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ABSTRAK 

Ratna   Prihastuti,   Diah. 2019. Pelaksanaan Kegiatan 

Ekstrakurikuler Hadrah al-Banjari dalam 

mengaktualisasikan Nila-nilai  Kebudayaan Islam   Sebagai   

Wujud   Membentengi   Diri Terhadap Budaya Asing  Di MAN 

1 Magetan. Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 
Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri 
(IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Erwin Yudi Prahara, M.Ag.  
 

Kata  kunci:  Nilai  Kebudayaan  Islam,  Membentengi 

Diri, Ekstrakurikuler 

Kebudayaan Islam adalah kebudayaan yang muncul,  
memancar dari agama Islam, atau semua budaya (karya  
manusia) yang terpengaruh oleh karena ada agama Islam.  
Karya   manusia   dalam   kebudayaan   Islam   ialah   cara  
pelaksanaan  yang  bersifat  dinamik,  sedangkan  prinsip- 

prinsipnya berasal dari Allah dan bersifat tetap. Seseorang  
dalam hidupnya harus mempunyai pedoman dan visi untuk  
memantapkan diri dari laju kemajuan zaman yang serba  
modern,   para   siswa   dididik   dan   diajarkan   nilai-nilai  
kebudayaan Islam agar mereka dapat berwawasan luas serta  
dapat   mencerminkan   nilai-nilai   agama   Islam   dalam  
kehidupan sehari-hari. Dalam meningkatkan hal tersebut  
seseorang seharusnya bisa bersikap lebih kritis dan juga  
teliti pada beberapa hal baru sekaligus menemukan cara  
untuk menyaring hal yang membawa dampak posistif dan  
negatif serta agama menjadi pondasi utama pada diri supaya  
bisa mengontrol diri. 

Dalam Penelitian ini rumusan masalahnya: 1) Apa saja  
nilai-nilai kebudayaan Islam yang terdapat dalam kegiatan  
Ekstrakurikuler Hadrah al-Banjari di MAN 1 Magetan? 

2) Bagaimana implementasi nilai-nilai kebudayaan Islam di  
MAN   1   Magetan? 3)   Bagaimana   dampak   kegiatan. 
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ekstrakurikuler hadrah al-banjari dalam membentengi diri  
dari pengaruh budaya asing di MAN 1 Magetan?  
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus yang bersifat 
analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan 
teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah  reduksi  data,  penyajian  data  dan  pengambilan 
kesimpulan atau verifikasi. 

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa: 1) Nilai-nilai  
kebudayaan   Islam   yang   terdapat   dalam   kegiatan  
Ekstrakurikuler Hadrah al-Banjari di MAN 1 Magetan yaitu  
nilai ilahiyah, nilai individu dan nilai sosial. 2) Kegiatan  
ekstrakurikuler Hadrah al-Banjari ini dilaksanakan setelah  
pelajaran terakhir yaitu pukul 13.30 di mushola Madrasah,  
dilaksanakan 1 kali dalam seminggu yaitu pada setiap hari  
Rabu dengan diikuti 24 siswa yang memilih sebagai pilihan  
bakat dan peminatan. 3) Dampak kegitan ekstrakurikuler  
Hadrah al-Banjari terhadap siswa MAN 1 Magetan adalah  
siswa tertarik dalam mempelajari nilai keagamaan terutama  
nilai  kebudayaan  Islam,  siswa  mampu  mengontrol  diri  
dalam  mengikuti  perkembangan  zaman  terutama  dapat  
membedakan mana yang positif dan mana yang negatif  
dalam   perkembangan   kebudayaan   yang   sesuai   nilai  
keagamaan, dalam akhlak siswa dapat bertingkah laku baik  
dan sopan dengan menanamkan nilai-nilai keislaman. 
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BAB I 

 

PENDAHSLSAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Agama mengatur hubungan manusia dengan Tuhan  

Yang  Maha  Esa,  manusia  dengan  manusia,  manusia  

dengan alam dan hubungan manusia dengan dirinya yang  

dapat   menjamin   keselarasan,   keseimba-ngan,   dan  

keserasian dalam hidup manusia, baik sebagai pribadi  

maupun sebagai anggota masyarakat dalam mencapai  

kemajuan    lahiriyah    dan    kebahagian    rohaniyah.  

Pendidikan agama merupakan bagian pendidikan yang  

amat penting yang berkenaan dengan aspek-aspek dan  

nilai keagamaan. 

Kebudayaan adalah hasil karya, cipta, pengolahan,  

pengerahan  dan  pengarahan  manusia  terhadap  alam  

dengan  kekuatan  jiwa,  pikiran,  perasaan,  kemauan, 

intuisi, imajinasi, raga  dan fakultas-fakultas  rohaniah 

1 
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lainnya, yang menyatakan diri dalam berbagai kehidupan  

rohaniah dan kehidupan lahiriah manusia.1 Kebudayaan  

Islam   harus   ditinjau   berdasarkan   dikotomi   antara  

peradaban dan kebudayaan dan dalam konteks peradaban  

modern. Agama sebagai  sumber nilai bagi manusia  

merupakan rujukan dan arahan, bukan sekedar tempat  

manusia untuk berkompetisi dari kelelahan rohaninya  

dan mencari ketenangan, tetapi lebih jauh memberikan  

landasan nilai bagi manusia.2 Karena itu agama berkaitan  

bahkan   tidak   terpisahkan   dengan   masyarakat   dan  

kebudayaan yang dapat mencerminkan nilai-nilai positif  

yang dapat membentuk peradaban yang baik. 
 
 
 
 
 
 
 

1Endhang Saifuddin Anshari, Wawasan Islam: Pokok-pokok  
Pikiran tentang Paradigma dan Sistem Islam, (Jakarta: Gema Insani  
Press, 2004), 

2Ahmad Zuhdi, Dakwah Sebagai Ilmu dan Perspektif Masa 
Depannya, (Bandung; Alfabeta, 2016), 73. 
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Budaya  global  bisa  dengan  mudah  dijual  pada  

masyarakat negara-negara lain melalui jaringan teknologi  

informasi. Kenyataannya, jaringan teknologi informasi  

berhasil mengantarkan berbagai model perubahan gaya  

hidup yang menawarkan revolusi sikap dan perilaku ke  

arah  pola  pembenaran  hedonisme  dan  serba  bebas.3 
 

Banyak peserta didik yang mencari tahu, mengambil dan  

mencerna   budaya   asing   dengan   mudah   contohnya  

budaya  k-pop  yang  berasal  dari  negara  Korea  yang  

sedang marak dikalangan generasi muda sekarang ini  

daripada mencari tahu danmempelajari budaya Islam,  

sehingga banyak peserta didik yang lebih memilih untuk  

menonton   konser   musik   k-pop   daripada   mengikuti  

pengajian dan lebih memilih mendengarkan lagu k-pop  

yang   bertema   cinta   daripada   lagu   religi   yang  

mengandung nilai islami. Sehingga, peserta didik banyak 

 
3Bashori   Muchsin,   Abdul   Wahid,   Pendidikan   Islam 

Kontemporer, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 93. 
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yang kurang memahami nilai kebudayaan Islam, dan bisa  

melakukan berbagai perbuatan yang bertolak belakang  

dengan moral. Terbukti dengan banyaknya peserta didik  

yang   mengikuti   gaya   berbusana,   berdandan   dan  

menyukai musik yang tidak sesuai dengan syariat Islam. 

Maka dari itu, dalam perkembangan kebudayaan  

dari satu pihak dan penilaian manusia mengenai fakta- 

fakta itu dari dari lain pihak selalu saling bertalian,  

perkembangan  semata-mata  tak  pernah  diterima  oleh  

manusia  begitu  saja,  melainkan  selalu  dinilai  juga  

dengan salah satu cara. Penilaian serupa ini kita namakan  

”evaluasi”. Perkembangan kebudayaan harus dievaluasi,  

ini berarti bahwa manusia selalu mempersoalkan berlaku  

atau tidaknya paspor kebudayaannya. Ia lalu menjadi  

sadar, bahwa sering kali ada sesuatu yang tidak beres.4 

 
 

4Aminuddin,   Aliaras   Wahid,   Moh.   Rofiq,   Membangun 

Karakter dan Kepribadian melalui Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: 
Graha Ilmu, 2006), 184. 
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Pendidikan    Islam    pada    dasarnya    adalah  

mewariskan  nilai  kebudayaan  Islam  kepada  generasi  

muda dan mengembangkannya sehingga mencapai dan  

memberikan   manfaat   maksimal   bagi   hidup   dan 

kehidupan manusia sesuai dengan tingkat 

perkembangannya. Jika perkembangan pendidikan Islam  

pada masa Rasulullah merupakan masa penyemaian nilai  

kebudayaan  Islam  dalam  sistem  kebudayaan  bangsa  

Arab, pendidikan Islam yang telah berkembang pada saat  

ini   merupakan   pemupukan   secara   luas   nilai   dan  

kebudayaan  Islam  agar  tumbuh  dengan  subur  dalam  

lingkungan yang lebih luas. 

Islam   adalah   agama   fitrah,   agama   yang  

berdasarkan potensi dasar manusiawi dengan landasan  

petunjuk Allah. Pendidikan Islam berarti menumbuhkan  

dan   mengembangkan   potensi   fitrah   tersebut,   serta  

mewujudkannya dalam sistem budaya manusiawi yang 
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Islami. Dengan demikian wajar apabila Islam menerima  

budaya yang sesuai dengan ajaran Islam dan menolak  

semua budaya yang menyimpang dari ajaran yang islami,  

lalu  menggantinya  dengan  ajaran  baru  yang  bersifat  

Islami.5 

Kontrol   diri   dapat   membantu   anak   menahan  

dorongan  dari  dalam  dirinya  dan  berpikir  sebelum  

bertindak sehingga ia melakukan hal yang benar, dan  

kecil kemungkinan mengambil tindakan yang berakibat  

buruk.6 Oleh sebab itu, dalam pendidikan multikultur  

ditekankan adanya pembangunan sikap (efektif) yang  

termasuk di dalamnya adalah bagaimana membangun  

kesadaran,   pemahaman   yang   kritis   siswa   terhadap 

 
 
 
 
 

5Abdul Kodir, Sejarah Pendidikan Islam Dari Masa Rasulullah 
Hingga Reformasi di Indonesia, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 73.  
 

