakan 

kurikulum pendidikan pada suatu satuan pendidikan, agar 

menghasilkan sebuah kurikulum yang kolaboratif, akomodatif, 

sehingga menghasilkan kurikulum yang ideal-operasional (dapat 

dilaksanakan), yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan satuan 

pendidikan dan daerah masing-masing.
52

 

Banyaknya virus sosial yang memaparkan para remaja dan 

pelajar seperti narkoba, penyimpangan seksual, pemerasan, dan 

kriminalitas harus cepat dicarikan jalan keluar. Wahyudin Zarkasi, 

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, mengatakan untuk menghindari 

maraknya penyakit masyarakat yang ditimbulkan oleh para 

pelajar,diperlukan pendidikan karakter. Berdasarkan fakta tersebut, 

kebermaknaan hidup harus mendapat perhatian cukup serius dalam 

merancang kurikulum, sehingga pendidikan dapat memberi kontribusi 

terhadap siswa untuk membekali diri untuk hidup secara luas di 

masyarakat.
53
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Pelaksanaan kurikulum yang relevan dengan idelisme Islam 

harus senantiasa mengembangkan metode pendidikannya, sedangkan 

pengembangan metodologi dapat mengambil teori Barat dengan Islam 

sebagai Filter teori Barat agar tujuan pendidikan yang Islami tetap 

terjaga.
54

 

Sebagaimana dikemukakan oleh H.M. Arifin, bahwa 

keseimbangan antara metode dan tujuan pendidikan Islam merupakan 

peraturan substansial antara metode, cara, dan tujuan pendidikan itu 

sendiri. Dengan demikian, nilai-nilai Islam dapat berada di setiap 

komponen pendidikan, atau Islam itu sendiri diolah menjadi sebuah 

sistem pendidikan.
55

 

Pada hakikatnya, kurikulum pendidikan Islam merupakan:
56

 

1) Sistem hidup yang menjadi tuntunan ajaran Islam. 

2) Alat dan bekal hidup di dunia dan akhirat. 

3) Metode dan strategi menjalani kehidupan duniawi dan ukhrawi. 

4) Sistem evaluasi diri, pengawasan diri dalam mengahadapi 

kehidupan. 

5) Tujuan kehidupan umat Islam.
57

 

Lima hakikat kurikulum di atas memberikan pemahaman 

kepada kita, bahwa pendidikan Islam wajib memiliki mata Pelajara 

dan menyajikannya kepada anak didik dengan dasar Al-Qur’an dan 
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As-Sunnah. Mata pelajaran tersebut diarahkan untuk membina akal 

dan hati anak didik serta memperkuat keimanan dan ketakwaan anak 

didik kepada Allah SWT.
58

 

Dalam mengembangkan kurikulum, menurut Nana Syaodih 

Sukmadinata, ada dua prinsip yang penting untuk diperhatikan, yaitu: 

prinsip umum dan prinsip khusus. 

1) Prinsip-prinsip Umum 

Dalam prinsip umum, kurikulum perlu memperhatikan: 

a) Relevansi, yaitu relevansi keluar (eksternal) dan relevansi di 

dalam kurikulum itu sendiri (internal). Relevansi keluar 

adalah tujuan, isi, dan proses belajar yang tercakup di dalam 

kurikulum hendaknya relevan dengan tuntutan, kebutuhan, 

perkembangan masyarakat. Kurikulum menyiapkan anak 

didik untuk hidup dan bekerja dalam masyarakat.  

b) Fleksibilitas, kurikulum hendaknya memiliki sifat lentur atau 

fleksibel. Kurikulum mempersiapkan anak untuk kehidupan 

sekarang dan yang akan datang. 

c) Kontitnuitas, yaitu kesinambungan perkembangan dan proses 

belajar anak berlangsung secara berkesinambungan, tidak 

terputus-putus atau berhenti-henti. 
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d) Praktis, mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat 

sederhana dan biayanya juga murah. Prinsipini juga disebut 

prinsip efisiensi. 

e) Efektifitas, walaupun kurikulum tersebut harus murah dan 

sederhana, keberhasilanya tetap harus diperhatikan. 

Keberhasilan pelaksanaan kurikulum ini, baik secara 

kuantitas maupun kualitas.
59

 

2) Prinsip-prinsip Khusus 

Prinsip khusus yang berkaitan dengan tujuan pendidikan 

diturunkan menjadi tujuan kurikulum dibuat, lalu diturunkan lagi 

dalam tujuan pembelajaran, lalu diturunkan lagi ke dalam tujuan 

diberikannya mata pelajaran tertentu. Jika dalam mata pelajaran 

atau mata kuliah terdapat metode dan strategi pembelajaran yang 

akan digunakan dalam proses pembelajaran, penerapan metode 

dan strategi pembelajaran pun dirumuskan tujuannya, sehingga 

semua aktivitas dalam pelaksanaan kurikulum memiliki tujuan 

yang jelas.
60

 

Tujuan pendidikan terdapat dalam Undang-Undang nomer 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah 

“Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 
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menjadi manusia yang bermain dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.”
61

 

Pengembangan kurikulum adalah proses siklus, yang 

meliputi empat unsur, yaitu: 

1) Tujuan, mempelajari dan menggambarkan semua sumber 

pengetahuan dan pertimbangan tentang tujuan-tujuan pengajaran, 

baikyang berkenan dengan mata pelajaran (subject course) 

maupun kurikulum secara menyeluruh 

2) Metode dan material, mengembangkan dan mencoba menggunakan 

metode-metode dan material sekolah untuk mencapai tujuan-

tujuan tadi yang serasi menurut pertimbangan guru. 

3) Penilaian (assessment), menilai keberhasilan pekerjaan yang telah 

dikembangkan itu dalam hubungan dengan tujuan, dan bila 

mengembangkan tujuan-tujuan baru. 

4) Balikan (feedback), umpan balik dari semua pengalaman yang 

telah diperoleh yang pada gilirannya menjadi titik tolak bagi studi 

selanjutnya.
62

 

Pengembangan kurikulum perlu bahkan seharusnya mendapat 

perhatian secara khusus dan menempati kedudukan dan fungsi sentral 
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dalam sistem pendidikan, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

secara multidimensional, sebagai berikut. 

1) Kebijakan nasional dalam rangka pembangunan nasional 

berkenaan dengan sistem pendidikan nasional. 

2) Kurikulum menempati kedudukan sentral. 

3) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan 

dengan kebutuhan pembangunan dan memenuhi keperluan sistem 

pendidikan. 

4) Kebutuhn, tuntutan, aspirasi masyarakat yang terusberubah. 

5) Tuntutan profesionalisasi dan fungsionalisasi ketenagaan 

6) Upaya pembinaan disiplin ilmu.
63

 

 

3. Pendidikan Agama Islam 

a. Pengertian pendidikan Agama Islam 

Istilah pendidikan dalam Islam sering di ungkapkan dalam 

bentuk al-tarbiyah, al-ta’lim, al-ta’dib dan al-riyadlah. Setiap term 

tersebut memiliki makna yang berbeda, karena di sebabkan perbedaan 

konteks kalimatnya (al-syiaq al-kalam), walaupun dalam hal-hal 

tertentu term-term tersebut memiliki makna yang sama.
64

 

Dalam sistem pendidikan kita, Pendidikan Agama Islam 

merupakan salah satu jenis pendidikan agama yang didesain dan 

diberikan kepada siswa yang beragama islam dalam rangka untuk 
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mengembangkan keberagamaan islam mereka. Pendidikan Agama 

islam merupakan sebutan yang diberikan pada salah satu subyek 

pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa muslim dalam 

menyelesaikan pendidikannya pada tingkat tertentu. Ia merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari kurikulum suatu sekolah sehingga 

merupakanalat untuk mencapai salah satu aspek tujuan sekolah yang 

bersangkutan. Karena itu, subyek ini diharapkan dapat memberikan 

keseimbangan dalam kehidupan anak kelak, yakni manusia yang 

memiliki “kualifikasi” tertentu tetapi tidak terlepas dari nilai-nilai 

agama islam.
65

 

Definisi pendidikan agama Islam secara lebih rinci dan jelas, 

tertera dalam kurikulum pendidikan Agama Islam ialah sebagai 

uapaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untu 

mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani, bertaqwa, dan 

berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber 

utamanya kitab suci al-Qur’an dan Hadits, melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman, 

dibarengi tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam 

hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama dalam 

masyarakat hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa.
66

 

Menurut Musthafa Al-Ghulayaini, Bahwa Pendidikan Islam 

ialah menanamkan akhlak yang mulia di dalam jiwa anak dalam masa 
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pertumbuhannya dan menyiraminya dengan air petunjuk dan nasihat, 

sehingga akhlak itu menjadi salah satu kemampuan (meresap dalam) 

jiwanya kemudian buahnya berwujud keutamaan, kebaikan dan cinta 

bekerja untuk kemanfaatan tanah air.
67

 

Pendidikan Agama Islam adalah usaha untuk memperkuat 

iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan 

ajaran Islam, bersikap inklusif, rasional dan filosofis dalam rangka 

menghormati orang lain dalam hubungan kerukunan dan kerjasama 

antar umat beragama dalam masyarakat dalam masyarakat untuk 

mewujudkan persatuan Nasional (Undang-undang No. 2 Tuhan 

1989).
68

 

Pengertian pendidikan Islam dalam arti konkret adalah 

pendidikan yang diciptakan, dilaksanakan dan ditujukan untuk umat 

Islam. Berdasarkan argumentasi ini, maka pengertian pendidikan 

Islam dalam dataran konkret tertuju pada lembaga-lembaga 

pendidikan seperti: madrasah, sekolah Islam, pesantren, taman 

pengajian Al-Qur’an  (TPA/TPQ), majelis ta’lim, mimbar khotbah, 

halaqoh, dan mimbar pengajian ke-Islaman.
69

 

Untuk membentuk peserta didik  menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak 

mulia ternyata tidak bisa hanya mengandalkan pada mata pelajaran 
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pendidikan agama yang hanya 2 jam pelajaran atau 2 SKS, tetapi perlu 

pembinaan secara terus menerus dan berkelanjutan di luar jam 

pelajaran pendidikan agama, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, 

atau di luar sekolah. Bahkan, diperlukan pula kerja sama yang 

harmonis dan interaktif di antara para warga sekolah dan para tenaga 

kependidikan yang ada di dalamnya. Menurut Lickona (1991) bahwa 

untuk mendidik karakter dan nilai-nilai yang baik, termasuk di 

dalamnya nilai keimanan kepada Tuhan YME diperlukan pembinaan 

terpadu antara ketiga dimensi.
70

 

Masalah dekadensi moral telah dirasakan sangat mengglobal 

seiring dengan perubahan tata nilai yang sifatnya mendunia. Di 

belahan bumi manapun kerapkali dapat disaksikan berbagai gaya 

hidup yang bertentangan dengan etika dan nilai agama. Berbagai 

pendekatan telah dan sedang dilakukan untuk menyelamatkan masa 

depan peradaban manusia dari rendahnya perilaku moral. Pentingnya 

pendidikan akhlak bukan hanya dirasakan oleh masyarakat yang 

mayoritas penduduknya beragama Islam, tapi kini sudah mulai 

diterapkan di berbagai negara. Di Jerman misalnya, pelajaran agama 

Islam juga masuk pada kurikulum sekolah mereka.
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b. Tujuan dan Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah bertujuan 

untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian 

dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan serta 

pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi 

manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, 

ketakwaannya, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat 

melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
72

 

Tujuan pendidikan agama Islam di atas merupakan turunan 

dari tujuan pendidikan nasional, suatu rumusan dalam UUSPN (UU 

No. 20 tahun 2003), berbunyi: “Pendidikan nasional bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
73

  

Secara umum, pendidikan agama Islam bertujuan untuk 

“meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan 

peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim 

yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt serta berakhlak mulia 

dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
74
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Dari aspek praktis, pendidikan Islam memiliki lima tujuan asasi, yaitu 

sebagai berikut:
75

 

1) Membantu pembentukan akhlak yang mulia. 

2) Mempersiapkan kehidupan dunia dan akhirat. 

3) Mempersiapkan mencari penghidupan dan pemeliharaan segi-segi 

kemanfaatan. 

4) Menumbuhkan semangat keilmuan pada para pelajar dan 

memuaskan keingintahuan mereka sehingga timbul keinginan 

mengkaji ilmu sebagai ilmu. 

5) Menyiapkan para pelajar dari segi profesionalitas, teknis, dan 

perubahan supaya mereka ahli dalam profesi tertentu dan hidup 

mulia dengan sisi keagamaan tetap terjaga. 

Dengan demikian, tujuan pendidikan Islam yang besar dan 

universal tersebut hakikinya tidak berlangsung temporal, tetapi 

bersinambungan sampai akhir dari babak sejarah kemanusiaan.
76

 

Pendidikan agama Islam meliputi: keimana, ibadah, al-

Qur’an, dan Akhlak. Selain dari empat unsur tersebut, perlu 

dikembangkan lagi terkait dengan mu’amalah dan syari’ah lebih luas 

lagi. Adanya keserasian dan keseimbangan, antara lain: hubungan 

manusia dengan Allah Swt, hubungan manusia dengan manusia, 

hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan hubungan manusia 

dengan makhluk lain dan lingkungannya. Oleh karena itu, seluruh 
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aspek kehidupan manusia dalam kehidupan harus dibangun secara 

seimbang habl min Allah dan habl min al-Naas.
77

 

Pendidikan Islam sebagai ilmu, mempunyai ruang lingkup 

yang sangat luas, karena di dalamnya banyak segi-segi atau pihak-

pihak yang ikut terlibat baik langsung atau tidak langsung. Adapun 

segi-segi dan pihak-pihak yang terlibat dalam mendidikan Islam 

sekaligus menjadi ruang lingkup pendidikan Islam adalah sebagai 

berikut:
78

 

1) Perbuatan mendidik itu sendiri 

Yang dimaksud dengan perbuatan mendidik di sini adalah 

seluruh kegiatan,tindakan atau perbuatan dan sikap yang dilakukan 

oleh pendidikan sewaktu mengahadap/mengasuh anak didik. 

2) Anak didik 

Yaitu pihak yang merupakan obyek terpenting dalam 

pendidikan. Hal ini disebabkan perbuatan atau tindakan mendidik 

itu diadakan atau dilakukan hanyalah untuk membawa anak didik 

ke arah tujuan pendidikan Islam yang kita cita-citakan. 

3) Dasar dan tujuan pendidikan Islam 

Yaitu landasan yang menjadi fondamen serta sumber dari 

segala kegiatan pendidikan Islam ini dilakukan.
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4) Pendidikan 

Yaitu subyek yang melaksanakan pendidikan Islam. 

Pendidikan ini mempunyai peranan penting untuk berlangsungnya 

pendidikan. 