6Marzuki,  Pendidikan  Karakter  Islam, (Jakarta:  AMZAH, 

2017), 56. 
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berbagai fenomena sosial  yang bersentuhan langsung 

dengan kepentingan masyarakat umum.7 

Di sini, sekolah bukan hanya menjadi sarana demi  

tercapainya   kaum   cerdik   pandai,   melainkan   juga  

mendidik  orang  agar  bisa  bermoral  secara  baik  dan  

benar, dan bisa bersosialisasi dengan yang lain. Sekolah  

sebagai   lembaga   formal   harus   benar-benar   bisa  

menanamkan nilai-nilai moral untuk saling menghargai  

satu sama lain. Satuan pendidikan juga bisa menyediakan  

beberap  wadah  pengembangan  diri  seperti  kegiatan  

ekstrakurikuler.  Alasan  betapa  pentingnya  mengikuti  

kegiatan   ekstrakurikuler   di   sekolah   yaitu   dapat  

mengemnbangkan  bakat  yang  dimiliki  peserta  didik,  

secara   efektif   dalam   usaha   pencegahan   kenakalan  

remaja, akan semakin mengasah bakat kreatif remaja, 

 

7Ainul Yaqin, Pendidikan Multikultural,  (Yogyakarta: Pilar 

Media, 2005), 144. 
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bila   ditekuni   akan  berbuah   prestasi   yang   dapat 

dibanggakan. 

MAN 1 Magetan adalah suatu lembaga di bawah  

naungan   Kementerian   Agama.   Dengan   semakin  

berkembangnya  zaman  dan  teknologi  yang  semakin  

canggih banyak warga sekolah termasuk siswa dan guru  

yang semakin jauh dengan peradaban Islam dan dengan  

mudah mengadopsi budaya asing. Berdasarkan uraian  

latar belakang tersebut maka peneliti mencoba untuk 

mengadakan   penelitian   dengan   judul: ”Pelaksanaan 

Ekstrakurikuler Hadrah al-Banjari dalam 

MenGaktualisasikan   Nilai-Nilai   Kebudayaan   Islam 

Sebagai  Wujud  Membentengi  Diri  Terhadap  Budaya 

Asing di MAN 1 Magetan .” 

B. Fokus Penelitian 

Karena   keterbatasan   peneliti,   penelitian   ini  

difokuskan pada kontribusi dari pelaksanaan kegiatan 
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ekstrakurikuler Hadrah al-Banjari terhadap siswa sebagai 

wujud membentengi diri dari budaya asing di MAN 1 

Magetan,  serta  pelaksanaan  kegiatan  ekstrakurikuler 

Hadrah  al-Banjari  tersebut  dalam  mengaktualisasikan 

nilai-nilai kebudayaan Islam. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti akan 

mengungkapkan: 

1. Apa saja nilai-nilai kebudayaan Islam yang terdapat  

 dalam  kegiatan  ekstrakurikuler  Hadrah  al-Banjari  

 dalam wujud membentengi diri terhadap budaya asing  

 di MAN 1 Magetan? 

2. Bagaimana   pelaksanaan   kegiatan   ekstrakurikuler  

 Hadrah al-Banjari dalam mengaktulisasikan nilai-nilai  

 kebudayaan Islam sebagai wujud membentengi diri  

 terhadap budaya asing  di MAN 1 Magetan? 
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3. Bagaimana dampak kegiatan ekstrakurikuler Hadrah  

 Al-Banjari   dalam   mengaktualisasikan   nilai-nilai  

 kebudayaan Islam sebagai wujud membentengi  diri  

 terhadap budaya asing di MAN 1 Magetan? 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang  

ingin   dicapai   dalam   penelitian   ini   adalah   untuk  

mengetahui : 

1. Untuk mengetahui nilai-nilai kebudayaan Islam yang  

 terdapat  dalam  kegiatan  ekstrakuikuler  Hadrah  al- 

 Banjari. 

2. Untuk mengetahui aktualisasi nilai-nilai kebudayaan  

 Islam di MAN 1 Magetan. 

3. Untuk mengetahui dampak kegiatan Ekstrakurikuler  

 Hadrah Al-Banjari  dalam wujud membentengi  diri  

 terhadap budaya asing di MAN 1 Magetan. 
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E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan persoalan dan tujuan di atas, penelitian 

ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara   teoritis   dari   penelitian   ini   akan  

ditemukan   pelaksanaan   kegiatan   ekstrakurikuler  

Kesenian Islam dalam mengaktualisasikan nilai-nilai 

kebudayaan Islam peserta ekstrakurikuler di MAN 1  

Magetan. Maka akan menambah khazanah keilmuan  

dibidang  keagamaan  khusunya  tentang  bagaimana 

aktualisasi dari nilai-nilai kebudayaan Islam. 
 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini akan bermanfaat bagi: 
 

a. Lembaga Sekolah 

Dapat  memberikan  sumbangan  pemikiran  pada  

lembaga pendidikan Islam baik formal maupun  

non-formal  untuk  meningkatkan  dan  mengem- 
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bangkan    nilai-nilai  kebudayaan  Islam  melalui  

kegiatan ekstrakurikuler Hadrah Al-Banjari dalam  

meningkatkan citra lembaga pendidikan Islam. 

b. Kepala Sekolah 

Mendorong kepala madrasah untuk meningkatkan  

kebijaksanaan  dalam  rangka  memperbaiki  mutu  

dan kualitas ekstrakurikuler di MAN 1 Magetan. 

c. Guru 

Mendorong  perubahan  dan  sebagai  sumbangan 

pikiran dan    bahan    pertimbangan    dalam 

menentukan   kebijaksanaan   dalam   memberikan 

bimbingan kepada anak didik. 

d. Peneliti 

Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan 

yang dapat menambahkan wawasan pengetahuan 

dan  pengalaman  bagi  peneliti  tentang  kegiatan 

ekstrakurikuler Hadrah Al-Banjari. 
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e. Orang Tua 

Mendorong orang tua untuk mengawasi, mendidik 

dan memperhatikan lingkungan di sekitar wilayah 

dan juga di luar wilayah. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika  pembahasan    digunakan    untuk  

mempermudah  dan  memberikan  gambaran  terhadap  

maksud  yang  terkandung  dalam  proposal  ini,  untuk  

memudahkan penyusunan proposal ini dibagi menjadi  

beberapa  bab  yang  dilengkapi  dengan  pembahasan- 

pembahasan yang dipaparkan secara sistematis, yaitu: 

BAB   I  :   Pendahuluan,  bab  ini  berfungsi  sebagai 

gambaran   umum   untuk   memberi   pola  

pemikiran bagi keseluruhan skripsi, meliputi  

latar  belakang  masalah  yang  memaparkan  

tentang kegelisahan peneliti. Fokus penelitian  

sebagai batasan masalah yang akan diteliti. 
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Rumusan masalah berupa pertanyaan yang  

akan    menjawab    permasalahan    dalam  

penelitian ini. Tujuan penelitian merupakan  

tujuan  dari  perpecahan  masalah.  Manfaat  

penelitian, dengan penelitian ini diharapkan  

dapat memberikan manfaat untuk penulis dan  

pembaca. Terakhir sistematika pembahasan  

yang memaparkan gambaran dari seluruh isi  

skripsi ini. 

BAB II :  Kajian teori, yakni untuk mengetahui kerangka  

 acuan teori yang digunakan sebagai landasan  

 dalam melakukan penelitian . 

BAB III :  Metode penelitian, berisi tentang pendekatan,  

 pendekatan yang digunakan dalam penelitian  

 ini  adalah  pendekatan  kualitatif  dan  jenis  

 penelitiannya adalah studi kasus. Kehadiran  

 peneliti   adalah   sebagai   pengamat   dan 
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bertindak sebagai partisipan. Lokasi 

penelitian di MAN 1 Magetan. Sumber data  

merupakan subjek dari mana data tersebut  

diperoleh. Teknik pengumpulan data dengan  

menggunakan   wawancara,   observasi,   dan  

dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data  

menggunakan  teori  Miles  Huberman  dan  

Spradley.   Pengecekan   keabsahan   temuan 

terdiri dari   kredibilitas,   tranferabilitas, 

dependabilitas, konfirmabilitas. Dan yang 

terakhir adalah tahapan-tahapan penelitian. 

BAB IV :  Deskripsi data, dalam BAB ini berisi tentang  

 paparan data, yang berisi hasil penelitian di  

 lapangan yang terdiri atas gambaran umum  

 lokasi penelitian: sejarah berdirinya MAN 1  

 Magetan, letak geografis, struktur organisasi,  

 visi dan misi, jumlah siswa-siswi, guru dan 
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jumlah kelas, serta profil kepala madrasah  

MAN 1 Magetan. Sedangkan deskripsi data  

khusus   mengenai:   aktualisasi   nilai-nilai  

kebudayaan  Islam  melalui  ekstrakurikuler  

Hadrah Al-Banjari di MAN 1 Magetan. 

BAB  V  :  Analisis,  adalah  temuan  penelitian  yang 

memaparkan hasil analisis peneliti. Analisis  

dilakukan   dengan   cara   membaca   data  

penelitian  dengan  menggunakan  teori-teori  

yang  dipaparkan  di  BAB  II.  Pembacaan  

tersebut   menghasilkan   temuan   penelitian  

tentang   bagaimana   pola   kepemimpinan  

kepala madrasah dalam meningkatkan dan  

mengaktualisasikan   nilai-nilai   kebudayaan  

Islam di MAN 1 Magetan. 

BAB VI :  Penutup, BAB ini merupakan BAB terakhir  

 dari skripsi yang penulis susun, di dalamnya 
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menguraikan   tentang   kesimpulan   sebagai  

jawaban dari pokok permasalahan dan saran- 

saran yang terkait dengan hasil penelitian.  

BAB   ini   berfungsi   memper-mudah   para  

pembaca  dalam  mengambil  intisari  hasil  

penelitian. 
 