5) Materi pendidikan Islam 

Yaitu bahan-bahan,atau pengalaman-pengalaman belajar 

ilmu agama Islam yang disusun sedemikian rupa (dengan susunan 

yang lazim tetapi logis) untuk disajikan atau disampaikan kepada 

anak didik. 

6) Metode pendidikan Islam 

Ialah cara yang paling tepat dilakukan oleh pendidikan 

untuk menyampaikan bahan atau materi pendidikan Islam kepada 

peserta didik. 

7) Evaluasi pendidikan 

Yaitu memuat cara-cara bagaimana mengadakan evaluasi 

atau penilaian terhadap hasil belajar anak didik. 

8) Alat-alat pendidika Islam 

Yaitu alat-alat yang dapat digunakan selama melaksanakan 

pendidikan Islam agar tujuan pendidikan Islam tersebut lebih 

berhasil.
80
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9) Lingkungan sekitar atau millieu pendidikan Islam 

Yang dimaksud adalah keadaan-keadaan yang ikut 

berpengaruh dalam pelaksanaan serta hasil pendidikan Islam. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup 

ilmu pendidikan Islam itu sangat luas, sebab meliputi segala aspek 

yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan Islam.
81

 

c. Pendidikan Agama Islam dan Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) 

Setelah masa kemerdekaan, pendidikan Islma tidak dengan 

sendirinya dimasukkan ke dalam sistem pendidikan nasional. 

Paradigma dualisme yang diwariskan pemerintah kolonial tetap 

mengakar kuat dalam dunia pendidikan di tanah air. Pemerintah 

Indonesia mewarisi sistem pendidikan yang dualistis, yaitu (1) sistem 

pendidikan dan pengajaran pada sekolah-sekolah umum yang sekuler 

dan (2) sistem pendidikan dan pengajaran Islam yang tumbuh dan 

berkembang di kalangan masyarakat Islam, baik yang bercorak 

isolatif-tradisional maupun yang bercorak sintesis. 
82

 

Pendidikan Agama islam diberikan dengan mengikuti 

tuntunan bahwa agama diajarkan kepada manusia dengan visi untuk 

mewujudkan manusia yang bertakwa kepada Allah Swt dan berakhlak 

mulia, serta bertujuan untuk menghasilkan manusia yang jujur, adil, 

saling menghargai, disiplin, harmonis dan produktif, baik personal 
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maupun sosial. Pendidikan Agama Islam diharapkan mengasilkan 

manusia yang selalu berupaya menyempurnakan iman, takwa, dan 

akhlak, serta aktif membangun peradaban dan keharmonisan 

kehidupan, khususnya dalam memajukan peradaban bangsa yang 

bermartabat. Manusia seperti itu diharapkan tangguh dalam 

menhadapi tantangan, hambatan, dan perubahan yang muncul dalam 

pergaulan masyarakat baik dalam lingkup lokal, nasional, regional 

maupun global, dengan demikian peran semua unsur sekolah, orang 

tua siswa dan masyarakat sangat penting dalam mendukung 

keberhasilan pencapaian tujuan Pendidiak Agama Islam.
83

 

Standar kompetensi lulusan Pendidikan Agama Islam pada 

Sekolah Menengah Kejuruan meliputi:
84

 

1) Memahami ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan fungsi 

manusia sebagai Khalifah, demokrasi serta pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

2) Meningkatkan keimanan kepada Allah sampai Qadha dan Qadar 

melalui pemahaman terhadap sifat dan Asmaul Husna. 

3) Berperilaku terpuji seperti husnuzzhan, taubat dan raza dan 

meninggalkan perilaku tercela seperti isyrof, tabdzir dan fitnah. 

4) Memahami sumber hukum Islam dan hukum taklifi serta 

menjelaskan hukum muamalah dan hukum keluarga dalam Islam. 
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5) Memahami sejarah Nabi Muhammad pada periode Mekkah dan 

periode Madinah serta perkembangan Islam di Indonesia dan di 

dunia.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu 

prosedur penelitian yang menghasilkan data desriptif kualitatif yang 

merepresentasikan seluruh temuan penelitian berupa informasi dari orang-

orang dan perilaku yang diamati dalam bentuk kata-kata secara tertulis. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus, yaitu penelitian 

yang permasalahannya benar-benar ditemukan di lapangan. Dalam penelitian 

ini permasalahan yang di temukan penulis adalah penulis ingin mencari tahu 

apakan kegiatan pondok pesantren yang dilakukan oleh peserta didik benar-

benar efektif untuk menanamkan Pendidikan Agama Islam kepada siswa-

siswi SMK PGRI 2 Ponorogo. Sehingga untuk mengetahui efektivitas 

tersebut harus dilakukan penelitian agar penulis menemukan jawaban dan 

solusi serta dapat memberi masukan terhadap pihak-pihak yang terkait.  

B. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Peneliti 

melakukan upaya untuk memperoleh data secara langsung dan 

mengumpulkan berbagai informasi dari narasumber yang ada. 

 

 

 



 

 

 

 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di lembaga pendidikan SMK PGRI 2 

Ponorogo dan Pondok Pesantren Al-Ikhlas Babadan pada bulan Februari-

April 2019. 

D. Sumber Data 

Dalam penentuan data ini terdapat 2 (dua) buah data yang terkumpul 

oleh penulis antara lain: 

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek 

penelitian dengan menggunakan alat pengukuran/alat pengambilan data 

langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari,
86

 Yang 

meliputi: 

a) Latar belakang implementasi program sekolah berbasis pondok 

pesantren. 

b) Pelaksanaan kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis  Pondok 

Pesantren. 

c) Pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis  Pondok 

Pesantren. 

2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

sumbernya, biasanya diambil melalui dokumen atau melalui orang lain,
87

 

Data sekunder ini akan diperoleh dari tata usaha dan karyawan sekolah. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik dalam 

pengumpulan data, yaitu: 

1. Interview/Wawancara 

  Metode interview yaitu metode pengumpul data dengan jalan tanya 

jawab sepihak yang dikerjakan sistematis yang berlandaskan tujuan 

penelitian.
88

. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang 

digunakan penelitian untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan 

melalui komunikasi langsung dengan subjek penelitian, baik dalam situasi 

sebenarnya ataupun dalam situasi buatan.
89

 Yang berguna untuk 

melengkapi metode observasi lapangan. Sedangkan data-data yang tidak 

diperoleh dari wawancara dalam teknik ini digunakan teknik wawancara 

mendalam tanpa struktur. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara yang mengajukan pertanyan dan interviewe yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
90

  

  Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan informan 

antara lain: 

a) Guru PAI SMK PGRI 2 Ponorogo 

b) Ustadz Pondok Pesantren Keterampilan Al-Ikhlas Babadan 

c) Siswa/i SMK PGRI 2 Ponorogo 
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2. Metode Observasi 

  Metode observasi yaitu studi yang sengaja dan sistematis tentang 

fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan 

pencatatan
91

. Observasi dilakukan secara sistematis (berkerangka) mulai 

dari metode yang digunakan dalam observasi sampai cara-cara 

pencatatannya
92

. 

  Dalam hal ini yang di observasi adalah mengenai kegiatan 

Pesantren Kilat di Podok Pesantren Al-Ikhlas Babadan yang diikuti oleh 

peserta didik SMK PGRI 2 Ponorogo. 

3. Metode Dokumentasi 

  Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang 

berupa catatan, buku, transkip, surat kabar, ledger, agenda dan 

sebagainya.
93

 Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang 

bersumber pada dokumen atau catatan peristiwa-peristiwa yang telah 

terjadi.
94

 

  Metode dokumentasi diperlukan sebagai metode pendukung untuk 

mendapatkan data, karena dalam metode dokumentasi ini dapat diperoleh 

data-data historis dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian ini.
95
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  Adapaun metode ini digunakan penulis untuk memperoleh data-

data tentang dokumentasi seperti: profil sekolah, kurikulum, jadwal 

kegiatan Pondok pesantren, catatan kegiatan di pondok pesantren dan lain-

lain. 

F. Teknik Analisis Data 

   Metode analisis data di sini ialah menganalisa terhadap data yang 

tersusun, data yang telah penulis peroleh dari penelitian dengan menggunakan 

metode analisa deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah menuturkan dan 

menafsirkan data yang ada.
96

 Sedangkan kualitatif adalah yang digambarkan 

dengan kata-kata atau kalimat dan dipisah-pisahkan menurut kategori untuk 

memperoleh kesimpulan.
97

 

   Dengan demikian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang 

dimaksudkan untuk menuturkan dan menafsirkan data yang ada dan 

digambarkan dengan kalimat yang akhirnya data disimpulkan, penelitian akan 

berisikan laporan data. Data tersebut berasal dari observasi, 

interview/wawancara dan dokumenasi selanjutnya data dikelompokkan sesuai 

dengan bidangnya tersebut kemudian dipertemukan teori selanjutnya akan 

dibenarkan dengan penelitian dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan. 

   Proses analisis data dimulai dari mengumpulkan data yang 

diperoleh dari berbagai sumber. Langkah berikutnya adalah menyeleksi 

kelengkapan data, data yang kurang lengkap digugurkan atau di lengkapi 
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dengan substitusi.
98

 Kemudian masuk tabulasi (menggolongkan kategori 

jawaban, memberikan kode terhadap item-item).
99

 Tahap akhir dari analisis 

data ini adalah menyimpulkan. 

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

   Pada penelitian ini penulis menggunakan perpanjangan 

pengamatan dimana penulis meninjau kelapangan, melakukan pengamatan, 

wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui ataupun yang baru. 

Perpanjangan pengamatan ini dilakukan dengan maksud agar hubungan 

penulis dengan narasumber semakin akrab sehingga tidak ada yang ditutup-

tutupi dari narasumber dan memperoleh data yang valid sebagaimana 

mestinya. 

H. Tahapan-tahapan penelitian 

   Penelitian ini dilakukan sejak bulan Juli 2016 dimana penulis di 

lembaga SMK PGRI 2 Ponorogo mengemban amanah dari PMI Kab. 

Ponorogo sebagai Fasilitator dan Pelatih di extra kurikuler PMR-Wira. Dalam 

kegiatan latihan rutin, penulis sambil melakukan pengamatan terhadap 

kegiatan lembaga SMK PGRI 2 Ponorogo dan  mulai melakukan tahap awal 

penelitian. Kemudian memasuki tahap desain penelitian, yang sebenarnya 

dimulai sejak bulan September 2018 dimana penulis mulai mengangkat 

masalah-masalah yang ditemukan di SMK PGRI 2 Ponorogo. Setelah itu 

penulis mulai membuat matriks dan proposal penelitian sambil melakukan 
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wawancara secara langsung ke lapangan bersama narasumber maupun tidak 

langsung untuk memperoleh data yang membantu melengkapi dan 

menguatkan data matriks dan proposal. Pada tahap akhir, penulis akan 

membuat laporan peneltian berupa dokumen tertulis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BAB IV 

DESKRIPSI DATA  

 

B. Deskripsi Data Umum 

1. Profil Lembaga Pendidikan SMK PGRI 2 Ponorogo 

a. Sejarah Berdirinya SMK PGRI 2 Ponorogo 

Berdiri pada tahun 1984 dengan nama STM PGRI Ponorogo 

yang beralamat di SD keniten I dan II dengan membuka jurusan: 

mesin, listrik dan bangunan. Dalam praktikum bekerjasama dengan 

ST Negeri Ponorogo (Sekarang SMP 5). Tahun pelajaran 1987/1988 

melakukan Akreditasi dengan jenjang DIAKUI. Tahun 1989/1990 

pindah ke ST Negeri. Tahun 1990/1991 STM PGRI Ponorogo telah 

menempati gedung sendiri yang terletak di Jl. Soekarno Hatta 

Ponorogo. Dan melakukan kegiatan belajar mengajar pagi dan siang 

hari sedang praktikum tetap dilaksakan di ST Negeri Ponorogo. 

Tahun pelajaran 1991/1992 menambah jurusan OTOMOTIF 

yang menerima kelas 5 dan dalam kegiatan praktek bekerja sama 

dengan KLK (sekarang BLK-UKM Ponorogo) di Karang Lor. Tahun 

1992 STM PGRI mendapat kepercayaan pemerintah mendapat 

HIBAH dari IPTN (INDUSTRI PESAWAT TERBANG 

NURTANIU) berupa Mesin Bor Radial, Mesin Honing dan Mesin Bor 

Kolom.  



 

 

 

 

Tahun pelajaran 1994/1995 STM PGRI berganti dengan nama 

SMK PGRI 2 Ponorogo. Tahun pelajaran 1998/1999 SMK PGRI 2 

Ponorogo memiliki 26 Ruang Teori, 1 Bengkel Otomotif, 1 Bengkel 

Pemesinan, 1 Bengkel Kerja Bangku/ Kerja Plat dan Las, serta 3 

Bengkel Listrik. Tahun ini pula SMK PGRI 2 Ponorogo mendapat 

kepercayaan untuk memperoleh bantuan imbal swadaya berupa 

bangunan bengkel mesin. 

Tahun 2000/2001 SMK PGRI 2 Ponorogo telah terakreditasi 

dengan status DISAMAKAN. Tahun 2002/2003 mendapat bantuan 

peralatan praktek dari “AUSTRALIA” senilai 2,4 milyar. Tahun 

2005/2006 mendapat bantuan satu orang sukarelawan dari Korea. 

Tahun 2006/2007 telah TERAKREDITASI : A. tahun 2011 telah 

mendapat sertifikat ISO 9001: 2008, dari TUV Nort. Tahun 2015 

SMK PGRI 2 Ponorogo menjadi sekolah Rujukan. 

SMK PGRI 2 Ponorogo pada tahun ajaran 2016/2017 

mempunyai 8 program keahlian yaitu: Teknik Pemesinan, Teknik 

KEndaraan Ringan, Teknik Sepeda Motor, Teknik Alat Berat, Teknik 

Perbaikan Bodi Otomatif, Teknik Komputer dan Jaringan, Rekayasa 

Perangkat Lunak, Multimedia.
100

 

b. Letak Geografis SMK PGRI 2 Ponorogo 

SMK PGRI 2 Ponorogo terletak di jalan Soekarno Hatta 

Ponorogo, memiliki lokasi yang strategis, tidak jauh dari perkotaan 
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sehingga sangat mudah dijangkau dari semua jurusan. SMK PGRI 2 

Ponorogo, terletak di jalur utama dari Madiun, Pacitan, Magetan, 

Trenggalek, Purwantoro. Sehingga banyak sekali siswa SMK PGRI 2 

Ponorogo yang berasal dari beberapa daerah tersebut.
101

 

c. Visi, Misi dan Tujuan SMK PGRI 2 Ponorogo 

1) Visi Lembaga SMK PGRI 2 Ponorogo  

“Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, 

terampil, kompeten, professional, berkarakter unggul dan 

berbudaya lingkungan” 

2)   Misi SMK PGRI 2 Ponorogo 

a) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

b) Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi masa sekarang dan masa yang akan datang. 

c) Mampu menguasai kompetensi sesuai paket keahlian. 

d) Bersertifikat kompetensi dan bersertifikat profesi. 

e) Sehat jasmani dan rohani, berdisiplin tinggi dan berakhlak 

mulia. 

f) Siap berkompetensi dan memilih karir untuk mengembangkan 

diri. 

g) Mampu mengisi kebutuhan dunia usaha/ dunia industri dimasa 

sekarang maupun mendatang. 
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h) Mempunyai daya dukung untuk melestarikan alam melalui 

tindakan pelestarian dan pencegahan kerusakan lingkungan 

3)   Tujuan 

a) Menghasilkan lulusan yang berkompeten dan berkualitas pada 

bidangnya 

b) Menghasilkan lulusan yang langsung kerja 

c) Menghasilkan lulusan yang dapat memenuhi tuntutan 

kebutuhan pengguna jasa pendidikan, pelatihan dan Dunia 

Usaha/ Dunia Industri 

d) Menghasilkan sumber daya manusia yang berkarakter dan 

peduli lingkungan hidup 

e) Membekali lulusan untuk hidup mandiri dan berbudaya 

terhadap pemanfaatan energy alternatif 

f) Mampu mencetak lulusan yang peduli tentang pemanfaatan 

dan pengolahan sumber daya limbah air 

g) Membekali lulusan untuk dapat hidup mandiri
102

 

d. Struktur Organisasi SMK PGRI 2 Ponorogo 

Organisasi yang berkualitas adalah organisasi yang tentunya 

memiliki pengelola sesuai dengan standar yang sudah ada. Para 

pengelola-pengelola tersebut dijadikan dalam satu wadah dengan 

nama struktur organisasi. 
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Struktur organisasi dibuat untuk memudahkan koordinasi dan 

komunikasi dengan para angotanya. Demi hal tersebut maka SMK 

PGRI 2 Ponorogo memiliki struktur organisasi sesuai dengan standar 

yang dipakai.
103

 

e. Sarana dan Prasarana SMK PGRI 2 Ponorogo 

SMK PGRI 2 Ponorogo telah memiliki sarana dan prasarana 

yang lengkap sebagai penunjang proses pembelajaran. Diantara 

fasilitas tersebut antara lain gedung teori, praktek dan laboratorium 

serta penunjang lainnya seperti perpustakaan dan tempat ibadah. 

Status tanah yang dimiliki adalah Hak Milik. Luas tanah kurang lebih 

21.605 m
2
. Dengan perincian luas tanah yang sudah dibangun 13.505 

m
2 

dan luas tanah yang masih kosong/ siap dikembangkan yaitu 8100 

m
2
. SMK PGRI 2 Ponorogo sudah memiliki peralatan yang lengkap 

untuk melakukan prmbelajaran praktikum. Berikut kami sajikan data 

sarana dan prasarana yang ada di SMK PGRI 2 Ponorogo. 

Secara umum sarana dan prasarana yang ada di SMK PGRI 2 

Ponorogo meliputi: keadaan tanah dan luas ruang belajar, peralatan 

praktik/peraga, ruang bengkel teknik sepeda motor, ruang bengkel 

pemesinan, ruang bengkel teknik kendaraan ringan, ruang bengkel 

teknik komputer dan informatika, ruang bengkel teknik kendaraan 

ringan, ruang bengkel teknik alat berat, ruang bengkel teknik 

perbaikan bodi otomotif, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, 

                                                 
103

 Lihat transkrip 04/D/12-03/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 



 

 

 

 

perpustakaan/warnet , ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang tata 

usaha, ruang BK/BP, ruang satpam, ruang dapur, koperasi, kantin, 

gudang olahraga, masjid/tempat ibadah.
104

 

f. Kegiatan Penunjang Berbasis Karakter 

Berikut kegiatan penunjang berbasis karakter yang ada di 

SMK PGRI 2 Ponorogo :  

1. Pondok Pesantren 

Semua siswa SMK PGRI 2 Ponorogo wajib mengikuti 

kegiatan yang disebut Pondok Pesantren, dimana setiap siswa 

wajib mengikuti kegiatan di Pondok Pesantren, dengan tujuan: 

a) Meningkatkan ketakwaan peserta didik 

b) Meningkatkan pengetahuan anak tentang agama 

c) Membentuk karakter peserta didik. 

2. TARUNA SMK PGRI 2 Ponorogo 

Kegiatan unggulan yang baru dari SMK PGRI 2 Ponorogo 

adalah pendidikan karakter melalui Pembinaan Taruna Taruni. 

Kegiatan ini dibimbing dari Kodim 501 Madiun. Tujuan kegiatan 

ini adalah, diharapkan nantinya siswa yang dibimbing sebagai 

taruna dan taruni, akan dapat menjadi contoh bagi siswa yang lain 

dalam hal kedisiplinan. Selain itu siswa ini nantinya akan 
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bertugas menertibkan teman-teman yang lainnya. Hal ini 

mendidik anak untuk dapat memiliki tanggung jawab.
105

 

2. Profil Pondok Pesantren Keterampilan Al-Ikhlas Babadan, Ponorogo 

a. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Ketrampilan  Al-Ikhlas 

Pondok Pesantren Ketrampilan “Al-Ikhlas” Kanten Babadan 

Ponorogo pada awal berdirinya mempunyai pengertian yang sangat 

sederhana yaitu sebagai tempat pendidikan yang mempelajari ilmu 

pengetahuan agama Islam sekaligus pendidikan ketrampilan  dibawah 

naungan bimbingan guru dan kyai.   Pondok Pesantren Ketrampilan 

Al-Ikhlas adalah salah satu pondok yang berada dibawah naungan 

Yayasan Yatim Piatu dan Anak Terlantar  “Al-Ikhlas” Ponorogo. 

Yayasan Yatim Piatu “Al-Ikhlas” Ponorogo yang sejak 

berdirinya pada tanggal 1 Januari 1984, bertujuan menghantarkan 

anak-anak yatim piatu  dan kurang mampu menjadi manusia yang 

beriman, bertaqwa, berbudi luhur, dan mampu hidup mandiri. 

Realitanya baru bisa menghantarkan hidup sampai sekolah tingkat 

SLTA, berarti belum mampu hidup mandiri ditengah-tengah 

masyarakat dengan segala fenomena dan problematika hidup yang 

semakin kompetitif. 

Berangkat dari dasar pemikiran bahwa anak asuh Yayasan 

Yatim Piatu "Al-Ikhlas” harus mampu hidup mandiri dan mampu 

menjawab tantangan jaman serta keadaannya yang selalu berkembang, 
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maka pengurus terpanggil untuk menambah bekal, bagi anak-anak 

yang telah selesai menapaki hidup di panti asuhan, dengan bekal iman 

taqwa yang kokoh dan ilmu pengetahuan teknologi serta keterampilan 

yang mumpuni.  

Didasarkan atas realita kebutuhan dan kemampuan yang ada, 

maka Yayasan Yatim Piatu "Al-Ikhlas” mendirikan Pondok Pesantren 

Keterampian "Al-Ikhlas” yang  terletak di Jalan Raya Ponorogo 

Madiun Km. 07,  Dusun Kanten Desa Babadan Kecamatan Babadan 

Kabupaten Ponorogo.
106

 

b. Visi, Misi dan Tujuan Pondok Pesantren Keterampilan Al-Ikhlas 

Babadan, Ponorogo 

1) Visi 

“Visi  terwujudnya insan beriman, bertaqwa, berilmu, terampil 

dan berakhlakul karimah “ 

2)   Misi 

Menumbuhkan budaya ilmu, amal, dan taqwa serta akhlaqul 

karimah pada jiwa santri dalam pengabdian masyarakat.  Melatih 

pembiasaan berbuat sifat-sifat terpuji dalam kehidupan sehari-

hari. Melatih pembiasaan melaksanakan ibadah baik wajib 

maupun yang sunnah. Melaksanakan bimbingan intensif 

menghafal dan memahami al Qur'an serta membaca al Qur'an. 

Melaksanakan bimbingan intensif membaca dan mengkaji kitab 
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salafiyah. Melaksanakan bimbingan terpadu antara kegiatan 

Pesantren dengan Ketrampilan. Mewujudkan pengadaan sarana 

prasarana yang representatif. 

3)   Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai oleh Pondok Pesantren Ketrampilan 

Al-Ikhlas adalah memberi pertolongan kepada anak untuk 

mencapai tingkat kedewasaan yang sempurna, menjadi manusia 

yang sholeh pribadi dan sholeh sosial sesuai dengan visi  Pondok 

Pesantren Ketrampilan Al-ikhlas.
107

 

c. Letak Geografis 

Pondok Pesantren Ketrampilann Al-Ikhlas secara geografis 

terletak di Kota Ponorogo, tepatnya di Jalan Raya Ponorogo-Madiun 

Km 07 Dusun Kanten, Desa Babadan, Kecamatan Babadan, 

Kabupaten ponorogo Jawa Timur. 

Lokasi Pondok Pesantren Ketrampilan Al-Ikhlas sangat 

strategis  yang terletak di jalan raya penghubung kota Ponorogo 

dengan Madiun, sehingga mudah untuk dijagkau. Batas-batas wilayah 

lokasi tersebut adalah : 

Sebelah Utara  : Desa Ngrupit Jenangan 

Sebelah Selatan : Gedung Olahraga Futsal Babadan 

Sebelah Timur : Dusun Tenggamg Ngrupit Jenangan Ponorogo 
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Sebelah Barat  : Jl. Raya Ponorogo-Madiun Km 07.
108

 

d. Struktur Organisasi Pondok Pesantren Keterampilan Al-Ikhlas 

Babadan, Ponorogo 

Dalam sebuah lembaga untuk mencapai suatu tujuan perlu 

adanya organisasi, penyusunan struktur organisasi ini bertujuan untuk 

memudahkan sistem kerja dan kewenangan masing-masing. Karena 

suatu organisasi tanpa adanya job discription akan mengakibatkan 

kekacauan kerja. 

Mengenai struktur organisasi di Pondok Pesantren 

Ketrampilan Al-Ikhlas terdiri dari Madrasah Diniyah Hidayatul 

Mukhlisin, Pondok Pesantren Ketrampilan Al-Ikhlas Putra. Sebagai 

penanggung jawabnya adalah Yayasan Yatim Piatu Al-Ikhlas. Adapun 

pengurus pondok Pesantren Ketrampilan Al-Ikhlas adalah sebagai 

berikut:
109

 

e. Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren Keterampilan Al-Ikhlas 

Babadan, Ponorogo 

Sarana dan prasarana merupakan komponen yang tidak bisa 

dipisahkan dalam mencapai tujuan pendidikan. Pada masing-masing 

lembaga pendidikan dan pengajaran akan dapat tercapai  tujuannya 

apabila sarana dan prasarananya mendukung. 
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Adapun sarana prasarana yang ada di Pondok Pesantren 

Ketrampilan Al-ikhlas adalah asrama putra, ruang belajar, ruang 

pimpinan/kyai, ruang pengurus, ruang guru/ustadz, ruang kantor, 

ruang perpustakaan, aula, dapur umum, ruang ketrampilan, kantin, 

ruang tata usaha, masjid, kamar mandi, WC santri. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat dalam tabel.
110

 

C. Deskripsi Data Khusus 

a) Latar Belakang Implementasi Program Sekolah Berbasis Pondok 

Pesantren Di SMK PGRI 2 Ponorogo 

1 Sejarah Pelaksanaan Program Sekolah Berbasis Pondok 

Pesantren Di SMK PGRI 2 Ponorogo 

  Latar belakang diadakannya kegiatan Pondok Pesantren 

karena adanya kegelisahan dari para pendidik di SMK PGRI 2 

Ponorogo yang pada zaman modern ini degradasi moral para anak-

anak remaja menurun. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

Khusnul Huda, M.Pd.I sebagai salah satu guru agama di SMK 

PGRI 2 Ponorogo yakni: 

Yang melatar belakangi diadakannya kegiatan pondok pesantren 

sebenarnya banyak sekali, tetapi secara umum setahu saya adalah 

terkait dengan degradasi moral, karena di zaman sekarang peserta 

didik di luar banyak yang mengalami degradasi moral. Dikhawatirkan 

siswa/i kalau tidak diberikan pendidikan agama yang betul-betul 

banyak, dikhawatirkan dari lulusan sini pendidikan agamanya kurang 

maksimal, kemudian sebagai peningkatan ilmu keagamaan anak-anak 

SMK PGRI 2 Ponorogo.
111
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  Selain itu, program Pondok Pesantren ini sebagai sarana 

untuk memasarkan jasa pendidikan yang ada di SMK PGRI 2 

Ponorogo kepada masyarakat, dengan demikian di harapkan 

masyarakat dapat memberikan pandangan yang positif terhadap 

lembaga Sekolah Kejuruan. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

Khusnul Huda, M.Pd.I sebagai salah satu guru agama di SMK 

PGRI 2 Ponorogo yakni: 

Selain itu secara umum juga sebagai promosi, karena SMK yang 

berbasis Pondok Pesantren hanya SMK PGRI 2 Ponorogo dan yang 

bisa melaksanakan sampai jilid ke-5, jilid ke-5 itu artinya kita sudah 

melaksanakan itu sejak 5 tahun lalu, hasilnya juga sangat bagus 

sekali.
112

 

 

  Berdasarkan hasil wawancara Tantowi, S.Ag yang juga 

salah sebagai satu guru agama di SMK PGRI 2 Ponorogo yakni: 

Awal muasal karena kebanyakan siswa kita itu berangkat dari 

lembaga umum SLTP bukan Tsanawiyah, sehingga ada komitmen 

lembaga sekolahan ini mengadakan kegiatan pondok, mereka paling 

tidak minimal bisa lulus baca Al-Qur’an. Pengembangan ini kita 

kembangkan sampai programnya anak bisa menguasai kebiasaan adat 

istiadat di pondok dan sekaligus melaksanakan kegiatan-kegiatan 

rutinitas ibadah Ghairu Mahdoh, jadi ini kita ajarkan sampai dengan 

pelatihan-pelatihan hidup sederhana dan hidup bersosial, jadi ini yang 

paling perlu anak-anak dilatihkan kesana.
113

 

 

  Jadi latar belakang diadakannya kegiatan program berbasis 

Pondok Pesantren untuk menyelamatkan para peserta didik dari 

tantangan zaman yang mulai ada penurunan moral, serta untuk 

membekali peserta didik dengan pendidikan agama dan ibadah 

yang wajib di laksanakan oleh seorang muslim. 
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2 Kesepakatan Dengan Pondok Pesantren Dalam Pelaksanaan 