  
 

 

 

BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHSLS DAN  

 ATAS KAJIAN TEORI 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan  telaah  pustaka  yang  dilakukan  oleh 

peneliti  maka  ada  skripsi  terdahulu  yang  mengkaji 

ekstrakurikuler diantaranya: 

1. Penelitian yang telah dilakukan oleh Tri Winda Nur  

 Meilia (210314357),    Pengembangan    Karakter  

 Percaya Diri Siswa Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler  

 Seni Musik Hadrah Di MA Kare Madiun.  Skripsi  

 Fakultas   Tarbiyah   dan   Ilmu   Keguruan   Jurusan  

 Pendidikan Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa 1)  

Pengembangan karakter percaya diri siswa melalui  

ekstrakurikuler hadrah di MA Kare dilaksanakan pada  

hari sabtu pukul 15.00 di mushola MA Kare dengan 
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metode praktek. Siswa langsung praktek mengikuti  

pembimbing dan setelah itu menyuruh mereka untuk  

mempraktekkan  secara  bergantian  didepan  teman- 

temannya. Dan juga dengan cara pelatih membiasakan  

anak untuk berani tampil. Pada ekstrakurikuler ini  

peserta didik yang dirasa sudah mampu memainkan  

hadrah  dengan  baik,  diikutkan  dalam  pementasan  

maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Dengan adanya  

pengalaman dan kebiasaan tampil ini membuat mental  

anak terlatih dan terbiasa berinteraksi dengan banyak  

orang. 2) Faktor pendukung pengembangan karakter  

percaya diri siswa melalui ekstrakurikuler hadrah di  

MA  Kare  adalah  faktor  internal (adanya  minat,  

semangat,   dan   antusiasme   siswa),   dan   faktor  

eksternalnya adalah dukungan dari orangtua wali dan  

dukungan pihak sekolah  yaitu adanya  guru selalu  

yang mendampingi, memberikan sarana dan prasarana 
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yang  dibutuhkan,  mendatangkan  pelatih  dari  luar  

sekolah.   Adapun   faktor   penghambatnya   adalah  

terbatasnya jumlah kostum yang dimiliki oleh MA  

Kare sehingga ketika akan tampil, pihak sekolah atau  

orangtua/wali perlu menyewa kostum dengan biaya  

yang mahal. 

Dari   telaah   terdahulu   penulis   menjelaskan  

perbedaan  dan  persamaan  skripsi  terdahulu  yaitu  

skripsi  dari  Tri  Winda  Nur  Meilia (210314357), 

Pengembangan Karakter Percaya Diri Siswa Melalui  

Kegiatan Ekstrakurikuler Seni Musik Hadrah Di MA  

Kare Madiun. Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu  

Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam Negeri  

(IAIN)   Ponorogo.   Pada   skripsi   ini   sama-sama  

menjelaskan   tentang   Ekstrakurikuler   Hadrah   dan  

perbedaannya, dalam skripsi Tri Winda Nur Meilia  

mengaitkan   pengembangan   karakter   percaya   diri 
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siswa  melalui  kegiatan  ekstrakurikuler  seni  musik  

hadrah,  sedangkan  penulis  mengaitkan  aktualisasi  

nilai-nilai kebudayaan Islam melalui ekstrakurikuler  

Hadrah al-Banjari. 

2. Penelitian   yang   telah   dilakukan   oleh   Sarnoto  

 (210313288), Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan  

 Di MA Ma’arif Al-Islah Kalisat Bungkal Ponorogo.  

 Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan  

 Pendidikan Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa 1)  

Kegiatan  ekstrakurikuler keagamaan di MA Ma’arif  

Al-Ishlah Kalisat Bungkal Ponorogo, berada di bawah 

naungan    madrasah. Bentuk-bentuk kegiatan 

ekstrakurikuler keagamaan di MA Ma’arif Al-Ishlah  

Kalisat Bungkal Ponorogo yaitu: habsy, muhadarah,  

dan qiraah yang berdampak pada pemberdayaan dan  

pengembangan bakat dan minat para siswa atau siswi 
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di  bidang  PAI.  2)   Untuk  pelaksanaan  kegiatan  

ekstrakurikuler keagamaan itu sendiri dilaksanakan  

seminggu sekali dan waktu pelaksanaannya itu pada  

hari   sabtu   dan   juga   selasa   dimana   kegiatan  

ekstrakurikuler keagamaan ini dilaksanakan setelah  

pulang  sekolah  diikuti  oleh  para  peserta  didik,  

kegiatan ini tidak bersifat wajib yang wajib hanya  

muhadarah sedangkan habsy dan qira’ah hanya bagi  

peserta  didik   yang  berminat  mengikuti  kegiatan  

tersebut. 3)   Kontribusi   kegiatan   ektrakurikuler  

keagamaan selain untuk mengembangkan bakat dan  

minat peserta didik dibidang PAI, juga dapat melatih  

skill dan potensi para siswa-siswi dan juga sebagai  

ajang promosi bagi sekolah itu sendiri. 

Dari   telaah   terdahulu   penulis   menjelaskan  

perbedaan  dan  persamaan  skripsi  terdahulu  yaitu 

skripsi dari Sarnoto (210313288),    Kegiatan 
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Ekstrakurikuler Keagamaan Di MA Ma’arif Al-Islah  

Kalisat Bungkal Ponorogo. Skripsi Fakultas Tarbiyah  

dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Negeri (IAIN) Ponorogo. Pada skripsi ini sama-sama  

menjelaskan tentang Ekstrakurikuler yang meyangkut  

tentang keagamaan dan perbedaannya, dalam skripsi 

Sarnoto    menjelaskan    kegiatan    ekstrakurikuler  

keagamaan yang ada di sekolah tersebut, sedangkan  

penulis mengaitkan aktualisasi nilai-nilai kebudayaan 

Islam melalui ekstrakurikuler Hadrah Al-Banjari. 

3. Penelitian yang telah dilakukan oleh Siti Suhartini  

 (210314132),  Peran  Ekstrakurikuler  Musik  Dalam  

 Mengembangkan Minat Bakat Dan Kreativitas Siswa  

 Di MAN 2 Ponorogo. Skripsi Fakultas Tarbiyah dan  

 Ilmu  Keguruan  Jurusan  Pendidikan  Agama  Islam  

 Negeri (IAIN) Ponorogo. 
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Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa 1)  

Peran ekstrakurikuler dalam mengembangkan minat  

bakat siswa di MAN 2 Ponorogo yaitu: sebagai upaya  

mewadahi minat bakat siswa di bidang seni musik,  

sehingga para siswa dapat mengembangkan bakatnya.  

Jadi  dengan  minat  bakat  yang  tinggi  siswa  akan  

belajar dan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler musik  

secara serius sehingga apa yang ingin dicapai dapat  

diraih   dengan   hasil   yang   maksimal. 2)   Peran  

ekstrakurikuler  dalam  mengembangkan  kreativitas  

siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler musik di MAN 

2 Ponorogo yaitu: a) menyediakan media pembelajran  

dengan baik atau studio musik. b) memainkan alat  

musik kemudian siswa mengikutinya. c) memberikan  

contoh   pada   siswa   dalam   berlatih   musik   dan  

menyanyikan lagunya.     d) fasilitator e) motivator f)  

demonstator,    guru    memperagakan    apa    yang 
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diajarkannya  kepada  siswa,  dengan  demikian  apa  

yang  diharapkan  guru  sesuai  dengan  pemahaman  

siswa. 

Dari   telaah   terdahulu   penulis   menjelaskan  

perbedaan  dan  persamaan  skripsi  terdahulu  yaitu  

skripsi   dari   Siti   Suhartini (210314132),   Peran  

Ekstrakurikuler Musik Dalam Mengembangkan Minat  

Bakat Dan Kreativitas Siswa Di MAN 2 Ponorogo.  

Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan  

Pendidikan Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.  

Pada  skripsi  ini  sama-sama  menjelaskan  tentang  

Ekstrakurikuler  yang  meyangkut  tentang  kesenian,  

dan perbedaannya yang pertama dalam skripsi Siti  

Suhartini menjelaskan ekstrakurikuler kesenian tetapi  

tidak hanya dalam ranah islam, sedangkan penulis  

mengulas ekstrakurikuler kesenian dalam ranah Islam,  

yang kedua dalam skripsi Siti Suhartini mengaitkan 
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peran ekstrakurikuler musik dalam mengembangkan 

minat bakat dan kreativitas siswa sedangkan penulis 

mengulas  aktualisasi  nilai-nilai  kebudayaan  Islam 

melalui ekstrakurikuler Hadrah Al-Banjari. 

B. Kajian Teori 

1. Nilai-Nilai Kebudayaan Islam 

 

a. Pengertian Nilai Kebudayaan Islam 

Menurut Komariah dan Triatna sebagaimana  

yang dikutip oleh Kompri bahwa berdasarkan asal  

usul kata (etimologis), budaya adalah bentuk jamak  

dari Bahasa sansekerta budhayah yang merupakan  

bentuk jamak dari budi. Artinya, akal atau segala  

sesuatu  yang  berhubungan  dengan  akal  pikiran  

manusia.  Demikian  juga  dengan  istilah  kultur  

berasal  dari  Bahasa  latin,  colere  yang  berarti  

mengerjakan  atau  mengolah.  Jadi,  budaya  atau  

kultur  di  sini  dapat  diartikan  sebagai  segala 
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tindakan  manusia    yang    mengolah    atau 

mengerjakan sesuatu.8 

Kata budaya juga dapat berarti budi dan daya 

atau daya dari budi. Artinya, budaya adalah segala 

daya dari budi, yakni cipta, rasa, dan karsa. Dengan 

demikian kebudayaan merupakan hasil (karya) dari 

cipta, rasa, dan karsa manusia.9 

Sidi  Gazalba    menyebutkan    kelebihan  

manusia dari makhluk  yang lain adalah bahwa  

manusia itu mempunyai jiwa yang dari jiwa itulah  

manusia akhirnya berkebudayaan. Jiwa manusialah  

yang menyebabkan adanya kebudayaan. Di sini  

kebudayaan di artikan sebagai ”tjara berfikirdan  

tjara merasa, yang menjatakan diri dalam seluruh  

segi kehidupan dari segolongan umat manusia jang 

 

8 Kompri, Manajemen Sekolah (Bandung: Alfabeta, 2014),  
258. 

9Ary  H  Gunawan,  Sosiologi  Pendidikan,  (Jakarta:  Rineka 
Cipta, 2010),16. 
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membentuk kesatuan sosial, dalam suatu ruang dan 

suatu waktu.”10
 

Nurcholish   Madjid   menjelaskan   hubungan  

agama   dan   budaya.   Menurutnya,   agama   dan  

budaya adalah dua bidang yang dapat dibedakan  

tetapi  tidak  dapat  dipisahkan.  Agama  bernilai  

mutlak, tidak berubah karena perubahan waktu dan  

tempat. Sedangkan budaya, sekalipun berdasarkan  

agama, dapat berubah dari waktu ke waktu dan dari  

tempat ke tempat.11
 

Agama merupakan sumber nilai  yang tetap  

harus dipertahankan aspek otentitasnya. Di satu  

sisi, agama dipahami sebagai hasil menghasilkan  

dan   berinteraksi   dengan   budaya.12   Dengan 

 
 

10Khadziq,  Islam  dan  Budaya  Lokal,  (Yogyakarta:  Teras,  
2009), 35. 