Program Sekolah Berbasis Pondok Pesantren 

   Dalam setiap tindakan yang akan dilaksanakan pastinya 

ada sebuah kesepakatan terhadap pihak-pihak yang terkait, hal 

tersebut di lakukan agar di kemudian hari ada masalah dan 

pelaksanaan yang tidak sesuai maka dapat dijadikan acuan untuk 

mengkaji ulang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Khusnul 

Huda, M.Pd.I sebagai salah satu guru agama dari SMK PGRI 2 

Ponorogo, mengatakan: 

Pelaksanaan pondok pesantren tersebut, pada awalnya kami 

melakukan berbagai survey di pondok-pondok pesantren yang 

terdekat di Ponorogo dan sekiranya pondok tersebut bisa menampung 

sesuai jumlah peserta didik dari sekolah, kemudian sarana-

prasarananya sesuai dengan yang kita kehendaki. Kami kemarin 

sempat mensurvey 4-5 pondok pesantren yaitu Ponpes Walisongo 

Ngabar, Ponpes Arisalah, Ponpes Durisawo, Ponpes Sarpon dan Al-

Mawadah As-Shakinah. Akhirnya kegiatan Pondok Pesantren pertama 

kali memilih di Al-Mawadah As-Shakinah, karena di situ banyak 

ruangan yang kosong, setelah kami menentukan tempat kemudian 

melakukan Musyawarah dan MOU dengan Ustadz-ustadz dan 

pengurus yayasan di SMK, bentuk kesepakatan yang kami lakukan 

yaitu mengenai konsumsinya, sarana prasarananya dan pendidikan 

mengenai materi-materi yang diberikan di sana. Pada tahun ke-2 kami 

baru berpindah ke Ponpes Al-Ikhlas Babadan pada tahun 2014, 

perpindahan tersebut terjadi karena pihak sekolah melakukan evaluasi 

dan menilai bahwa Ponpes Al-Ikhlas Babadan sarana prasarananya 

lebih komplit, dekat dengan sekolah dan yang terpenting adalah 

mazhab yang di ajarkan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak 

sekolah.
114

 

 

  Proses perumusan sejak awal munculnya program ini di 

SMK PGRI 2 Ponorogo memang tidak semudah membalikkan 

telapak tangan, ada proses yang di lalui mulai penentuan tempat 

Pondok Pesantren, kesesuaian materi dan faham dengan mazhab 
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sekolah, sarana dan prasarana yang memadai dan adanya perjanjian 

yang mengikat anatar pihak sekolah dan pondok. 

  Berdasarkan hasil wawancara dengan Tantowi, S.Ag yang 

merupakan koordinator kegiatan program Pesantren Kilat dari 

SMK PGRI 2 Ponorogo, mengatakan: 

Pelaksanaan dari awal tahun kita sudah memasuki tahun yang ke-5, 

pertama dahulu kita melaksanakan di Pondok Assakinah Al-Mawadah 

selama 1 tahun, kemudian kita mengadakan MOU pada kala itu, 

karena berbeda paham dan karena berbeda Mazhab dengan kita, jadi 

kita fokuskan pada mayoritas yang ada di lembaga kita yang dimana 

85% anak-anak kita berasal dari Nahdlatul Ulama (NU), sehingga kita 

mencari lembaga-lembaga yang bisa menampung itu, karena disaat 

anak-anak terbiasa menggunakan Qunut, ada lembaga disana justru 

melarang, sehingga ini menjadi berbenturan di antara kami. Beberapa 

orang tua telepon ke kita, mengapa anak saya sudah terbiasa begitu 

kok justru di larang, ini yang menjadi evaluasi kita, sehingga muncul 

lembaga yang dari Syafi’i ini, kita mengelola dan ada MOU-nya 

dengan pihak pondok. Di awal pertama kali keberatan, dimana 

tuntutan di sini tidak seberat itu, karena apa kita menuntut anak bisa 

menguasi macam-macam, ada 17 yang kita tuntut untuk lembaga ini, 

kelihatannya ada 9 poin saja awalnya, terus akhirnya kita motivasi dan 

Alhamdulillah dari 17 itu sudah tercover semuanya.
115

 

  Begitu juga hasil wawancara dengan Khusnul Huda, M.Pd.I 

sebagai salah satu guru agama dari SMK PGRI 2 Ponorogo, 

mengatakan: 

Untuk kegiatan Pondok Pesantren sejak tahun pertama pelaksanan di 

Ponpes Al-Mawadah As-Shakinah kami melakukan evaluasi yang 

dimulai dari Ustadz-ustadznya yang kurang begitu pas dengan kami, 

kemudian sarana prasarananya juga kurang dan makanannya juga 

kurang. Akhirnya kami melakukan evaluasi dan tahun selanjutnya 

kami pindah di Ponpes Al-Ikhlas Babadan, jadi kami selalu 

melakukan evaluasi-evaluasi sesudah melaksanakan kegiatan. Untuk 

materi kami melakukan MOU dengan pihak pondok dengan 

permintaan dari pihak sekolah yaitu materi Taharah, Fiqih, 

Fasholatan, Muhadoroh dan membaca Al-Qur’an, Kemudian pihak 

Pondok menyanggupi dan menyetujuinya.
116

 

  Jadi pelaksanaan yang dimulai sejak tahun 2014 sudah 

mengalami beberapa perkembangan seiring diadakannya evaluasi 
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setiap selesai kegiatan. Evaluasi yang di laksanakan salah satunya 

mengenai tempat Pondok Pesantren, fasilitas, materi dan ustdaz-

ustadz yang berperan penuh terhadap penyampaian materi kepada 

peserta didik, hal tersebutlah yang membuat kegiatan Pesantren 

Kilat ini dapat bertahan dan berkembang hingga periode ke-5. 

2. Pelaksanaan kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis  

Pondok Pesantren di SMK PGRI 2 Ponorogo 

1 Implementasi Program Sekolah Berbasis Pondok Pesantren 

  Hari Senin merupakan hari pertama kegiatan Pesantren 

Kilat pada setiap gelombangnya yang dimulai dengan mengecek 

barang-barang yang dibawa oleh peserta, baik itu barang-barang 

yang wajib di bawa dan barang-barang yang dilarang untuk dibawa. 

Pada pengecekan barang, dimulai jam 05:30 yang dilakukan oleh 

bapak-ibu guru devisi keagamaan SMK PGRI 2 Ponorogo secara 

tertib dan teratur. Terdapat 3 bagian untuk mengecek barang dan 

para peserta tidak lepas dari antrian yang lumayan panjang, dan 

mulai detik itu juga para peserta sudah memulai pendidikan 

kedisiplinan dengan antri pengecekan, serta hukuman-hukuman 

yang diberikan karena adanya barang bawaan wajib yang tidak 

terbawa dan peserta yang terlambat, namun ketika itu peneliti tidak 

mendapati satupun peserta yang membawa barang yang terlarang 

seperti alat komunikasi, senjata tajam, rokok, alkohol dan NAPZA. 



 

 

 

 

  Setelah melakukan pengecekan barang, para peserta 

manaruh barangnya ke tempat yang telah disediakan di pondok, 

kemudian seluruh Peserta Pesantren Kilat, Bapak-Ibu Guru devisi 

keagamaan dan Uztadz-ustadz melakukan apel pembukaan 

kegiatan pesantren kilat gelombang 16. Jumlah peserta pada 

gelombang tersebut sebanyak 120 anak dari Siswa kelas 10. Apel 

pembukaan tersebut merupakan penyerahan secara simbolik dari 

pihak Sekolah kepada pihak pondok pesantren, dengan pemberian 

amanat yang disampaikan oleh perwakilan dari Sekolah serta 

amanat yang disampaikan dari pengasuh Pondok Pesantren. Apel 

pembukaan berjalan dengan khidmat dan lancar yang disertai 

dengan penyampaian-penyampaian tata tertib yang harus di taati 

oleh seluruh peserta pesantren kilat.  

  Peneliti mendapatkan kutipan dari amanat yang 

disampaikan oleh Ustadz Mulyono, S.Pd.I ketika setelah 

membacakan tata tertib “peraturan yang sudah dibuat dan sudah di 

sampaikan jangan sekali-kali untuk dilanggar ataupun mencoba-

coba melanggar, karena disini juga sama dengan di Sekolah 

kalian, dan kami (ustadz-ustadz) juga tegas untuk memberikan 

konsekuensi kepada yang melanggar peraturan”.
117

 

  Agar dapat mempermudah penyampaian materi sesuai 

dengan kemampuan peserta didik maka dalam kegiatan awal 
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Pesantren Kilat juga dilakukan kegiatan Pretest, kegiatan ini untuk 

menggolongkan peserta dalam suatu kelas. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Ustadz Mulyono, S.Pd.I, mengatakan: 

Ada pembagian kelas-kelas sesuai kemampuan anak-anak yang 

mondok, pada kegiatan awal kita melakukan Pretest untuk 

menggolongkan anak yang memiliki pengetahuan sedang keatas dan 

anak yang sedang kebawah, khusus anak yang sedang kebawah kita 

memerlukan perhatian khusus dan kita berikan ke kelas A, saat kita 

melakukan test juga beda ketika mengetes kelas A dengan B dan C. 

Saat pretest kita menguji membaca Al-Qur’an, ketika anak sudah bisa 

membaca Al-Qur’an kita sudah bisa menggolongkan anak tersebut 

masuk ke dalam kelas apa, kemudian hafalan niat wudhu dengan baik 

dan benar, kemudian menghafal niat shalat 5 waktu. Materi yang 

diberikan setiap kelas dari kelas A-C cenderung sama, namun pada 

kelas A di tekankan pada membaca Al-Qur’an, tetapi sekali lagi waktu 

1 minggu tidak cukup membuat anak langsung bisa membaca Al-

Qur’an.
118

 

  Jadi pembagian tersebut sebagai cara agar peserta didik 

lebih intensif dalam mempelajari ilmu agama sesuai dengan 

kemampuannya dan mempermudah para Ustadz untuk 

menyampaikan materi dengan target yang telah di tentukan. 

  Kegiatan Pesantren Kilat merupakan sebuah program yang 

wajib di laksanakan oleh seluruh peserta didik di SMK PGRI 2 

Ponorogo berdasarkan jadwal yang telah di tentukan oleh pihak 

sekolah, peserta wajib bermukim di pondok selama 1 minggu 

lamanya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Khusnul Huda, 

M.Pd.I sebagai salah satu guru agama dari SMK PGRI 2 Ponorogo, 

mengatakan: 

Kegiatan pesantren kilat ini dilaksanakan oleh seluruh peserta didik di 

SMK PGRI 2 Ponorogo secara wajib tanpa terkecuali, waktu 

pelaksanaan sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan selama 1 

minggu pada setiap gelombang dengan pembagian gelombang 

sebanyak 18 gelombang dalam 1 tahun ajaran. Pada 1 gelombang 

maksimal 120 anak dengan pemilihan beberapa kelas yang terdiri dari 
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sesama jenis yaitu gelombang laki-laki dipisah dengan gelombang 

perempuan. Untuk gelombang laki-laki memungkinkan dengan 

teman-teman 1 kelasnya karena untuk memenuhi 120 anak hanya 

dibutuhkan 3-4 kelas, tetapi untuk gelombang perempuan dibutuhkan 

10-15 kelas untuk memenuhi 120 anak, hal tersebut dikarenakan 

perempuan merupakan peserta didik minoritas di SMK PGRI 2 

Ponorogo. Pemilihan jumlah maksimal 120 anak pada setiap 

gelombangnya dengan alasan agar proses kegiatan belajar mengajar di 

SMK PGRI 2 Ponorogo tetap berjalan tanpa ada kata libur karena 

adanya kegiatan pesantren kilat, dan alasan lain karena ruangan dan 

fasilitas di Pondok Pesantren Al-Ikhlas hanya dapat memuat kurang-

lebih 120 anak.
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  Berdasarkan hasil wawancara dengan Mulyono, S.Pd.I 

yang merupakan salah satu Ustadz dari Pondok Pesantren Al-

Ikhlas, mengatakan: 

Ketika peserta didik melakukan pelanggaran maka akan sanksi akan 

diberikan secara menyeluruh, jadi tidak hanya yang melakukan tetapi 

bisa 1 gelombang ataupun 1 kelas terkena semua, model sanksi yang 

kita berikan yaitu berjamaah agar semua bertanggung jawab. Namun 

pelanggaran sangat jarang seklai terjadi, dalam 1 periode mungkin 

hanya terjadi 1-2 kali saja. Pelanggaran yang terjadi yaitu merokok, 

karena selama mondok mereka tidak boleh merokok sama sekali dan 

banyak larangan-larangan lainnya, maka dari itu kalau anak yang 

biasanya merokok maka akan tidak kerasan.
120

 

  Secara tegas kegiatan Pesantren Kilat merupakan suatu 

kegiatan pembentukan karakter yang mengharapkan agar peserta 

didik memiliki kepribadian yang disiplin, sosialis dan agamis. 

Secara struktural kegiatan Pesantren Kilat dilaksanakan secara 

berkesinambungan, hal tersebut dilakukan agar seluruh peserta 

didik memiliki kesempatan yang sama dalam menuntut ilmu di 

Pesantren Kilat. Dapat terlihat dari jadwal kegiatan Pesantren Kilat 

yang dibuat oleh panitia Pesantren Kilat di Pondok Pesantren Al-

Ikhlas Babadan.
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2 Strategi Sekolah Dalam Mendorong Peserta Agar Bersungguh-

sungguh Melaksanakan Pesantren Kilat 

  Sebagai pelaksana kegiatan Program Pondok Pesantren, 

maka seluruh pihak yang terkait dalam kegiatan ini harus bersama-

sama mendukung agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan 

baik, salah satunya yaitu dengan memberikan motivasi kepada 

peserta Pesantren Kilat agar mau dan mampu melaksanakan 

kegiatan mondok selama 1 minggu. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan Khusnul Huda, M.Pd.I sebagai salah satu guru agama dari 

SMK PGRI 2 Ponorogo, mengatakan: 

Strategi agar peserta didik bersunguh-sungguh melakukan kegiatan 

Pesantren Kilat, sejak awal kami sudah bekerjasama dengan wali 

kelas, guru-guru di SMK PGRI 2 Ponorogo dan Orang tua peserta 

didik. Karena kami dari awal sudah membuat MOU dengan wali kelas 

dimana ada surat tugas dan tanggung jawab wali kelas, karena wali 

kelas ini yang akan mengingatkan dan memotivasi. Selain itu, wali 

kelas harus berperan aktif ketika peserta didik melakukan Pesantren 

Kilat dia harus sesering mungkin di sana, baik itu mulai dari awal 

pembukaan sampai penutupan.
122

 

  Berdasarkan hasil wawancara dengan Tantowi, SA,g 

sebagai salah satu guru agama dari SMK PGRI 2 Ponorogo, 

mengatakan: 

Strategi sekolah untuk mendorong anak-anak yaitu: Pertama, 

konsepnya, anak-anak kita beri berkal di awal sebelum mereka terjun 

ke pondok kita beri tahu bahwa materi-materi yang akan dipelajari 

seperti ini dan silahkan tanyakan materi-materi ketika di pondok, 

karena berbeda sekali materi-materi yang diberikan guru di sekolah 

dengan ustadz di pondok. Kedua, sekolah membrifing anak-anak 

mengenai niat-niat dan tujuan mereka di pondok, agar mereka tidak 

salah tujuan.
123

 

  Secara umum peserta didik yang sekolah di SMK PGRI 2 

Ponorogo berasal dari sekolah umum dan belum pernah mondok, 
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maka dari itu berbagai Strategi di berikan oleh lembaga agar  

mereka mau dan mampu melaksanakan kegiatan Pesantren Kilat  

yang baru mereka alami di sekolah ini. 