11Atang Abd.Hakim, Jaih Mubarok, Metodologi Studi Islam, 
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), 34. 

12Muhammad    Faturrohman,    Budaya    Religius    dalam  
Peningkatan   Mutu   Pendidikan:   Tinjauan   Teoritik   dan   Praktik 
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kebudayaan manusia akan mengembangkan dirinya 

sebagai khalifah di bumi, sekaligus mendukung 

pelaksanaan perintah untuk selalu beribadah dan 

mengabdi kepada Allah SWT.13
 

Bagian-bagian    dari    kebudayaan    yakni  

kesenian,   pendidikan,   ilmu,   dan   sebagainya.  

Selanjutnya, kesenian biasanya menyangkut hal- 

hal yang mengandung unsur keindahan (estetika),  

seperti  seni  tari,  seni  sastra,  seni  lukis,  dan  

sebagainya.14
 

Kebudayaan dan kesenian merupakan suatu  

kesatuan   yang   tidak   bisa   dipisahkan,   karena  

kesenian adalah bagian dari kebudayaan sedangkan  

kebudayaan adalah suatu ukuran tinggi rendahnya 

 
 
 
(Kontekstualisasi   Pendidikan   Agama   di   Sekolah),  (Yogyakarta: 
Kalimedia, 20115), 49. 

13 Khadziq, Islam dan Budaya Lokal,… 58. 
14 Ary H Gunawan, Sosiologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), 17. 
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suatu   moral   dan   akhlak   bangsa.   Menurut  

Koentjaraningrat,   dalam   kebudayaan   terdapat  

unsur-unsur sebagai isi pokok kebudayaan di dunia  

yaitu   bahasa   sistem   pemerintahan,   organisasi  

sosial,   sistem   peralatan   hidup   dan   teknologi,  

matapencaharian, sistem religi, dan kesenian.15
 

Istilah  kebudayaan  Islam,  peradaban  islam  

juga menjadi bukti pengakuan di kalangan umat  

Islam sendiri tentang pentingnya kebudayaan dan  

peradaban. Kebudayaan Islam adalah cipta, laku  

perbuatan,  dan  hasil  ciptaan  oleh  seorang  atau  

sekelompok orang Islam yang dijelmakan oleh cara  

berpikir atau merasa atas dasar semangat Islam.  

Kebudayaan Islam adalah kebudayaan yang lahir  

atau  berangkat  dari  ajaran  Islam.  Kebudayaan  

Islam   semakin   kompleks   ketika   berhubungan 

 
15  Kontjaraningrat,  Pengantar  Ilmu  Antropologi,  (Jakarta: 

Aksara Baru, 1983), 339. 
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dengan ajaran Islam di bidang muamalah, yang 

mengatur tata cara berhubungan dengan sesama 

manusia dan sesama makhluk.16
 

b. Macam Nilai-Nilai Kebudayaan Islam 

Kebudayaan Islam mempunyai 3 komponen,  

yaitu: sistem nilainya;  sistem pengetahuan; dan  

sistem simbol. Menurut Noeng Muhadjir bahwa  

secara herarki nilai dapat dikelompokkan ke dalam  

dua  macam,  yaitu: (1)  nilai-nilai  ilahiah,  yang  

terdiri dari nilai ubudiah dan nilai muamalah; (2)  

nilai etika insani, yang terdiri dari: nilai sosial;  

nilai individual; nilai biofisik; nilai ekonomis; nilai  

politik; dan nilai estetika. 

Nilai   ubudiyah   merupakan   nilai   berisi  

keimanan   kepada   Allah,   dan   iman   ini   akan  

mewarnai    semua    aspek    kehidupan,    atau 

 
 
16 Khadziq, Islam dan Budaya Lokal,… 59. 

 



  
 

32 

mempengaruhi nilai-nilai yang lain. 

Nilai muamalah, merupakan nilai-nilai terapan  

yang bersumber pada wahyu, dan sudah mulai jelas  

pembidangan aspek-aspek hidup, yang mencakup  

politik, ekonomi, sosial, individu, rasional, estetika  

dan sebagainya. 

Nilai insaniyah ialah nilai untuk 

meningkatkan taraf hidup manusia, membimbing  

dan  memelihara  sifat-sifat  humanistiknya  serta  

menjaga dari kedurjanaan sifat hewani agar tidak  

mengalahkan  sifat  kemanusiaannya.  Untuk  itu,  

maka  disyariatkan  semua  bentuk  ibadah  bagi  

manusia   dalam   rangka   memenuhi   kebutuhan  

ruhaninya. 

Menurut Al-Maududi pendidikan agama yang  

mengandung  nilai-nilai  ilahiyah  dan  insaniyah 
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yang patut diajarkan di sekolah yang diambil dari  

sumber ajaran agama Islam antara lain adalah : 

1) Penghayatan akan makna iman dan taqwa, agar  

 anak   mempunyai   komitmen   akan   ajaran  

 agamanya. 

2) Sikap tolong-menolong dalam    berbuat 

kebajikan, agar anak peka akan realitas sosial 

yang terjadi di sekelilingnya. 

3) Sikap khusnudhon (baik sangka), agar nilai-nilai  

 ukhuwwah tetap terjaga. 

4) Menghargai diri dan orang lain, agar nilai-nilai  

 insaniyah dapat bersemayam pada diri setiap  

 anak. 

5) Menerima tanggungjawab bagi perbuatan yang  

 dilakukan   sendiri,   agar   tumbuh   kesadaran  

 bahwa segala amal perbuatan selalu mempunyai  

 efek dan impact dalam kehidupan. 

6) Sikap positif terhadap guru dan teman sekelas,  

 agar tumbuh sikap tawadhu’ kepada orang yang  

 lebih tua dan toleran kepada sesama. 

7) Menjaga milik sendiri dan menjaga milik teman  

 lain, agar tumbuh jiwa amanah pada diri anak. 
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8) Ketepatan waktu mengerjakan tugas pelajaran,  

 agar tumbuh dan terbiasa sikap disiplin dalam  

 menjalankan segala aktivitas kehidupan. 

9) Bersikap jujur, adil, dan bijaksana kepada diri  

 sendiri   dan   orang   lain,   agar   tumbuh   rasa  

 muru’ah, iffah, dan sajaah pada diri anak.17
 

c. Ciri-Ciri Kebudayaan Islam 

Ciri-ciri yang    membedakan    antara 

kebudayaan    Islam    dengn    budaya lain, 

diungkapkan    oleh    Siba’i    bahwa    ciri-ciri 

kebudayaan  Islam  adalah  yang  ditegakkan  atas 

dasar aqidah dan tauhid, berdimensi kemanusiaan 

murni, diletakkan pada pilar-pilar akhlak mulia, 

dijiwai oleh semangat ilmu.18
 

 
 
 
 
 
 

17Muhaimin,   Studi   Islam   Dalam   Ragam   Dimensi   Dan 

Pendekatan, (Jakarta: Kencana, 2005), 340-341.  
 

18Abu   Bakar   dan   Zainal   Abidin,   Kumpulan   Peraturan 

Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: 
Yayasan Al-Hikmah, 1993), 60. 
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Menurut  Nourouzzaman  Siddiqi  ciri-ciri 

kebudayaan Islam yaitu: 

1) Bernafaskan   tauhid,   karea   tauhidlah   yang  

 menjadi pokok ajaran Islam. 

2) Hasil buah pikiran dan pengolahannya adalah  

 dimasukkan untuk meningkatkan kesejahteraan  

 dan   membahagiakan   umat   manusia.   Sebab  

 Islam diturunkan dari Nabi SAW. Diutus adalah  

 membawa rahmat bagi semesta alam. Karena  

 itulah produk    budaya    yang    membawa  

 malapetaka   dan   kehancuran,   jelas   tidak  

 termasuk kebudayaan yang bercirikan Islam.19
 

2. Membentengi Diri dari Budaya Asing 

 

a. Pengertian Membentengi Diri Dari Budaya 

Dalam   Kamus   Besar   Bahasa   Indonesia,  

membentengi    diri    adalah    melindungi    diri 
 

19  Muhaimin,  Studi  Islam  Dalam  Ragam  Dimensi  Dan 
Pendekatan.., 341. 
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sedangkan budaya asing adalah istilah antropologi  

kebudayaan yang berkembang dalam suatu wilayah  

atau negara yang berasal dari luar wilayah atau 

negara lain.  Istilah asing  yang dimaksud disini  

yaitu yang berasal dari luar Islam, yaitu yang tidak  

mengandung   nilai   dan   ajaran   Islam.   Jadi, 

memebentengi   diri   dari   budaya   asing   yaitu  

melindungi diri dari kebudayaan yang berkembang  

yang   berasal   dari   luar   Islam   yang   tidak 

mengandung  nilai-nilai  dan  ajaran  Islam  yang  

membawa kearah buruk, negatif atau kehancuran. 

b. Cara Membentengi Diri Dari Budaya Asing 

Seseorang   tidak   mesti   melebur   dirinya  

menjadi bagian dari kultur atau budaya orang lain,  

dia tetap berpegang pada budaya dan kulturnya 
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masing-masing, tetapi  menghormati budaya dan 

kultur orang lain.20
 

Ajaran Islam tidak dapat diamalkan dengan  

sempurna tanpa peran akal yang menjadi dasar  

kebudayaan. Perlu ditekankan bahwa Islam sendiri  

sangat   menghargai    penggunaan   akal   bagi 

pemeluknya, bahkan penggunaan akal 

diperintahkan  oleh  Allah  di  dalam  kitab  suci.  