3 Metode Pelaksanaan Pesantren Kilat 

  Kegiatan Pesantren Kilat dalam pelaksanaanya tentu 

memperhatikan bagaimana materi tersebut dapat tersampaikan 

dengan baik kepada peserta, dengan demikian para Ustadz-ustadz 

di Pondok Pesantren juga harus mempelajari dan mengetahui 

metode yang tepat dan dapat di gunakan dalam pembelajaran 

selama kegiatan Pesantren Kilat. Dengan demikian para Ustadz-

ustadz diberikan jadwal sesuai bidang yang mereka kuasai dengan 

baik, hal tersebut bertujuan agar materi tersebut dapat tersampaikan 

dengan baik.
124

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Mulyono, 

S.Pd.I salah satu Ustadz Pondok Pesantren Al-Ikhlas, mengatakan: 

Ketika penyampaian materi kepada anak-anak, kebanyakan dari kita 

itu menggunakan Metode Klasikal karena anak-anak kita tuntut untuk 

menghafal doa sehari-hari, bacaan Shalat dan surat-surat pendek.
125

 

 

  Berdasarkan hasil wawancara dengan Suratno, S.Sy salah 

satu Ustadz Pondok Pesantren Al-Ikhlas, mengatakan: 

Metode itu tergantung Ustadznya ya, bagaimana dia di kelas bisa 

nyaman menyampaikan materi kepada anak-anak. Kalau saya sendiri 

sering menggunakan ceramah, ya itu saya kira anak-anak bisa 

menerima apa yang saya sampaikan. Ketika saya sudah selesai 

menyampaikan materi pasti ada beberapa yang saya tanyakan kepada 

beberapa anak, saya tunjuk secara acak saja dan saya mempersilahkan 

anak untuk bertanya ketika belum paham.
126
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  Berdasarkan hasil wawancara dengan Andini Ayu 

Fandhaniah kelas X TKR 1 yang merupakan salah satu peserta 

Pesantren Kilat, mengatakan: 

Kemudian mengaji kitab Fiqih, kitab Fiqih yang biasa di ngajikan di 

Pondok-pondok beda dengan Fiqih yang di ngajikan di Pesantren 

Kilat ini berbeda. Kalau biasanya di Pondok-pondok itu mengaji 

kitabnya dengan Ustadz yang membacakan dan berceramah di depan, 

kemudian para santri mengartikan dan mengharokati. Tetapi di 

pesantren kilat ini berbeda, Ustadz hanya membacakan dan 

berceramah di depan, kemudian para peserta pesantren kilat atau santri 

hanya mendengarkan dan menyimak apa yang di sampaikan oleh 

Ustadz.
127

 

  Dari beberapa hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa 

penyampaian materi di Pesantren Kilat juga cukup di perhatikan 

oleh para Ustadz-ustadz di Pondok, dengan demikian harapan besar 

dari berbagai pihak yang terkait agar penyampaian materi tersebut 

benar-benar di terima oleh peserta Pesantren Kilat. 

4 Materi Pesantren Kilat 

  Materi merupakan salah satu bagian yang pokok dalam 

kegiatan Pesantren Kilat ini, dalam pelaksanaanya kedua belah 

pihak telah melakukan kesepakatan agar materi yang di harapkan 

dari pihak sekolah dapat tersampaikan di Pondok Pesantren, di lain 

sisin para Ustadz di Pondok juga harus memperhatikan kompetensi 

para ustadz dengan waktu yang begitu singkat. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Ustadz Mochammad Ahsanusi yang merupakan 

salah satu Ustadz dari Pondok Pesantren Al-Ikhlas, mengatakan: 
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Materi yang diberikan sesuai kesepakatan dengan pihak sekolah, 

mengenai pengetahuan agama dasar yang telah dicantumkan ke dalam 

buku Modul.
128

 

  Sama halnya dengan hasil wawancara dengan Khusnul 

Huda, M.Pd.I sebagai salah satu guru agama dari SMK PGRI 2 

Ponorogo, mengatakan: 

Materi kelas X sampai kelas XII cenderung sama, karena 

menggunakan buku pedoman Pesantren Kilat yang sama, namun dari 

Ustadz-ustadz di pondok yang memberikan materi secara berbeda 

meski babnya sama, yang membedakan yaitu ketika kelas XI adanya 

peningkatan hafalan surat-surat pendek dan doa-doa sehari-hari 

sedangkan untuk kelas XII adanya hafalan Tahlil beserta Doanya.
129

 

  Berdasarkan hasil wawancara dengan Andini Ayu 

Fandhaniah kelas X TKR 1 yang merupakan salah satu peserta 

Pesantren Kilat, mengatakan: 

Kalau pendidikan agama yang di khususkan itu tentang membaca Al-

Qur’an, jadi nanti kelas-kelasnya tersendiri, tidak semua langsung bisa 

membaca Al-Qur’an, karena ada pemisahan untuk anak-anak yang 

sudah bisa baca Al-Qur’an dan yang belum bisa membaca Al-Qur’an. 

Untuk yang sudah bisa membaca Al-Qur’an nanti memperdalami lagi 

atau menyempurnakan bacaan dan mempelajari kitab-kitab Fiqih 

Pondok (kitab kuning). Pelajaran yang diperoleh di kelas ini juga 

mempelajari dan memperdalam tajwid-tajwid, meskipun sudah bisa 

ada sebagian yang tajwidnya masih belum benar. Selain mengaji, juga 

mempelajari dan memperdalam ibadah-ibadah Shalat yang kemudian 

akan di lakukan praktik dan test ketika kegiatan Pesantren Kilat mau 

selesai, selain praktik Shalat juga ada praktik dan test mengaji dan 

bersuci.
130

 

  Materi yang di sampaikan memang sudah tertera dalam 

Modul yang di buat oleh Pondok Pesantren Al-Ikhlas berdasarkan 

hasil MOU dengan pihak lembaga SMK PGRI 2 Ponorogo. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Cherlya Diah Ayu Nandasari 

kelas XII RPL sebagai salah satu peserta Pesantren Kilat dari SMK 

PGRI 2 Ponorogo, mengatakan: 
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Pendidikan agama yang diberikan di pondok itu lebih kepada doa 

sehari-hari yang sering digunakan, kemudian memperbaiki tata cara 

Shalat yang sesuai dengan ketentuan agama Islam. Ada beberapa 

siswa/i yang kurang mendapatkan pembelajaran tata cara Shalat sesuai 

dengan ketentuan agama Islam, baik itu dari keluarga maupun dari 

sekolah itu sendiri. Pendidikan agama yang diberikan di pondok tidak 

hanya sekedar pada ibadah sehari-hari, tetapi juga memberikan 

pendidikan akhlak dan adab kepada peserta pesantren kilat. 

Pendidikan adab tidak hanya diberikan secara materi saja, namun 

peserta juga di tuntut untuk mempraktikan di lingkungan mereka, baik 

itu ketika masih di pondok, di lingkunga Sekolah, keluarga dan 

masyarakat.
131

 

  Secra umum, materi yang di terima oleh peserta yaitu 

mengenai membaca Al-Qur’an/Imla’, tata cara Shalat wajib dan 

sunnah, tata cara bersuci, hafalan doa-doa yang di gunakan sehari-

hari, hafalan surat-surat pendek dan kegiatan-kegiatan yang mampu 

membangun karakter peserta didik. Materi tersebut sudah 

tercantum dalam MOU yang telah disepakati oleh kedua belah 

pihak dan tercantum dalam jadwal sesuia urutan penyampaian pada 

setiap harinya.
132

 

3. Pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis  

Pondok Pesantren di SMK PGRI 2 Ponorogo 

1 Pengembangan Kurikulum PAI berbasis Pondok Pesantren  

 Pengembangan kurikulum yang dilaksanakan oleh bagian 

keagamaan ada 2 jenis yaitu pengembangan kurikulum 

keagamaan yang di laksankan dalam lingkungan sekolah dan 

pengembangan kurikulum yang di laksnakan di Pondok Pesantren 

dengan program Sekolah berbasis Pondok Pesantren. Berdasarkan 

hasil wawancara mengenai pengembangan kurikulum keagamaan 

                                                 
131

 Lihat transkrip 16/W/22-03/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
132

 Lihat transkrip 13/D/24-06/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 



 

 

 

 

di lingkungan sekolah dengan Khusnul Huda, M.Pd.I sebagai 

salah satu guru agama dari SMK PGRI 2 Ponorogo, mengatakan: 

Untuk pengembangan kurikulum ataupun peningkatan pendidikan 

disini, kami sebagai guru agama melakukan berbagai tindakan atau 

melakukan berbagai kegiatan agar kegiatan agama yang ada di SMK 

PGRI 2 Ponorogo betul-betul baik dan meningkat, salah satu contoh 

yaitu shalat Duha, 3 tahun yang lalu shalat Duha masih anak-anak 

sendiri yang mau dan akhirnya kami membuat jadwal 2 minggu sekali 

perkelas wajib melaksanakan shalat Duha. Selain itu untuk 

meningkatkan kurikulum kami melakukan Jum’at berkah di mana 

setiap peserta didik pada pagi hari wajib membawa dan membaca Al-

Qur’an di kelas.
133

  

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pengembangan 

kurikulum yang di laksnakan di Pondok Pesantren dalam program 

Sekolah berbasis Pondok Pesantren dengan Tantowi, SA,g. 

sebagai salah satu guru agama dari SMK PGRI 2 Ponorogo, 

mengatakan: 

Kurukulum lembaga kita sama, di PAI itu sama dengan sekolah-

sekolah umum lainnya, Cuma bobot kita di tambah dengan kegiatan 

pondok pesantren untuk penguasaan di bidang Fiqih dan amaliah. Jadi 

ini dukungan kita, anak-anak lebih paham banget , sehingga dia akan 

lebih terpacu, lebih mengerti pada saat dia tidak di lembaga formal, 

ketika di lembaga formal dia enggan untuk bertanya, malu dan 

sungkan. Namun di pondok ini seakan-akan seperti orang tua sendiri, 

jadi ustadz-ustadz di sini itu lebih fleksibel dan lebih memasyarakat, 

sehingga anak lebih mengerti, bahkan kami pernah mencoba terkait 

dengan kemampuan mereka belajar di sini, saya coba satu-satu 

penguasaannya dengan materi ini bagaimana dan ternayat lebih kuat 

dibanding dengan pemebalajaran di sekolah, walaupun di sekolah 

lebih aktif dalam pemebalajaran namun disini lebih masuk. Perbedaan 

mereka memang terasa sekali, apalagi dalam membaca Al-Qur’an dan 

dalam penguasaan materi-materi fiqiyah itu lebih mantap.
134

 

Sejatinya pengembangan kurikulum PAI di SMK PGRI 2 

Ponorogo sama dengan sekolah-sekolah umum lainnya, karena di 

sini juga selalu update dengan kurikulum yang di terapkan oleh 

pemerintah. Namun yang membedakan yaitu adanya program 
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Berbasis Pondok Pesantren yang belum di laksanakan oleh 

sekolah umum lainnya, terutama di Kabupaten Ponorogo. 

2 Tujuan Kegiatan Program Sekolah Berbasis Pondok Pesantren 

Tujuan Kegiatan Program Sekolah Berbasis Pondok 

Pesantren berdasarkan hasil wawancara dengan Khusnul Huda, 

M.Pd.I sebagai salah satu guru agama dari SMK PGRI 2 

Ponorogo, mengatakan: 

Tujuan diadakannya kegiatan Pesantren Kilat salah satunya yaitu 

untuk meningkatkan akhlak, peningkatan ilmu pengetahuan terkait 

dengan agama, kemudian agar anak-anak tersebut itu melakukan 

pembiasaan terkait dengan amal ibadah dan amaliyah didalam 

kehidupan sehari-hari, harapan orang tua juga seperti itu. Mereka 

disekolahkan di SMK yang berbasis Pondok pesantren diharapkan 

mampu dalam bidang teknik dan mampu dalam bidang agama.
135

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tantowi, SA,g. 

sebagai salah satu guru agama dari SMK PGRI 2 Ponorogo, 

mengatakan: 

Tujuannya yaitu anak yang sekolah di sini biar ada nilai plusnya, 

dibanding dengan materi PAI yang kita sampaikan dalam 

pembelajaran yang di tentukan oleh pemerintah, bahkan tahun ini dari 

pemerintah banyak materi-materi yang dihilangkan, namun ini kita 

ulangin kembali dan kita masukkan dalam materi pondok maka materi 

tersebut akan bertambah, ini adalah keistimewaan di pondok. Selain 

itu mereka wajib bisa lulus baca Al-Qur’an, karena sebagai syarat 

kelulusan mereka dari SMK PGRI 2 Ponorogo, hal tersebut 

sebenarnya bertujuan agar mereka bisa bermanfaat dan sebagai contoh 

di masyarakat dengan pandangan anak sekolah di SMK bisa mengaji, 

terutama ketika bulan Ramadhan kita harapkan mereka bisa tadarus di 

Mushola atau Masjid sekitar.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Mulyono, S.Pd.I 

sebagai salah satu ustadz di Pondok Pesantren Al-Ikhlas, 

mengatakan: 
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Harapan besar kami disini bukan sebagai guru yang menyampaikan 

ilmu materi karena waktu yang diberikan hanya 1 minggu dengan 

materi yang cukup banyak, yang di sampaikan sekian ilmu itu masih 

0,5 persen kalau kita menyampaikan materi, jadi yang kita sentuh 

dengan sekian hari dengan sekian materi yaitu anak-anak 

mendapatkan ilmu dasar yang terkait dengan ibadah mahdah (ibadah 

wajib) dan kedepannya mereka ketikan di rumah bisa melaksanakn 

ibadah wajib dalam agama Islam, kita juga memiliki refrensi ustadz-

ustadz yang berada di sekitar mereka agar mereka mau belajar agama 

di daerah sekitar mereka.
137

  

Diadakannya kegiatan Pesantren Kilat ini memang 

memiliki tujuan yang positif dan mulia, yang jelas yaitu untuk 

mendidik para anak bangsa terkhusus peserta didik SMK PGRI 2 

Ponorogo untuk membekali mereka dengan ilmu agama agar 

melakukan segala hal di dunia ini sesuai dengan aturan agama, 

serta melaksanakan segala kewajiban yang harus di laksanakan 

manusia sebagai hamba Allah SWT.  