Perintah tersebut sekaligus menunjukkan betapa  

Islam sangat menghargai kebudayaan manusia.21
 

Mengingat bahwa era komunikasi informasi  

dan   teknologi   membuat   cepatnya   perubahan  

kebudayaan   sehingga   diperlukan   waktu   untuk  

memahami kebudayaannya sendiri. Dalam hal ini,  

kebudayaan di masa depan merupakan kebudayaan 

 
 

20 Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam dalam Perspektif 

Filsafat, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 168. 
21 Khadziq, Islam dan Budaya Lokal,… 57. 
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yang tanpa bentuk dan sulit untuk diprediksi yang  

selalu   berubah-ubah.   Di   sinilah   diperlukan  

ketajaman dan kearifan di dalam memahami dan  

menjaga kebudayaan yang telah ada dan dengan  

benturan-benturan kebudayaan dari luar , sehingga 

negosiasi-negosiasi perlu dilakukan untuk 

menemukan kebudayaan baru yang sesuai dengan  

kondisi.22
 

3. Ekstrakurikuler 

a. Pengertian Ekstrakurikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan  

yang dilakukan di luar jam pelajaran teqadwal dan  

dilaksanakan pada waktu tertentu baik di sekolah  

maupun    diluar    sekolah.23    Pada    dasarnya 

 
 
 

22   Moh.Sakir,   Nilai-Nilai   Budaya   Lokal   Sebagai   Basis  
Pendidikan Di Lereng Gunung Merapi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,  
2017), 46. 

23  A  Hamid  Syarief,  Pengenalan  Kurikulum  Sekolah  dan 
Madrasah, (Bandung: Citra Ubara, 1995), 181. 
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penyelenggaraan kegiatan ekstrakuri-kuler  dalam  

dunia persekolahan ditunjukkan untuk menggali  

dan  memotivasi  siswa  dalam  bidang  tertentu.  

Karena  itu  aktivitas  ekstrakuri-kuler  itu  harus  

sesuai dengan hobi serta kondisi  siswa sehingga 

melalui kegiatan tersebut siswa dapat 

mengembangkan  kreativitasnya  dalam  kegiatan 

ekstrakurikuler.24
 

Kegiatan  ekstrakurikuler  adalah  kegiatan  di  

luar jam pelajaran biasa (intrakurikuler) tidak erat  

terkait dengan pelajaran di sekolah. Program ini  

dilakukan di sekolah atau di luar sekolah. Kegiatan  

ini dimaksudkan untuk memperluas pengetahuan  

siswa, menambah    keterampilan,    mengenal  

hubungan   antara   berbagai   mata   pelajaran,  

menyalurkan bakat, minat, menunjang pencapaian 
 
 

24 

 

Mulyono,   Manajemen   Administrasi   &   Organisasi 
Pendidikan, ( Jogjakarta: Ar-Ruzzz Media, 2010), 186. 
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tujuan   intrakurikuler,   serta   melengkapi   usaha  

pembinaan manusia Indonesia sutuhnya. Kegiatan  

ini  dilakukan  secara  berkala  pada  waktu-waktu  

tertentu. 25
 

Menurut Suharsimi AK, kegiatan 

ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan, di luar 

struktur program yang pada umumnya merupakan 

kegiatan pilihan. 

Sedangkan  definisi  kegiatan  ekstrakurikuler  

menurut    Direktorat    Pendidikan    Menengah  

Kejuruan adalah kegiatan yang dilakukan di luar  

jam pelajaran tatap muka, dilaksanakan di sekolah  

atau di luar sekolah agar lebih memperkaya dan 

memperluas wawasan pengetahuan dan 
 
 
 
 
 
 

25 Soetjipto, Raflis Kosasi, Profesi Keguruan, (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2014), 161-162. 
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kemampuan  yang  telah  dipelajari  dari  berbagai 

mata pelajaran dalam kurikulum.26
 

Jadi,   dapat   disimpulkan   bahwa   kegiatan  

ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan di luar  

struktur   program   dilaksanakan   di   luar   jam 

pelajaran biasa agar memperkaya dan memperluas 

wawasan pengetahuan dan kemampuan siswa. 

b. Tujuan,  Fungsi  dan  Ruang  Lingkup  Kegiatan  

 Ekstrakurikuler 

Dalam  praktiknya,  pelajaran  ekstrakurikuler  

seringkali mejadi ciri khas suatu sekolah. Hal ini  

dikarenakan dalam menye-diakan jenis kegiatan  

disesuaikan dengan visi dan misi  serta kondisi  

sekolah,   terutama   sekali   dengan   sarana   dan  

prasarana yang tersedia, dengan demikian setiap 

 
 

26
 B. Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar Di Sekolah: 

Wawasan Baru, Beberapa Metode Pendukung dan Beberapa Komponen 

Layanan Khusus, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 287. 
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sekolah    akan    mempunyai    jenis    kegiatan 

ekstrakurikuler yang berbeda. 

Tujuan    kegiatan    ekstrakurikuler    adalah  

menumbuh kembangkan pribadi siswa yang sehat  

jasmani dan rohani, bertakwa kepada tuhan YME,  

memiliki kepedulian dan tanggung jawab terhadap  

lingkungan social, budaya dan alam sekitarnya,  

serta menanamkan sikap sebagai  warga Negara  

yang baik dan bertanggungjawab melalui berbagai  

kegiatan positif dibawah tanggung jawab sekolah.  

Pembimbingan   yang   bersifat   ekstrakurikuler,  

antara   lain   diarahkan   pada   pembimbingan  

kecakapan   hidup   yang   meliputi   kecakapan 

individual, kecakapan sosial, kecakapan 
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vokasional, kecakapan intelektual, dan 

pembimbingan kepemudaan.27
 

Kegiatan ekstrakurikuler dimaksudkan untuk  

mengembangkan salah satu bidang pelajaran yang  

diminati   oleh   sekelompok   siswa,   misalnya  

olahraga, kesenian, berbagai macam keterampilan  

dan kepramukaan diselenggarakan di sekolah di  

luar jam pelajaran biasa.28
 

Direktorat  Pendidikan  Menengah  Kejuruan  

menegaskan   bahwa   ruang   lingkup   kegiatan  

ekstrakurikuler  harus  berpangkal  pada  kegiatan  

yang  dapat  menunjang  serta  dapat  mendukung  

program intrakurikuler dan program kokurikuler.  

Jadi, ruang lingkup kegiatan ekstrakurikuler adalah 

 
 
 

27 Popi Sopiatin, Menejemen Belajar Berbasis Kepuasan Siswa 
(Bogor: Ghalia Indonesia,2010), 97-99. 

28
 B. Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar Di Sekolah: 

Wawasan Baru, Beberapa Metode Pendukung dan Beberapa Komponen 
Layanan Khusus.., 286. 
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berupa kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang  

dan dapat mendukung program intrakurikuler yaitu  

mengembangkan   pengetahuan   dan   kemampuan 

penalaran siswa, keterampilan melalui hobi dan  

minatnya serta pengembangan sikap yang ada pada  

program intrakurikuler dan program kokurikuler.29
 

c.  Jenis Kegiatan Ekstrakurikuler 

Banyak macam dan jenis kegiatan ekstra- 

kurikuler  yang  dilaksanakan  di  sekolah-sekolah  

dewasa ini. Mungkin tidak ada yang sama dalam  

jenis maupun pengembangannya. Beberapa macam  

kegiatan  ekstrakurikuler  menurut  Oteng  Sutisna  

antara lain: 

1) Organisasi murid seluruh sekolah 

2) Organisasi kelas dan organisasi tingkat-tingkat  

 kelas 

 
 
29 Ibid., 288. 
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3) Kesenian,  tari-tarian,  band,  karawitan,  vocal  

 group 

4) Klub-klub hoby: fotografi, jurnalistik 

 

5) Pidato dan drama 

6) Klub-klub yang berpusat pada mata pelajaran  

 (klub IPA. Klub IPS, dan seterusnya) 

7) Publikasi sekolah (Koran sekolah, buku tahunan  

 sekolah, dan sebagainya) 

8) Atletik dan olahraga 

9) Organisasi-organisasi  yang  disponsori  secara  

 kerja sama (pramuka dan seterusnya) 

Lebih   lanjut   dikemukakan   oleh   Oteng  

Sutisna bahwa banyak klub dan organisasi yang  

bersifat ekstrakurikuler tetapi langsung berkaitan  

dengan  mata  pelajaran  di  kelas.  Beberapa  di  

antaranya  adalah  seni  music/karawitan,  drama,  

olahraga, publikasi dan klub-klub yang berpusat 
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pada   mata   pelajaran.   Klub-klub   ini   biasanya  

mempunyai seorang penasihat, seorang guru yang  

bertanggung jawab tentang mata pelajaran serupa. 

Ada  klub-klub  dan  organisasi  yang  tidak  

berhubungan   langsung   dengan   mata   pelajaran  

seperti klub-klub piknik, pramuka dan lain-lain.  

Biasanya   semua   klub   dan   organisasi   ini  

mempunyai penasihat dan program kegiatan yang  

disetujui oleh kepala sekolah30
 

d. Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler 

 

Adapun     langkah-langkah pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurikuler adalah: 

1) Kegiatan ekstrakurikuler yang diberikan kepada  

 siswa   secara   perorangan   atau   kelompok  

 ditetapkan   oleh   sekolah   berdasarkan   minat  

 siswa,  tersedianya  fasilitas  yang  diperlukan 

 
 
30 Ibid., 289. 
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serta  adanya  guru  atau  petugas  untuk  itu, 

bilaman kegiatan tersebut memerlukannya. 