3 Evaluasi Program Sekolah Berbasis Pondok Pesantren 

 Dalam kegiatan akhir Pesantren Kilat dilakukan postest 

yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan agama yang 

diperoleh peserta selama mengikuti kegiatan pesantren kilat. 

Penilaian tersebut dilakukan dari berbagai bidang yang telah 

disampaikan selama kegiatan Pesantren Kilat, seperti baca Al-

Qur’an/Iqro’, hafalan surat pendek, praktik Shalat dan praktik 

wudhu.
138

 Berdasarkan wawancara dengan Ginanjar Saputra, X 

TKR 3 sebagai salah satu peserta didik dari SMK PGRI 2 

Ponorogo, mengatakan: 
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Pada hari Sabtu pagi sebelum penutupan di isi praktik-praktik tentang 

pelajaran yang di sampaikan selama di sini, dan praktik-praktik itu 

merupakan sebuah test untuk mendapatkan sertifikat kelulusan.
139

  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tantowi, SA,g 

sebagai salah satu guru agama dari SMK PGRI 2 Ponorogo, 

mengatakan: 

Terdapat nilai kelulusan, beberapa tahun belakangan dinilai dengan 

poin-poin dan tertera nilai kelulusan, namun tahun ini kita 

mengadakan evaluasi bahwa peserta tetap diberikan post test tetapi 

tidak di cantumkan nilai di dalam sertifikatnya, hanya di tulis dengan 

telah mengikuti kegiatan Pesantren Kilat dengan Baik.
140

 

Sebelum diadakannya penutupan pada hari Sabtu siang, di 

hari Jum’at dan Sabtu pagi dilaksanakan kegiatan postes yang 

wajib di ikuti oleh peserta pesantren kilat, hal tersebut di 

laksanakan agar mengetahui ketercapaian peserta dalam 

mengikuti Pesantren Kilat.  

4 Feedback atau Hasil Program Sekolah Berbasis Pondok 

Pesantren 

 Dalam sebuah pelaksanaan pendidikan tidak akan terlepas 

dari apa yang diperoleh dari proses pendidikan tersebut, dengan 

demikian hasil yang di dapat oleh peserta didik harus menjadi 

tujuan utama dalam pengembangan kurikulum. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Imam Muhtarobbi sebagai salah satu ustadz di 

Pondok Pesantren Al-Ikhlas, mengatakan: 

Keberhasilan penyampaian materi mencapai 90%, namun untuk 

pengamalan mereka dalam kehidupan sehari-hari itu nanti tergantung 
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dengan individu masing-masing, dari hasil penilaian yang kita lakukan 

terbukti bahwa yang belum bisa hanya 1-2 anak saja.
141

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Khusnul Huda, 

M.Pd.I sebagai salah satu guru agama dari SMK PGRI 2 

Ponorogo, mengatakan: 

Setelah siswa/i sudah melakukan kegiatan mondok, kami dari 

keagamaan melihat ketika saat mengajar anak-anak lebih mudah untuk 

di kondisikan, karena bimbingan dan arahan di pondok pesantren 

sudah mulai melekat di dalam dirinya. Kemudian ketika shalat Dzuhur 

ataupun shalat Duha anak-anak mudah untuk diatur ketika masuk 

masjid dan membentuk Shaf yang rapi itu lebih mudah, karena di 

pondok sudah dibiasakan shalat lima waktu wajib berjamaah, 

sehingga sesuatu yang terpaksa menjadi terbiasa dan kemudian 

menjadi budaya. Jadi dari kualitas ada peningkatan dan membantu 

guru agama ketika mengajar di kelas.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Cherlya Diah Ayu 

Nandasari kelas XII RPL sebagai salah satu peserta didik dari 

SMK PGRI 2 Ponorogo, mengatakan: 

Pada diri saya sendiri ada perubahan yang terjadi ketika sudah 

melakukan kegiatan Pesantren kilat, ketika ingin melakukan sebuah 

tindakan yang sekiranya itu menyimpang ajaran agama saya teringat 

dengan perkataan-perkataan Ustadz di pondok, sehingga ketika saya 

mau meninggalkan Shalat itu dosa dan kemudian saya lebih tertib 

Shalat. Selain itu saya lebih mengetahui adab kepada orang lain, baik 

itu adab kepada sesama teman dan yang terpenting adab kepada orang 

tua dan guru.
143

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadz Mulyono, 

S.Pd.I sebagai salah satu ustadz di Pondok Pesantren Al-Ikhlas, 

mengatakan: 

Menurut saya berhasil ketika anak tersebut masuk di pondok ini kelas 

X dan mondok lagi kelas XI dan kelas XII, peningkatan sampai kelas 

tiga ini nyata, artinya saat kita mengajar dia kelas XI sudah seperti ini 

dan mengajar dia saat kelas XII sudah ada peningkatan seperti ini. Jadi 

kegiatan ini relevan sekali, semisal contoh ketika dia kelas X 

wudhunya masih belum bisa sama sekali, nanti kelas XI sudah 

lumayan dan kelas XII sudah bisa, jadi ya hanya sebatas dasar itu 
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karena waktu pelaksanaan yang singkat itu tadi. Dari sekian materi 

yang kita tekankan pada Shalat dan kemudian akhlak adabiyah kepada 

orang yang lebih tua.
144

 

Dari beberpa hasil wawancara di atas menunjukkan sebuah 

hasil yang nyata di rasakan oleh semua lini, baik dari peserta 

didik SMK PGRI 2 Ponorogo, Guru-guru agama SMK PGRI 2 

Ponorogo dan Ustadz-ustadz di Pondok pesantren Al-Ikhlas.  
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BAB V 

ANALISIS DATA EFEKTIFITAS PROGRAM SEKOLAH BERBASIS 

PONDOK PESANTREN DALAM MENANAMKAN PENDIDIKAN 

AGAMA ISLAM KEPADA PESERTA DIDIK DI SMK PGRI 2 

PONOROGO 

 

A.  Latar Belakang Implementasi Program Sekolah Berbasis Pondok 

Pesantren Di SMK PGRI 2 Ponorogo 

1. Sejarah Pelaksanaan Program Sekolah Berbasis Pondok Pesantren Di 

SMK PGRI 2 Ponorogo 

  Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa program sekolah 

berbasis Pondok Pesantren yang di terapkan oleh SMK PGRI 2 Ponorogo 

merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh suatu lembaga Sekolah 

Kejuruan untuk mendidik dan memberikan ilmu agama secara lebih 

kepada peserta didiknya melalui kegiatan Pesantren Kilat. Kegiatan positif 

tersebut dilaksanakan karena adanya kekhawatiran dari pendidik terhadap 

degradasi moral para remaja pada zaman modern ini. 

  Hal ini sesuai dengan teori kegiatan Pesantren atau Pondok adalah 

lembaga yang bisa dikatakan merupakan wujud proses wajar 

perkembangan sistem pendidikan nasional.
145

 Dalam struktur pendidikan 

nasional, pesantren menempati posisi lembaga pendidikan keagamaan 

yang patut dipertimbangkan.
146
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  Masalah dekadensi moral telah dirasakan sangat mengglobal 

seiring dengan perubahan tata nilai yang sifatnya mendunia. Di belahan 

bumi manapun kerapkali dapat disaksikan berbagai gaya hidup yang 

bertentangan dengan etika dan nilai agama. Berbagai pendekatan telah dan 

sedang dilakukan untuk menyelamatkan masa depan peradaban manusia 

dari rendahnya perilaku moral. Pentingnya pendidikan akhlak bukan hanya 

dirasakan oleh masyarakat yang mayoritas penduduknya beragama Islam, 

tapi kini sudah mulai diterapkan di berbagai negara. Di Jerman misalnya, 

pelajaran agama Islam juga masuk pada kurikulum sekolah mereka.
147

 

  Komitmen lembaga SMK PGRI 2 Ponorogo tetap melaksanakan 

kegiatan Pesantren Kilat hingga jilid ke-5 merupakan suatu keberhasilan 

tersendiri untuk mendorong seluruh peserta didik agar memiliki 

kemampuan dalam pendidikan agama, dalam pelaksanaannya peserta 

Pesantren Kilat paling tidak minimal bisa lulus baca Al-Qur’an. Selain itu 

pengembangan ini di laksanakan agar anak bisa menguasai kebiasaan adat 

istiadat di Pondok dan melaksanakan kegiatan-kegiatan rutinitas ibadah 

Ghairu Mahdoh, sampai dengan pelatihan-pelatihan hidup sederhana dan 

hidup bersosial. Selain itu, kegiatan Pesantren kilat juga sebagai 

peningkatan ilmu keagamaan anak-anak SMK PGRI 2 Ponorogo.  

  Pesantren Kilat yang dilaksanakan secara singkat dan padat 

diharapkan mampu memfasilitasi para santri (peserta didik SMK PGRI 2 

Ponorogo) dalam mendapatkan ilmu-ilmu pesantren, baik itu secara materi 
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pengajaran dan juga secara adat istiadat atau kebiasan yang agamis di 

lingkungan pesantren. Hal tersebut dapat memberikan pengetahuan baru 

kepada peserta didik yang mungkin masih awam dengan kehidupan di 

Pondok Pesantren. 

  Hal ini sesuai dengan teori yaitu sebagai cikal bakal lahirnya 

pesantren kilat, pengajian pasaran diperkirakan sebagai model pendidikan 

agama yang khas di Indonesia, sebagaimana kekhasan sistem pendidikan 

Pondok Pesantren. Keberadaan pengajian pasaran diduga sudah ada sejak 

lama di lingkungan Pondok Pesantren. Pelaksanaan pengajian jenis ini 

dilakukan secara singkat dan padat. Dikatakan padat karena jumlah kitab 

yang dibaca cukup banyak dan dikatakan singkat karena waktu untuk 

menamatkan pengajian itu sangat terbatas, yaitu antara 10 sampai 15 atau 

20 hari.
148

   

  Program Sekolah berbasis Pondok Pesantren diharapkan juga dapat 

memberikan nilai lebih kepada lembaga SMK PGRI 2 Ponorogo karena 

satu-satunya sekolah yang mampu melaksanakan program tersebut dari 

tahun 2014, dengan demikian program unggulan tersebut juga sebagai 

bahan promosi ke masyarakat bahwasannya Sekolah Kejuruan semata-

mata tidak kolot dengan pengetahuan agama. 

   

  Banyaknya virus sosial yang memaparkan para remaja dan pelajar 

seperti narkoba, penyimpangan seksual, pemerasan, dan kriminalitas harus 
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cepat dicarikan jalan keluar. Untuk menghindari maraknya penyakit 

masyarakat yang ditimbulkan oleh para pelajar, diperlukan pendidikan 

karakter. Kebermaknaan hidup harus mendapat perhatian cukup serius 

dalam merancang kurikulum, sehingga pendidikan dapat memberi 

kontribusi terhadap siswa untuk membekali diri untuk hidup secara luas di 

masyarakat. 

  Program sekolah berbasis Pondok Pesantren yang dilaksanakan 

oleh SMK PGRI 2 Ponorogo yang berkerjasama dengan Pondok Pesantren 

Al-Ikhlas merupakan sebuah keputusan tepat yang di ambil oleh lembaga 

Sekolah, dengan melihat begitu berpengaruhnya lingkungan Pesantren 

dalam mendidik santrinya agar mampu memiliki pengetahuan agama  yang 

utuh dan menyelamatkannya dari degradasi moral. 

 

2. Kesepakatan Dengan Pondok Pesantren Dalam Pelaksanaan Program 

Sekolah Berbasis Pondok Pesantren 

  Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa program 

pelaksanaan Pondok Pesantren memang kegiatan yang tidak mudah di 

lakukan oleh suatu lembaga sekolah, disisi lain lembaga sekolah harus 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar formal di sekolah sesuai 

kurikulum yang sesuai dengan pemerintah, selain itu SMK PGRI 2 

Ponorogo juga memiliki misi untuk mendidik anak-anaknya menjadi 

manusia yang religius dan berakhlak mulia.  

  Demi terwujudnya misi tersebut, lembaga sekolahpun membuat 

suatu program yang berkerjasama dengan Pondok Pesantren, di dalam 



 

 

 

 

sebuah kerjasama dengan pihak kedua pastinya ada sebuah kesepakatan 

yang di lakukan. Kesepakatan tersebut tentunya dapat menjadi tanda 

kesanggupan dan kesediaan di antara keduanya, agar kedepannya terhindar 

dari hal-hal yang tidak di inginkan dan menjalankan serangkaian kegiatan 

Pesntren Kilat sesuai prosedur MOU.  

  Hal ini sesuai dengan teori yaitu sebagai lembaga pendidikan, 

pesantren menyelenggarakan pendidikan formal (madrasah, sekolah 

umum, dan perguruan tinggi), dan pendidikan nonformal yang secara 

khusus mengajarkan agama yang sangat kuat dipengaruhi oleh pikiran-

pikiran ulama fiqh, hadis, tafsir, tauhid, dan tasawuf. Sebagai lembaga 

sosial, pesantren menampung anak-anak dari segala lapisan masyarakat 

muslim, tanpa membedakan tingkat sosial ekonomi mereka.
149

  

  Kesepakatan yang sudah dilaksanakan menjadi tolak ukur 

pelaksanaan kegiatan selama di Pondok Pesantren, terutama dalam 

pelaksanaan penyampaian materi-materi keagamaan di Pondok. Selain itu, 

suasana lingkungan dan budaya Pondok Pesantren juga memberikan 

dampak yang khusus terhadap santri yang menimba ilmu di Pesantren, 

dengan demikian lembaga sekolah melakukan survey ke beberapa Pondok 

di Ponorogo yang memiliki keriteria sesuai dengan harapan lembaga 

sekolah. 

  Lembaga SMK PGRI 2 Ponorogo selalu memperhatikan 

pendidikan yang akan di peroleh oleh peserta didiknya ketika di Pondok 
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Pesantren, dengan demikian dalam kesepakatan juga memperhatikan 

sebuah materi keagamaan yang akan di berikan ketika Pesantren Kilat. 

Namun pihak sekolah juga harus memperhatikan sumber daya manusia 

yang ada di Pondok Pesantren Al-Ikhlas yaitu Ustadz-ustadz, maka 

munculah sebuah kesepakatan tentang materi yang di sampaikan tersebut 

sesuai dengan harapan pihak sekolah dan sesuai dengan kompetensi yang 

di miliki oleh para Ustadz di Pondok.  

  Hal ini sesuai dengan teori yaitu filsafat pendidikan menentukan 

nilai-nilai apakah yang dijunjung tinggi yang akan dididikan kepada anak 

didiknya dengan bahan pelajaran (kitab-kitab dan sebagainya) dan cara-

cara mencapainya, sedangkan latar belakang ilmiah serta sikap filosofis 

para Kyai secara individual tidak sama, ada yang luas dan ada yang 

sempit.
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B.  Pelaksanaan kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis  Pondok 

Pesantren di SMK PGRI 2 Ponorogo 

1. Implementasi Program Sekolah Berbasis Pondok Pesantren 

  Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa pembentukan 

karakter memang harus dimulai sejak dini agar kehidupan manusia dapat 

berperilaku baik dan disiplin, pendidikan karakter tersebut memang sangat 

di butuhkan oleh manusia. Pelaksanaan Pesantren Kilat di Ponpes Al-

Ikhlas merupakan salah satu bentuk upaya pemberian dan pembentukan 

karakter bagi peserta didik dari SMK PGRI 2 Ponorogo, dapat terlihat 

sejak kegiatan awal dan berakhirnya kegiatan mereka selalu dilatih 

disiplin. Dengan demikian lingkungan Pondok Pesantren memang tepat 

untuk menanamkan pendidikan karakter kepada santrinya dengan 

pendidikan yang disiplin dan ketat. 

  Hal ini sesuai dengan teori menurut Taufik Abdulah menjelaskan 

bahwa pesantren tempat untuk membina manusia menjadi orang baik, 

dengan sistem asrama. Artinya, para Santri dan Kiai hidup dalam 

lingkungan pendidikan yang ketat dan disiplin. Serta teori menurut 

menurut Abdurrahman Wahid, lingkungan Pesantren mirip dengan 

Akademi Militer atau Biara yang sarat dengan aturan main yang harus 

ditaati.
151

 

  Kegiatan Pesantren Kilat merupakan sebuah program yang wajib di 

laksanakan oleh seluruh peserta didik di SMK PGRI 2 Ponorogo 
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berdasarkan jadwal yang telah di tentukan oleh pihak sekolah, peserta 

wajib bermukim di pondok selama 1 minggu lamanya. Pelaksanaan 

Pesantren kilat menggunakan pembagian gelombang, sehingga terdapat 18 

gelombang dalam 1 tahun ajaran. Pada 1 gelombang maksimal 120 anak 

dengan pemilihan beberapa kelas yang terdiri dari sesama jenis yaitu 

gelombang laki-laki dipisah dengan gelombang perempuan. Kegiatan 

Pesantren Kilat ini dalaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan 

memantapkan pengetahuan ilmu agama peserta didik SMK PGRI 2 

Ponorogo.   

  Hal ini sesuai dengan teori yaitu Pesantren pasaran biasanya 

berlangsung untuk mengisi dan memanfaatkan bulan suci Ramadhan. 

Selama pesantren pasaran berlangsung, sang kyai dan santri dapat 

menamatkan beberapa kitab mulai dari tingka rendah sampai dengan 

tingkat tinggi. Dalam tradisi pesantren, pengajian pasaran itu lebih 

dimaksudkan untuk tabarrukan (mencari berkah) bagi kalangan santri 

awam dan sekaligus untuk muthala’ah (meningkatkan pemahaman dan 

memantapkan bacaan) bagi para santri senior (ustadz).
152

  

  Kegiatan pesantren kilat tidak lain merupakan program tambahan 

di luar kegiatan pembelajaran formal sekolah, dengan demikian kegiatan 

pesantren kilat jangan sampai mengganggu secara menyeluruh kegiatan 

belajar mengajar di sekolah, maka dari itu di buatlah gelombang-
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gelombang untuk menentukan jadwal para peserta didik melaksanakan 

Pesantren Kilat. 

 

2. Strategi Sekolah Dalam Mendorong Peserta Agar Bersungguh-

sungguh Melaksanakan Pesantren Kilat 

  Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa berbagai pihak 

yang terkait dalam kegiatan Program Sekolah Berbasis Pondok Pesantren 

bersama-sama mendukung segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan 

ini, hal tersebut dilakukan agar kegiatan Pesantren Kilat dapat terlaksana 

dengan baik dan lancar, salah satunya yaitu dengan memberikan motivasi 

kepada peserta Pesantren Kilat agar mau dan mampu melaksanakan 

kegiatan mondok selama 1 minggu.  

  Seluruh pihak yang terlibat juga harus berkerjasma dan saling 

berbagi tugas, pembagian tugas harus dimulai sejak perencanaan kegiatan. 

Pembagian tugas bisa dimulai dengan orang yang terdekat dengan peserta 

didik di sekolah yaitu wali kelas ataupun guru-guru yang dapat 

memberikan pengaruh kepada peserta didik, selain itu peran orang tua juga 

berpengaruh terhadap motivasi peserta didik melaksanakan Pesantren 

Kilat. Berbagai hal tersebut merupakan strategi lembaga sekolah untuk 

mensukseskan program Sekolah Berbasis Pondok Pesantren mereka. 

  Hal ini sesuai dengan teori yaitu agar kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan itu memberikan hasil yang efektif, maka guru harus mampu 

membangkitkan motivasi pada peserta didiknya. Lebih lanjut Uzer Ustman 

menegaskan bahwa diantara tugas yang diemban oleh guru adalah 



 

 

 

 

membangkitkan motivasi peserta didik, sehingga mereka mau melakukan 

belajar.
153

 

  Strategi yang dilalui oleh pihak yang terkait dalam Pesantren Kilat 

yaitu memberikan motivasi peserta didik sebelum melaksanakan kegiatan. 

Pembekalan tersebut berupa memberikan sekilas gambaran atau konsep 

kegiatan selama pelaksanaan Pesantren Kilat seperti materi-materi yang 

akan di pelajari. Selain itu pembimbing juga harus meluruskan niat mereka 

melaksanakan kegiatan Pesantren Kilat, karena kegiatan tersebut wajib 

bukan semata-mata tuntutan dari sekolah namun kebutuhan mereka untuk 

mempelajari agama Islam lebih mendalam. 

  Hal ini sesuai dengan teori yaitu kegiatan pembimbingan dimulai 

dengan memberikan motivasi. Motivasi diberikan untuk menumbuhkan 

kebanggaan sebagai muslim dalam bersikap, berbicara dan berbuat. 

Pelaksanaan proses pembimbingan mengajar bersifat pengenalan, 

penalaran, pengkajian, dan pengamalan ajaran Islam. Pembimbing harus 

dapat menumbuhkan motivasi pada peserta didik untuk mampu mandiri 

dalam pelaksanaan kegiatan. Pembimbing harus dapat mengayomi dan 

mengarahkan pada suasana yang edukatif.
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  Secara umum peserta didik yang sekolah di SMK PGRI 2 

Ponorogo berasal dari sekolah umum dan belum pernah melaksanakan 

kegiatan Pondok Pesantren, maka dari itu berbagai Strategi di berikan oleh 
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lembaga agar  mereka mau dan mampu melaksanakan kegiatan Pesantren 

Kilat  yang baru mereka alami di sekolah ini. 

 

3. Metode Pelaksanaan Pesantren Kilat 

  Keberhasilan sebuah kegiatan pembelajaran tidak bisa terlepas dari 

bagaimana pendidik menyampaikan materi tersebut kepada peserta didik, 

hal ini merupakan salah satu kunci keberhasilan peserta didik dapat 

menerima dan memahami materi yang di sampaikan oleh pendidik atau 

Ustadz. Dalam kegiatan pesantren kilat, para Ustadz Ponpes Al-Ikhlas juga 

sangat memperhatikan hal tersebut, dengan waktu yang begitu singkat 

bagaimana materi yang di berikan dapat di terima dengan baik oleh santri. 

  Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa para Ustadz yang 

memberikan materi keagamaan kepada peserta Pesantren Kilat banyakan 

yang menggunakan Metode Klasikal, metode tersebut di anggap tepat 

karena anak-anak di tuntut untuk menghafal doa sehari-hari, bacaan Shalat 

dan surat-surat pendek. 

  Hal ini sesuai dengan teori mengenai Pondok pesantren modern 

dengan sistem pendidikan klasikal berdasarkan atas kurikulum yang 

tersusun baik, termasuk pendidikan skill atau vocational (keterampilan). 

Pondok pesantren dengan kombinasi  yang di samping memberikan 

pelajaran dengan sistem pengajian, juga madrasah yang dilengkapi dengan 

pengetahuan umum menurut tingkat atau jenjangnya.
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  Metode pembelajaran yang digunakan secara umum tergantung 

Ustadz yang mengajar di kelas, bagaimana Ustadz tersebut bisa nyaman 

menyampaikan materi kepada anak-anak. Peneliti menemukan bahwa 

terdapat salah satu Ustadz menggunakan metode  ceramah, menurut beliau 

dengan metode tersebut anak-anak bisa menerima apa yang dia sampaikan.  

  Hal ini sesuai dengan teori metode ceramah merupakan cara 

menyajikan pelajaran melalui penuturan secara lisan atau penjelasan 

langsung kepada sekelompok siswa. Cara mengajar dengan ceramah dapat 

dikatakan juga sebagai teknik kuliah, yakni cara mengajar dengan 

menyampaikan keterangan atau informasi atau uraian tentang suatu pokok 

persoalan serta masalah secara lisan (verbal). Metode ceramah termasuk 

metode pembelajaran yang sangat klasik. Akan tetapi walau termasuk 

dalam kategori metode klasik (lama), sampai saat ini metode ceramah 

sering digunakan guru atau instruktur dalam pembelajaran di kelas.
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  Pembelajaran atau mengaji di Pondok Pesantren secara tradisi 

memang tidak bisa ditentukan secara formal oleh suatu lembaga, dimana 

Ustadz-ustadzlah yang diberikan kewenangan untuk menyampaikan materi 

sesuai dengan kemampuan dan kenyamanan mereka saat menyampaikan 

materi. Namun secara umum diketahui para Ustadz banyak menggunakan 

metode ceramah dan metode klasikal. 

  Metode penyampaian materi dalam pelaksanaan Pesantren Kilat 

menunjukkan bahwa ada perhatian lebih yang menyangkut metode 
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pembelajaran dari para Ustadz-ustadz di Pondok, dengan demikian 

harapan besar dari berbagai pihak yang terkait agar penyampaian materi 

tersebut benar-benar di terima oleh peserta Pesantren Kilat, sehingga tidak 

ada kata sia-sia peserta didik mengikuti kegiatan Pesantren Kilat. 

 

4. Materi Pesantren Kilat 

  Dalam sebuah pelaksanaan dan pengembangan pendidikan, materi 

merupakan salah satu bagian yang pokok dalam kegiatan pendidikan 

tersebut, dimana materi sebagai salah satu bagian inti dari proses 

penanaman dan pengembangan edukasi peserta didik. Sebuah proses 

pendidikan tidak akan berhasil ataupun berjalan tanpa dibarengi dengan 

sebuah materi yang dikelola dengan baik oleh bagian kurikulum maupun 

tenaga pendidik.  

  Begitu juga halnya dengan pelaksanaan Pesantren kilat di Pondok 

Pesantren Al-Ikhlas, peneliti menemukan bahwa materi yang akan 

diberikan oleh Ustadz di Pondok telah di rencanakan dan disepakati secara 

bersama oleh pihak lembaga sekolah dan Pondok Pesantren, materi 

tersebut mengenai pengetahuan agama dasar yang telah dicantumkan ke 

dalam buku Modul. Namun, pembuatan buku pedoman tersebut juga tidak 

terlepas dari kurikulum di SMK, dari pihak SMK membuat silabus dan 

kemudian pihak pondok merumuskan materi yang akan di tulis di buku 

Modul. 

  Hal ini sesuai dengan teori tentang pendidikan agama Islam 

meliputi: keimana, ibadah, al-Qur’an, dan Akhlak. Selain dari empat unsur 



 

 

 

 

tersebut, perlu dikembangkan lagi terkait dengan mu’amalah dan syari’ah 

lebih luas lagi. Adanya keserasian dan keseimbangan, antara lain: 

hubungan manusia dengan Allah Swt, hubungan manusia dengan manusia, 

hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan 

makhluk lain dan lingkungannya. Oleh karena itu, seluruh aspek 

kehidupan manusia dalam kehidupan harus dibangun secara seimbang habl 

min Allah dan habl min al-Naas.
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  Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa pendidikan 

agama yang di khususkan di kegiatan Pesantren Kilat yaitu membaca Al-

Qur’an, terdapat pengelompokan anatar anak-anak yang sudah bisa 

membaca Al-Qur’an dan yang belum bisa membaca Al-Qur’an. Kemudian 

mempelajari kitab-kitab Fiqih Pondok (materi tata cara Ibadah dengan 

baikdan benar), mempelajari dan memperdalam ilmu tajwid. Selain 

mengaji, juga mempelajari dan memperdalam ibadah-ibadah Shalat yang 

kemudian akan di lakukan praktik dan test ketika kegiatan Pesantren Kilat 

mau selesai, selain praktik Shalat juga ada praktik dan test mengaji dan 

bersuci. 

  Materi yang di sampaikan memang sudah tertera dalam Modul 

yang di buat oleh Pondok Pesantren Al-Ikhlas berdasarkan hasil MOU 

dengan pihak lembaga SMK PGRI 2 Ponorogo. Maka peserta didik akan 

mendapatkan materi yang sesuai dengan harapan lembaga sekolah, yaitu 

                                                 
157

 Rodli Makmun, Pendidikan Multikultural (Ponorogo: STAIN Po Press, 2016), 63.  



 

 

 

 

menjadi siswa/i Sekolah Kejuruan yang mengerti ilmu agama dan 

mengamalkan segala kewajiban sesuai syariat agama Islam. 

 

C.  Pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis  Pondok 

Pesantren di SMK PGRI 2 Ponorogo 

1. Pengembangan Kurikulum PAI berbasis Pondok Pesantren  

  Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa permasalahan 

pendidikan karakter yang terdapat pada peserta didik tidak dipandang 

remeh oleh lembaga SMK PGRI 2 Ponorogo. Sebagai sekolah Kejuruan, 

SMK PGRI 2 Ponorogo berani mengambil keputusan untuk 

mengembangkan kurikulum keagamaan mereka, keputusan tersebut 

diambil karena perlunya penanaman pendidikan agama kepada peserta 

didik. Pengembangan kurikulum yang dilaksanakan oleh bagian 

keagamaan ada 2 jenis yaitu pengembangan kurikulum keagamaan yang di 

laksankan dalam lingkungan sekolah dan pengembangan kurikulum yang 

di laksnakan di Pondok Pesantren dengan program Sekolah berbasis 

Pondok Pesantren.  