2) Kegiatan-kegiatan   yang   direncanakan   untuk  

 diberikan kepada siswa hendaknya diperhatikan  

 keselamatannya  dan  kemampuan  siswa  serta  

 kondisi sosial budaya setempat.31
 

Dalam melaksanakan kegiatan 

ekstrakurikuler    banyak    hal    yang    harus  

diperhatikan,  diantaranya  adalah: (a)  materi  

kegiatan  hendaknya  dapat  memberi  manfaat  

bagi  penguasaan  bahan  ajar  bagi  siswa, (b)  

sejauh mungkin tidak terlalu membebani siswa, 

(c)  memanfaatkan  potensi  lingkungan,  alam,  

lingkungan budaya, kegiatan industri dan dunia 

 
 
 
 
 
 
 
31 Ibid., 292. 
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usaha, dan (d) tidak mengganggu tugas pokok 

siswa dan guru.32
 

4. Hadrah Al-Banjari 
 

a. Pengertian Hadrah 

Hadrah adalah suatu metode yang bermanfaat  

untuk membuka jalan masuk ke hati, karena orang  

yang melakukan hadrah dengan benar terangkat  

kesadarannya akan kehadiran Allah dan Rasulnya.  

Macam-macam alat musik dalam seni hadrah yaitu  

rebana,  bedug  atau  jidor,  kendang,  tambourin,  

maruas dan Dogdog. Kostum yang dipakai dalam  

pertunjukan seni hadrah yaitu pakaian koko, peci  

atau kopiah, sarung. 

Hadrah  sangat  erat  hubungannya  dengan  

pendidikan, khususnya pendidikan nonformal yang  

dilakukan di luar sekolah. Dapat mendidik dirinya 

 
 
32 Soetjipto, Raflis Kosasi, Profesi Keguruan., 161-162. 
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sendiri untuk selalu mengingat budaya yang telah  

ada, serta bisa menambah ketaatan dan keimanan  

kepada Nabi Muhammad SAW. Bagi pelantunnya  

kegiatan ini bisa menambah ketrampilannya dalam  

mengolah suara. 

Sebagai umat beragama yang baik tentunya  

kita perlu memahami penerapan nilai keagamaan  

melalui  seni  hadrah,  sehingga  penerapan  nilai  

keagamaan   ini   dapat   menjadi   acuan   dalam  

berperilaku anggota grup hadrah dan masyarakat  

dalam kehidupan sehari-hari. Apakah penerapan  

nilai keagamaan ini sesuai dengan perilaku anggota  

grup hadrah atau sebaliknya, bertentangan dengan 

perilaku anggota grup hadrah. Untuk 

menghidupkan sebuah kesenian dan kebudayaan  

sangat diperlukan keadaan lingkungan yang cukup 
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baik untuk melestarikannya, baik itu lingkungan 

keluarga ataupun lingkungan masyarakat.33
 

b. Sejarah Hadrah Al-Banjari 

Pada  awalnya  tradisi  pembacaan  salawat  

sangat sederhana, dan terkait erat dengan ritual  

keagamaan. Kemudian muncul alat rebana yang  

populer   di   Banjar   Kalimantan,   sehingga   alat  

tersebut  yang  mengiringi  lantunan  salawat.  Ini  

menjadi cirri salawat dengan sebutan salawat al- 

banjari.34
 

Tradisi salawat al-Banjari yang terdapat di  

salah satu pondok pesantren, biasa dilaksanakan  

sebagai  pengisi  acara  pementasan,  baik   yang  

diadakan oleh pondok pesantren ataupun kampong. 
 
 

33Wahyu,   Harpani   Matnuh,   Rita   Purnama   Taufiq   Sari, 
“Penerapan nilai keagamaan melalui seni hadrah maullatan al-habsyi di 
kelurahan pelambuan kecamatan banjarmasin barat,” Jurnal Pendidikan 
Kewarganegaraan, 9 (Mei, 2015), 680-682. 

34Wildana Wargadinata, Spiritualisasi Salawat: Kajian Sosio- 
Sastra Nabi Muhammad SAW, (Malang, UIN Maliki Press, 2010),213. 

 



  
 

51 

Jam’iyah  salawat  Pondok  Pesantren    tersebut,  

selalu ditampilkan ketika ada acara haflah ikhtitam  

ataupun pada peringatan hari besar Islam (PHBI).  

Ketika diadakan acara PHBI di pondok pesantren 

tersebut selalu dilaksanakan pementasan 

pembacaan  salawat  tradisional  al-Banjari  oleh  

Jam’iyah salawat al-Banjari Pondok Pesantren  dan  

Jam’iyah salawat al-Banjari masyarakat kampong.  

Acara   ini   dilaksanakan   dengan   mengundang  

masyarakat   sekitar   dan   tokoh   masyarakat.  

Jam’iyah   salawat   al-Banjari   tersebut   tampil  

sebagai  pengisi  acara  dan  sebagai  acara  inti  

menghadirkan penceramah yaitu kyai atau ulama  

untuk   menyampaikan   ceramah   agama   dan  

maw’izah hasanah.35
 

 
 
 
 

35 Ibid., 219. 
 



  
 

52 

Hadrah Al-Banjari masih merupakan jenis  

musik rebana yang mempunyai keterkaitan sejarah  

pada masa penyebaran agama Islam oleh Sunan  

Kalijaga,  Jawa.  Karena  perkembangannya  yang  

menarik,  kesenian  ini  seringkali  digelar  dalam  

acara-acara seperti maulid nabi, isra’ mi’raj atau  

hajatan  semacam  sunatan  dan  pernikahan.  Alat  

rebananya   sendiri   berasal   dari   daerah   Timur  

Tengah   dan   dipakai   untuk   acara   kesenian.  

Kemudian   alat   musik   ini   semakin   meluas  

perkembangannya hingga ke Indonesia, mengalami  

penyesuaian dengan musik-musik tradisional baik  

seni lagu yang dibawakan maupun alat musik yang  

dimainkan. Demikian pula musik gambus, kasidah  

dan hadroh adalah termasuk jenis kesenian yang  

sering menggunakan rebana. 
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Keunikan  musik  rebana  termasuk  banjari  

adalah hanya terdapat satu alat musik yaitu rebana  

yang   dimainkan   dengan   cara   dipukul   secara  

langsung oleh tangan pemain tanpa menggunakan  

alat  pemukul.  Musik  ini  dapat  dimainkan  oleh  

siapapun untuk mengiringi nyanyian dzikir atau  

sholawat yang bertemakan pesan-pesan agama dan  

juga   pesan-pesan   sosial   budaya.   Umumnya  

menggunakan   bahasa   Arab,   tapi   belakangan  

banyak  yang  mengadopsi  bahasa  lokal  dalam  

kesenian ini.36
 

Al-banjari   ini   terdiri   dari  10   anggota  

maximal, 5 orang pada vokal dan 5 pada pemukul  

terbang: 
 
 
 

36
 http://albanjaribojonegoro.blogspot.com/2016/02/asal-mula- 

hadrah-al-banjari.html, pada pukul 16:54 
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1) Untuk paduan suara vokal 

a) 1 vokal utama 

 

b) 1   beking   vokal  (suara   pengganti   vokal 
 

utama) 

c) 1 beking vokal suara 2 (suara minor) 

 

d) 1 beking vokal suara 3 (suara tenor) 

 

e) 1 beking vokal suara bass 

2) Untuk pemukulnya 

 

a) Pemukul terbang lanangan utama 

b) Pemukul terbang wedokan utama 

 

c) Pemukul terbang golongan lanangan 

 

d) Pemukul terbang golongan wedokan 

e) Pemukul terbang bass 

Al-banjari ini melatih kekompakan suatu  

tim / group , karena di saat sholawat al-banjari  

ini memulai bermain maka semua orang yang  

terlibat dalam group tersebut saling melengkapi 
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satu sama lain, semisal terbang lanangan utama  

dengan terbang wedokan utama beriring-iringan  

maka yang terbang golong lanangan maupun  

yang golong wedokan itu saling memperjelas  

ketukan irama, dan yang terbang bass sebagai  

tempo ketukan irama. 

Begitu juga dengan suaranya, lagu yang  

di lantunkan dengan metode paduan suara yang  

mana menjadikan sholawat  al-banjari syahdu  

dan menjadikan hati kita tentram dan rasa cinta  

kita  kepada  baginda  rosululloh  Muhammad  

SAW menjadi bertambah.37
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

37http://blogazizpunyasayasendiri.blogspot.com/2014/10/makn  
a-filosofi-al-banjari.html, pada tanggal 10 April pukul 16:30 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

56 

 



  
 

57 

BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam   penelitian   ini   digunakan   metodologi  

penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif.  

Pendekatan  kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang  

berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan  

untuk  meneliti  pada  kondisi  obyek   yang  alamiah,  

(sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti  

adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel  

sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal,  

teknik  pengumpulan  dengan  triangulasi (gabungan),  

analisis   data   bersifat   induktif/kualitatif,   dan   hasil  

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada  

generalisasi.38
 

 
 
 

38Sugiyono, Metode Penelitan Pendidikan (Bandung: Alfabeta,  
2015), 15. 
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Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus  

penelitian lapangan (field research) dapat juga dianggap  

sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Ide  

pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan  

untuk mengadakan penga-matan tentang suatu fenomena  

dalam suatu keadaan ilmiah.39
 

Penelitian  kualitatif  ini  menggunakan  desain  

penelitian studi kasus dalam dalam arti penelitian di  

fokuskan pada satu fenomena saja yang dipilih dan ingin  

dipahami secara mendalam dan mengabaikan fenomena- 

fenomena lainnya.40
 

Jenis penelitian studi kasus ini digunakan karena  

peneliti  dapat  meneliti  terkait  aktualisasi  nilai-nilai  

kebudayaan  islam  sebagai  wujud  membentengi  diri 
 
 
 
 

39Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitati (Bandung: 
Remaja Rosdakarya, 1998), 3. 

40Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, 
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 99. 
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terhadap budaya asing melalui ekstrakurikuler Hadrah al- 

Banjari di MAN 1 Magetan. 

B. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan  

dari pengamatan berperan serta. Sebab, peran peneliti  

yang  menentukan  keseluruhan  skenarionya.  Sebagai  

pengamat,  peneliti  berperan  serta  dalam  kehidupan  

sehari-hari   subjeknya   pada   setiap   situasi   yang  

diinginkannya  untuk  dapat  dipahaminya.  Untuk  itu,  

dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen  

kunci, partisipan penuh, sekaligus pengumpulan data.  

Menurut  Bogdan  sebagaimana  dikutip  Abdul  Manab  

mengatakan bahwa peneliti berfungsi sebagai perencana,  

pengumpul data, penganalisis, penafsir dan pelapor hasil 
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penelitian.41 Peran peneliti sebagai partisipan pengamat  

dan pendukung dengan catatan maupun dengan tindakan. 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di MAN 1 Magetan. 

Alasan  peneliti  adalah  ada  kegiatan  ekstrakurikuler 

Hadrah Al-Banjari yang mana masih sedikit sekolah lain 

yang melaksanakan kegiatan ini. 

Selain dari pada itu alasan peneliti, sekolah ini  

terletak di lumayan jauh dari gemerlapnya perkotaan  

yang mana masyarakat biasanya memegang teguh nilai- 

nilai  kesopanan,  ketradisionalan  dan  spiritual.  Tapi  

dengan  era  globalisasi  ini  nilai-nilai  tersebut  mulai  

tergeser dari yang semestinya. 
 
 
 
 
 
 
 

41Abdul   Manab,   Penelitian   Pendidikan,  (Yogyakarta: 
Kalimedia, 2015), 199. 

 



  
 

61 

Melihat    hal    tersebut    lembaga    pendidikan  

berlomba-lomba  untuk  menjaga  dan  mengembangkan  

nilai-nilai kebudayaan Islam dengan berbagai kegiatan  

yang ada di sekolah agar para siswa dapat bersaing dan  

bertahan di era globalisasi dan kemajuan zaman. 

D. Sumber Data 

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini 

adalah   suatu   kata-kata,   tindakan   dan   tulisan   serta 

paparan, dan sumber data yang utama adalah: 

1. Data Primer 

Sumber   data   primer   ini   meliputi   kegiatan  

mencari   informasi   dengan   wawancara   kepada  

Kepala Madrasah, Pembina Ekstrakurikuler Hadrah  

al-Banjari, dan Ketua Ekstrakurikuler Hadrah al- 

Banjari di MAN 1 Magetan. Dan observasi yang  

dilakukan di MAN 1 Magetan. 
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2. Data Sekunder 

Data   sekunder   ini   meliputi   kegiatan 

 

mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler  Hadrah  al-Banjari  di  MAN 1 

Magetan dan berbagai peralatan yang ada pada  

kesenian tersebut yang berkaitan dengan penelitian. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam  pengumpulan  data  peneliti  menggunakan  

beberapa    metode    yaitu    wawancara,    observasi,  

dokumentasi. 

1. Wawancara 

Wawancara yaitu percakapan dengan maksud  

tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak,  

yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan, dan  

pihak yang diwawancarai memberikan jawaban atas  

pertanyaan tersebut. 
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Macam-macam wawancara: 

a. Wawancara   terstruktur,   yaitu   peneliti   telah  

 mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan  

 diperoleh. 

b. Wawancara  semi  terstruktur,  yaitu  wawancara  

 yang bertujuan untuk menemukan permasalahan  

 secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak  

 wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya. 

c. Wawancara  tidak  berstruktur,  yaitu  wawancara  

 bebas   dimana   peneliti   tidak   menggunakan  

 pedoman wawancara yang telah tersusun secara  

 sistematis   dan   lengkap   untuk   penumpulan  

 datanya.42
 

d. Dalam  penelitian  ini  wawancara  menggunakan  

 teknik wawancara semi terstruktur yaitu peneliti  

 mewancarai informen dengan lebih terbuka dalam 

 
42 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R & D (Bandung : 

Alfabeta, 2010), 225. 
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masalah yang ditanyakan. Wawancara dilakukan 

kepada para guru yang terkait dengan kegiatan 

ekstrakurikuler Hadrah al-Banjari. 

1) Kepala   sekolah,   yaitu   untuk   memperoleh  

 informasi berupa, latar belakang diadakannya  

 kegiataan tersebut. 

2) Guru, yaitu terdiri dari guru PAI, serta guru- 

 guru yang terkait dalam kegiatan tesebut. 

3) Siswa,  untuk  memperoleh  informasi  tentang  

 kontribusi dari kegiatan ekstrakurikuler Hadrah 

al-Banjari dalam mening-katkan dan 

mengaktualisasikan    nilai-nilai kebudayaan 

Islam. 
 

2. Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data  

yang   menggunakan   pengamatan   terhadap   objek  

penelitian.  Ada  beberapa  alasan  mengapa  teknik 
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observasi digunakan dalam penelitian ini. Pertama, 

pengamatan   didasarkan   atas   pengalaman   secara 

langsung. Kedua, pengamatan memungkinkan peneliti 

untuk  melihat  dan  mengamati  sendiri,  kemudian 

mencatat perilaku dan  kejadian sebagaimana yang 

terjadi pada keadaan sebenarnya.43
 

3. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi merupakan suatu cara 

pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan 

penting  yang  berhubungan  dengan  masalah  yang 

diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah 

dan bukan berdasarkan perkiraan.44
 

Dalam   penelitian   ini   metode   dokumentasi  

digunakan untuk menggali data mengenai sejarah, visi 
 
 
 

43
Ibid.,226 

44Basrowi   dan   Suwandi,   Memahami   Penelitian   Kualitatif, 

(Jakarta : Rineka Cipta, 2008),. 
158. 
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misi dan tujuan MAN 1 Magetan, struktur organisasi, 

keadaan guru dan siswa, sarana dan prasarana. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisir dan  

mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan  

uraian  dasar  sehingga  ditemukan  tema  dan  dapat  

dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh  

data.   Analisis   data   merupakan   proses   sistematis  

pencarian   dan   pengaturan   transkripsi   wawancara,  

catatan lapangan, dan meteri-materi yang lain yang  

telah dikumpulkan.45
 

Menurut Miles dan Huberman ada tiga macam 

kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan,  

pemokusan,    penyederhanaan,    abstraksi,    dan 

 
45Emzir, Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2011), 86. 
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pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam  

catatan-catatan lapangan tertulis. Sebagaimana kita  

ketahui, reduksi data terjadi secara kontinyu melalui  

kehidupan suatu proyek yang diorientasikan secara  

kualitatif. 

Peneliti setelah data diperoleh dari lapangan,  

mancatat dengan teliti dan terperinci, mereduksi data  

berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari  

tema polanya, serta membuang yang tidak perlu. 

2. Model data (Data Display) 

Langkah  kedua  dari  kegiatan  analisis  data  

adalah model data. Mendefinisakan “model” sebagai  

suatu   kumpulan   informasi   yang   tersusun   yang  

membolehkan   pendeskripsian   kesimpulan   dan  

pengambilan tindakan. 
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Peneliti   selanjutnya,   penyajian   data   bisa 

dilakukan  dalam  bentuk  uraian  singkat,  bagan, 

hubungan antar kategori dan sejenisnya. 

3. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan 

Langkah ketiga dari aktifitas analisis adalah  

penarikan    dan    verifikasi    kesimpulan.    Dari  

permulaan  pengumpulan  data,  peneliti  kualitatif 

mulai   memutuskan   apakah “makna”   sesuatu, 

mencatat keteraturan, pola-pola, penjelas, 

konfigurasi   yang   mungkin,   alur   kausal,   dan  

proposisi-proposisi. Peneliti yang kompeten dapat  

menangani kesimpulanini secara jelas, memlihara  

kejujuran, dan kecurigaan tetapi kesimpulan masih  

jauh.46
 

 
 
 
 
 
 
 
46

Ibid, 129-133. 
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G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data hasil penelitian kualitatif dilakukan 

dengan   kredibilitas,   tranferabilitas,   dependabilitas, 

konfirmabilitas. 

1. Kredibilitas 

Kriteria kredibilitas melibatkan penetapan hasil  

penelitian   kualitatif   adalah   kredibel   atau   dapat  

dipercaya dari perspektif partisipan dalam penelitian  

tersebut. Karena dari perspektif ini tujuan penelitian  

kualitatif   adalah   untuk   mendeskripsikan   atau  

memahami fenomena yang menarik perhatian dari 

sudut pandang    partisipan. Strategi untuk 

meningkatkan kredibilitas data meliputi perpanjangan  

pengamatan,   ketekunan,   penelitian,   triangulasi,  

diskusi teman sejawat, analisis kasus negative, dan 

membercheking 



  
 

70 

2. Transferabilitas 

Kriteria  transferabilitas  merujuk  pada  tingkat  

kemampuan    hasil    penelitian    kualitatif    dapat  

digeneralisasikan atau ditransfer. Kepada konteks atau  

seting  yang lain. Dari sebuah perspektif kualitatif  

transferabilitas  adalah   tanggung  jawab  seseorang  

dalam melakukan  generalisasi.  Penelitian kualitatif 

dapat meningkatkan transferabilitas dengan 

melakukan suatu pekerjaan mendeskripsikan konteks 

penelitian dan asumsi-asumsi yang menjadi sentral 

pada penelitian tersebut. 

3. Dependabilitas 

Kriteria Dependabilitas sama dengan reliabilitas  

dalam  penelitian  kuantitatif.  Pandangan  kuantitatif  

tradisional tentag reliabilitas didasarkan pada asumsi  

replikabilitas atau keterulangan. Secara esensial itu  

berhubungan dengan apakah kita akan memperoleh 
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hasil yang sama jika kita melakukan pengamatan yang  

sama untuk kali yang kedua. Akan tetapi secara aktual  

kita tidak dapat melakuka sesuatu yang sama dua kali 

dengan definisi jika kita melakukan pengukuran dua  

kali sebenarnya kita mengukur dua hal yang berbeda. 