  Hal ini sesuai dengan teori yaitu untuk membentuk peserta didik  

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa serta berakhlak mulia ternyata tidak bisa hanya mengandalkan pada 

mata pelajaran pendidikan agama yang hanya 2 jam pelajaran atau 2 SKS, 

tetapi perlu pembinaan secara terus menerus dan berkelanjutan di luar jam 

pelajaran pendidikan agama, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, 

atau di luar sekolah. Bahkan, diperlukan pula kerja sama yang harmonis 



 

 

 

 

dan interaktif di antara para warga sekolah dan para tenaga kependidikan 

yang ada di dalamnya. Menurut Lickona (1991) bahwa untuk mendidik 

karakter dan nilai-nilai yang baik, termasuk di dalamnya nilai keimanan 

kepada Tuhan YME diperlukan pembinaan terpadu antara ketiga 

dimensi.
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  Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa untuk 

pengembangan kurikulum ataupun peningkatan pendidikan di SMK PGRI 

2 Ponorogo, para guru agama melakukan berbagai tindakan atau 

melakukan berbagai kegiatan agar kegiatan keagamaan yang ada di SMK 

PGRI 2 Ponorogo betul-betul baik dan meningkat, salah satu contoh yaitu 

shalat Duha, pada 3 tahun yang lalu shalat Duha dilakukan sesuai kemauan  

peserta didik sendiri dan akhirnya dibuatkan jadwal, 2 minggu sekali 

setiap kelas wajib melaksanakan shalat Duha. Selain itu untuk 

meningkatkan kurikulum, bagian keagamaan melakukan Jum’at berkah 

dimana setiap peserta didik pada pagi hari wajib membawa dan membaca 

Al-Qur’an di kelas. 

  Hal ini sesuai dengan teori definisi pendidikan agama Islam secara 

lebih rinci dan jelas, tertera dalam kurikulum pendidikan Agama Islam 

ialah sebagai uapaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik 

untu mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani, bertaqwa, dan 

berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber 

utamanya kitab suci al-Qur’an dan Hadits, melalui kegiatan bimbingan, 
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pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman, dibarengi tuntunan 

untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan 

kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat hingga terwujud 

kesatuan dan persatuan bangsa.
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  Melalui pengembangan kurikulum berbasis Pondok Pesantren 

dianggap mampu untuk mendidik siswa/i mereka menjadi manusia yang 

religius, berakhlakul karimah dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa. Kegiatan yang berkerjasama dengan Pondok Pesantren Al-Ikhlas itu 

telah terasa kontribusinya terhadap perubahan pengetahuan agama peserta 

didik, dengan demikian program tersebut membantu lembaga sekolah 

untuk mendidik siswa-siswinya dalam pendidikan agama dan karakter. 

  Secara umum pengembangan kurikulum PAI di SMK PGRI 2 

Ponorogo sama dengan sekolah-sekolah umum lainnya, lembaga sekolah 

juga selalu update dengan kurikulum yang di terapkan oleh pemerintah. 

Namun terdapat perbedaan dengan adanya program Sekolah Berbasis 

Pondok Pesantren yang belum di laksanakan oleh sekolah umum lainnya, 

terutama di Kabupaten Ponorogo. 

 

2. Tujuan Kegiatan Program Sekolah Berbasis Pondok Pesantren 

  Kegiatan Pesantren Kilat yang dilaksanakan oleh SMK PGRI 2 

Ponorogo memang dilatarbelakangi dengan sebuah tujuan yang mulia, 

dengan memperhatikan pendidikan agama peserta didik dalam sebuah 

lembaga sekolah kejuruan. Hal tersebut memang memberikan nilai lebih 
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kepada lembaga sekolah yang bisa memberikan perhatian terhadap 

pendidikan agama peserta didik diluar jam formal kegitan belajar mengajar 

di sekolah. 

  Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa tujuan 

diadakannya kegiatan Pesantren Kilat salah satunya yaitu untuk 

meningkatkan akhlak, peningkatan ilmu pengetahuan terkait dengan 

agama, kemudian agar peserta didik dapat melakukan pembiasaan terkait 

dengan amal ibadah dan amaliyah didalam kehidupan sehari-hari, harapan 

orang tua dari peserta didik tentunya juga sama. Mereka di sekolahkan di 

SMK yang berbasis Pondok pesantren diharapkan mampu dalam bidang 

teknik dan mampu dalam bidang agama. 

  Hal ini sesuai dengan teori tentang tujuan diselenggarakannya 

pendidikan pesantren secara umum adalah membimbing peserta didik 

(santri) untuk menjadi manusia yang memiliki kepribadian Islami, yang 

dengan bekal ilmu agamanya mereka sanggup menjadi mubaligh untuk 

menyebarkan ajaran Islam dalam masyarakat sekitar melalui ilmu dan 

amalnya. Sedangkan tujuan khususnya adalah mempersiapkan peserta 

didik (para santri) untuk menjadi orang alim dalam ilmu agama yang 

diajarkan oleh kyai yang bersangkutan, serta dalam mengamalkan dan 

mendakwakannya dalam masyarakat.
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  Secara jelas dalam tujuan umum pelaksanaan Pesantren Kilat di 

SMK PGRI 2 Ponorogo untuk mendidik peserta didiknya agar menjadi 
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manusia yang agamis dan mendidik mereka dalam sebuah kedisiplinan dan 

ketaatan dalam beribadah. Selain untuk mengembangkan potensi religius 

peserta didik, kegiatan ini juga bermaksut agar peserta didik dapat 

memberikan potensi agamis mereka ke dalam masyarakat dengan berperan 

penting dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan di lingkungan masyarakat 

meskipun mereka berasal dari sekolah kejuruan. 

  Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa tujuan 

dilaksanakannya kegiatan pesantren kilat agar peserta didik mendapatkan 

nilai lebih, dalam artian perbandingan dengan materi PAI yang di 

sampaikan dalam pembelajaran yang telah di tentukan oleh pemerintah. 

Beberapa tahun terakhir, pemerintah banyak menghilangkan materi-materi 

keagamaan pada sekolah umum ataupun kejuruan, namun di SMK PGRI 2 

Ponorogo mengcover kembali materi-materi tersebut kedalam materi 

Pesantren Kilat, sehingga materi tersebut akan tetap tersampaikan. Selain 

itu peserta didik wajib bisa lulus baca Al-Qur’an, karena sebagai syarat 

kelulusan mereka di SMK PGRI 2 Ponorogo. 

 

3. Evaluasi Program Sekolah Berbasis Pondok Pesantren 

  Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa pelaksanaan 

evaluasi pada Pesantren Kilat di Pondok Pesantren Al-Ikhlas langsung di 

laksanakan pada 2 hari terakhir kegiatan tersebut, hal ini dilaksanakan agar 

mengetahui kemampuan agama yang diperoleh selama mengikuti kegiatan 

Pesantren Kilat. Penilaian diberikan kepada seluruh peserta Pesantren 

Kilat secara berurutan, secara pelaksanaan penilaian dilaksanakan dengan 



 

 

 

 

menilai mereka melalui praktik-praktik ibadah wajib dan sunnah, 

membaca Al-Qur’an dan hafalan-hafalan yang telah di berikan selama 

kegiatan Pesantren Kilat. 

  Hal ini sesuai dengan teori yaitu untuk mencapai hasil yang 

maksimal, maka selama proses Pesantren Kilat berjalan, pembimbing atau 

pelatih berkewajiban melakukan evaluasi atau penilaian terhadap seluruh 

peserta. Penilain ini dilakukan secara konsepsional, tertib dan sistematis.
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  Sasaran evaluasi atau penilaian dalam Pesantren Kilat ini adalah 

kemampuan peserta dalam penguasaan materi yang diberikan dan 

kemampuan peserta dalam mempraktikkan apa yang telah diajarkan 

selama 1 Minggu di Pondok Pesantren. Penilaian dalam Pesantren Kilat 

bertujuan untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan serta 

keberhasilan santri setelah mengalami atau melakukan kegiatan belajar 

selama jangka waktu 1 Minggu. Selain itu juga untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan program sekolah berbasis Pondok Pesantren yang di 

laksanakan oleh lembaga SMK PGRI 2 Ponorogo. 

  Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa penilaian 

sejatinya untuk melihat keberhasilan sebuah program yang telah 

dilaksanakan, hal tersebut dapat dilaksanakan melalui peserta yang 

menjadi objek dalam kegiatan tersebut. Penilaian terhadap peserta tersebut 

di anggap sebagai salah satu kunci titik keberhasilan atau tidaknya 

kegiatan Pesantren Kilat, penetapan target pencapaian dalam suatau 
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program dapat melalui kriteria nilai kelulusan yang kemudian 

mendapatkan sertifikat sebagai tanda telah melaksanakan kegiatan 

Pesantren Kilat dengan Baik.  

 

4. Feedback atau Hasil Program Sekolah Berbasis Pondok Pesantren 

  Feedback atau hasil memang menjadi salah satu acuan 

pengembangan kurikulum, dimana dengan melihat hasil yang diperoleh 

dapat melihat tingkat keberhasilan dan menjadikan acuan evaluasi 

pelaksanaan kegiatan pendidikan tersebut. Feedback dari peserta didik atau 

objek merupakan sasaran utama bagaimana proses pendidikan terlaksana 

dan kompetensi seorang  guru atau pendidik juga membantu dalam hasil 

yang diperoleh peserta didik. 

  Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa setelah siswa/i 

melakukan kegiatan Pesantren Kilat, mereka ketika kembali ke sekolah 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar lebih mudah untuk di kondisikan. 

Hal tersebut dikarenakan adanya bimbingan dan arahan ketika mereka 

melaksanakn Pesantren Kilat, kultur Pondok Pesantren sedikit banyak 

sudah mulai melekat di dalam diri peserta didik. Selain itu, dalam 

beberapa kegiatan keagamaan di sekolah, peserta didik mudah untuk 

diatur, seperti contoh ketika masuk masjid dan membentuk Shaf yang rapi 

ketika Shalat lebih mudah, karena di pondok sudah dibiasakan shalat lima 

waktu wajib berjamaah, sehingga sesuatu yang terpaksa menjadi terbiasa 

dan kemudian menjadi budaya. Jadi dari kualitas ada peningkatan dan 

membantu guru agama ketika mengajar di kelas. 



 

 

 

 

  Hal ini sesuai dengan teori yaitu balikan (feedback) umpan balik 

dari semua pengalaman yang telah diperoleh yang pada gilirannya menjadi 

titik tolak bagi studi selanjutnya.
162

 Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan 

kegiatan tersebut memang terpusat pada objek yaitu peserta didik/ santri, 

namun hasil yang tercapai semata-mata tidak hanya dirasakan oleh peserta 

didik. Hasil juga dirasakan oleh pihak-pihak yang berperan langsung 

dalam kegiatan pendidikan dan pihak yang tidak berperan dalam kegiatan 

pendidikan. 

  Sekolah kejuruan memang berbeda dengan sekolah yang berbasis 

agama (Madrasah), perbedaan tersebut juga berpengaruh pada Standar 

kompetensi lulusan yang digunakan di lembaga pendidikan tersebut. 

Perubahan secara nyata yang diterima oleh peserta Pesantren Kilat dapat 

dijadikan sebuah pijakan bagaimana ada feedback yang terjadi dalam 

kegiatan tersebut. Maka kegiatan yang dilakukan ini memiliki manfaat 

secara teroritik dan praktik keagamaan, karena di dalam pelaksanaannya 

peserta Pesantren Kilat di tuntut untuk melaksanakan ibadah-ibadah wajib 

ataupun sunnah, serta hafalan-hafalan surat pendek dan doa-doa yang 

sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Latar belakang implementasi Program Sekolah Berbasis Pondok Pesantren 

di SMK PGRI 2 Ponorogo karena adanya kekhawatiran dari lembaga dan 

pendidik terhadap degradasi moral para remaja pada zaman modern, serta 

mendorong peserta didik agar memiliki kemampuan dalam pendidikan 

agama, meskipun secara lembaga pendidikan mereka di Sekolah Kejuruan 

dan hal tersebut dapat menjadikan sebuah promosi dalam pemasaran 

pendidikan di lingkungan masyarakat. Kemudian terdapat kesepakatan-

kesepakatan dengan pihak Pondok Pesantren demi terealisasinya kegiatan 

Pesantren Kilat secara berkesinambungan dan menjadikan sebuah patokan 

dalam melakukan segala tindakan selama kegiatan Pesantren Kilat. 

2. Pelaksanaan Pesantren Kilat dilakukan oleh peserta didik selama 1 minggu 

dalam 1 tahun ajaran, dimana lembaga melakukan berbagai macam strategi 

dalam memotivasi peserta didik dan menggunakan metode ceramah, klasikal 

dan diskusi agar penyampaian materi yang telah disepakati dapat 

tersampaikan.  

3. Pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis  Pondok 

Pesantren di SMK PGRI 2 Ponorogo dibagi menjadi 2 bagian yaitu 

pengembangan di lingkungan Sekolah dan lingkungan Pondok pesantren, yang 

bertujuan untuk memberikan ilmu agama secara lebih dan memperbaiki akhlak 

para peserta didik, pencapaian tersebut terlihat dari hasil yang diperoleh saat 



 

 

 

 

postest lebih baik dari pada pretest dan hasil tersebut selain dapat dirasakan 

oleh peserta didik, juga dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam 

pendidikan di lembaga Sekolah, Pondok Pesantren dan lingkungan 

masyarakat. 

 

B. Saran  

Sebagaimana hasil penelitian yang sudah dipaparkan di atas, peneliti 

memiliki beberapa saran sebagai pengembangan keilmuan dan penelitian 

selanjutnya, yaitu: 

1. Kepada pihak lembaga SMK PGRI 2 Ponorogo hendaknya memberikan 

waktu yang lebih lama untuk melaksanakan kegiatan Pesantren Kilat, 

karena waktu 1 minggu dirasa kurang untuk menanamkan pendidikan 

agama kepada peserta didik secara matang. 

2. Kepada pihak Pondok Pesantren Keterampilan Al-Ikhlas Babadan 

hendaknya lebih mengembangkan dan memperbaiki fasilitas pondok agar 

setiap gelombangnya dapat menampung banyak santri yang akan 

berpengaruh pada waktu kegiatan Pesantren Kilat. 

3. Kepada peserta didik SMK PGRI 2 Ponorogo hendaknya lebih 

bersungguh-sungguh melaksanakan kegiatan Pesantren kilat, karena 

kesempatan untuk mempelajari pendidikan agama telah diberikan oleh 

lembaga sekolah. 

4. Kepada para pembaca penelitian ini masih banyak sekali kekurangan baik 

dari segi penulisan ataupun bahasan yang dilakukan hal ini merupakan 

keterbatasan peneliti yang masih kurang dari segi keilmuan ataupun 



 

 

 

 

pengalaman dalam penelitian, oleh karena itu peneliti akan sangat 

berterima kasih jika ada kritik ataupun saran yang membangun untuk 

memperbaiki penelitian ini. 
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