4. Konfirmabilitas 

Kriteria Konfirmabilitas atau objektifitas merujuk  

pada   tingkat   kemampuan   hasil   penelitian   dapat  

dikonfirmasikan oleh orang lain. Terdapat sejumlah  

strategi untuk meningkatkan konfirmabili-tas. Peneliti  

dapat mendokumentasikan prosedur untuk mengecek  

dan   mengecek   kembali   seluruh   data   penelitian.  

Peneliti lain dapat mengambil suatu peran “devil’s  

advocate” terhadap hasil penelitian dan proses ini  

dapat didokumentasikan. Peneliti secara aktif dapat  

menelusuri   dan   mendeskripsikan   contoh-contoh  

negative   yang   bertentangan   dengan   pengamatan 
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sebelumya. Setelah melakukan penelitian, seseorang  

dapat   melakukan   audit   data    yang   menguji  

pengumpulan data dan prosedur analisis dan membuat 

penilaian tentang kemungki-nan distorsi dan bias.47
 

 

H. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga  

tahapan   dan   ditambah   dengan   tahap   terakhir   dari  

penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian.  

Tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian adalah: 

1. Tahap   Pra   Lapangan   yaitu   meliputi:   menyusun  

 rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian,  

 mengurus perizinan, penelusuran awal, dan menilai  

 keadaan    lapangan    penelitian,    memilih    dan  

 memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan  

 penelitian,  dan  yang  menyangkut  persoalan  etika  

 penelitian  seiring perkembangan zaman. 
 
 
47Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data,…79-81. 
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2. Tahap Pekerjaan Lapangan yang meliputi: memahami  

 latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan  

 dan berperan serta sambil mengumpulkan data. 

3. Teknik Analisis Dalam tahap ini, penulis melakukan  

 analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan  

 dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

4. Tahap Penulisan Hasil Laporan penelitian, pada tahap  

 inipenulis   menuangkan   hasil   penelitian   yang  

 sistematis   sehingga   dapat   dipahami   dan   diikuti  

 alurnya oleh pembaca.48
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48
 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,… 171-172.



  
 

 

BAB IV 

TEMSAN PENELITIAN 

 

A. DeskripsiI Data Smum 

1. Sejarah Berdirinya MAN 1 Magetan 

Madrasah   Aliyah   Negeri  (MAN)   Takeran  

Magetan yang merupakan salah satu Madrasah Aliyah  

Negeri   pertama/tertua   di   Indonesia   didirikan  

berdasarkan  Surat  Keputusan  Menteri  Agama  RI  

Nomor 86 Tahun 1967 tanggal 29 Juli 1967 dengan  

nama   Madrasah   Aliyah   Agama   Islam   Negeri  

(MAAIN) Takeran Magetan dan kemudian pada tahun  

1978 madrasah tersebut namanya diubah lagi menjadi  

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Takeran Magetan.  

Madrasah ini merupakan penegerian dari Madrasah  

Aliyah Pesantren Sabilil Muttaqien Takeran Magetan  

yang berangkat dari madrasah swasta milik yayasan  

Islam,  yaitu lembaga pendidikan Pesantren Sabilil 

74 
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Muttaqien (PSM) yang bernama madrasah Kulliyatul 

Mualimin PSM Takeran Magetan. Madrasah tersebut 

didirikan pada tanggal 16 September 1943. Semenjak 

berdirinya MAN 1 Magetan (MAN Takeran) sampai 

sekarang telah mengalami pergantian kepemimpinan 

tokoh-tokoh hebat sebagai berikut: 

a. Ky. H. Moh. Tarmuji : Menjabat Tahun 1967 s.d  

 1970 

b. Ky. H. Hamim Tafsir  : Menjabat Tahun 1970 s.d 

1981 

 

c. H. Soeparno : Menjabat Tahun 1981 s.d 1993 

 

d. Drs. H. Tulabi : Menjabat Tahun 1993 s.d 1995 

e. H. Muslich Tamam, S.Ag : Menjabat Tahun 1995  

 s.d 1999 

f. H. Edy Susanto, S.Ag : Menjabat Tahun 1999 s.d  

 2003 

g. Drs. H. Ismanu : Menjabat Tahun 2003 s.d 2007 
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h. Drs. H. Priyogo, M.Pd.I : Menjabat Tahun 2007 s.d  

 2013 

i.  Drs. Ary Siswanto, M.Si  : Menjabat Tahun 2013  

 s.d 2016 

j.  Drs. H. Basuki Rachmat, M.Pd  : Menjabat Tahun  

 2016 s.d Sekarang 

2. Visi, Misi dan Tujuan MAN 1 Magetan 

Visi dan Misi merupakan patokan utama untuk  

menentukan   kemana   lembaga   pendidikan   akan  

diarahkan. Visi dan Misi MAN 1 Magetan adalah  

sebagai berikut: 

a. Visi Madrasah 

“MEWUJUDKAN INSAN CENDIKIA MUSLIM 

YANG  BERILMU,  BERAMAL,  BERTAQWA, 

TERAMPIL DAN BERWAWASAN 

LINGKUNGAN” 
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b. Misi Madrasah 

1) Menumbuh  kembangkan  sikap  dan  amaliah  

 keagamaan Islam. 

2) Melaksanakan   pembelajaran   dan   bimbingan  

 secara  efektif,  sehingga  setiap  peserta  didik  

 dapat terlayani dan berkembang secara optimal,  

 sesuai dengan potensi yang dimiliki. 

3) Menumbuhkan   semangat   keunggulan   secara  

 intensif kepada seluruh warga Madrasah baik  

 dalam    prestasi    akademik    maupun    non  

 akademik. 

4) Menciptakan lingkungan Madrasah yang sehat,  

 bersih dan indah berwawasan lingkungan hidup  

 menuju Madrasah Adiwiyata. 

5) Mendorong dan membantu setiap siswa untuk  

 mengenali   potensi   dirinya,   sehingga   dapat  

 berkembang secara lebih optimal. 
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6) Menerapkan   managemen   partisipasi   dengan  

 melibatkan seluruh warga Madrasah dan Komite  

 Madrasah. 

7) Melaksanakan   pendidikan   yang   mencakup  

 aspek  intelektual,  Agama,  Keterampilan/Skill 

dan meningkatkan kompetensi serta 

pengembangkan   karier   seluruh   komponen 

Madrasah. 

c.  Tujuan Madrasah 

1) Meningkatkan  pengetahuan  dan  daya  saing  

 peserta didik. 

2) Meningkatkan wawasan berfikir ilmiah warga  

 madrasah melalui kegiatan penelitian. 

3) Menciptakan    proses    pembelajaran    yang 

 

mengasyikkan, menyenangkan, dan 

mencerdaskan. 
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4) Meningkatkan    pengetahuan    siswa    untuk  

 mengembangkan diri, kecakapan hisup,  yang 

sejalan dengan perkembangan llmu 

pengetahuan,   teknologi,   dan   kesenian   yang 

berjiwa ajaran Islam. 

5) Terwujudnya MAN 1 Magetan (MAN Takeran)  

 sebagai madrasah yang diidolakan masyarakat. 

6) Tersedianya  ruang  kelas  yang  cukup  sesuai  

 jumlah rombel yang ada dan untuk ekspansi  

 penambahan jumlah peserta didik baru. 

7) Tersedianya   sarana   dan   prasarana   yang 

 

berkwalitas   di   MAN 1   Magetan (MAN 

Takeran) 

8) Meningkatkan kwalitas pelayanan pembelajaran  

 bagi peserta didik. 
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9) Menciptakan  suasana   belajar-mengajar   yang  

 kondusif   didukung   sarana   prasarana   yang  

 memadai di MAN 1 Magetan (MAN Takeran) 

10) Meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap MAN 1 Magetan (MAN Takeran) 

dari sisi kwalitas maupun kwantitas. 

3. Letak Geografis MAN 1 Magetan 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Magetan berada di  

Jalan   Raya   Takeran   Gorang-Gareng   Takeran  

Magetan. MAN 1 Magetan ini memiliki lokasi yang  

strategis. Hal ini dikarenakan madrasah ini berada di  

pinggir jalan protokol antara kota/kabupaten. Selain  

itu juga di dukung dengan kemudahan transportasi.  

Dengan dukungan transportasi yang relatif mudah dan  

publikasi   madrasah   relatif   meluas   dan   merata  

dimasyarakat sekitarnya, maka madrasah ini diminati  

anak-anak yang berada di sekitar radius 15 km dari 
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madrasah.  Adanya  kondisi  geografis  yang  cukup  

strategis  ini  menyebabkan  para  peminat  semakin  

meningkat. 

Batas-Batas   Madrasah   Aliyah   Negeri 1 

Magetan sebagai berikut: 
 

a. Bagian Utara : Jalan Raya 

b. Bagian Timur : Sawah 

c. Bagian Selatan : Sawah 

d. Bagian Barat : Rumah Warga 
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4. Struktur Organisasi MAN 1 Magetan 

 

Komite Madrasah Kepala Madrasah 

Ir. H. Sumanto  Drs. Basuki Rachmat, 
M.Pd. 

 

 

 

Wakil Kepala  Wakil Kepala 

Madrasah  Madrasah 

Bidang  Bidang 

Kurikulum  Sarana 

Prasarana 
Dra. Anna 

Zuhrufiyah  Sarman 

Nurany  Suyatno, S.Pd. 
 

Guru  Siswa 

 

5.  Guru, Staff, dan Siswa MAN 1 Magetan 

Wakil Kepala  

 Madrasah 

Bidang 

Kesiswaan 

Anang 

Zamroni,  
S.Ag., M.Pd. 

Dalam penyajian data yang lebih lengkap  

maka penulis menyajikan data tentang keadaan  

guru, tenaga administrasi dan teknisi pendidikan  

dan siswa MAN 1 Magetan sebagai berikut: 
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a.  Guru 
 

 

 
Status 

Guru 

Jenis 

Kelamin 
Pendidikan Terakhir Golongan 

L P 
J 

ml 
<D3 D3 SM S1 S2 S3 Lain 

I 

I 

II 

I 

I 

V 

Lai 

n 

Guru 

PNS 

Keme 

nag 

 
1 

2 

 
2 

4 

 

36 

 

- 

 

- 

 

- 

 
3 

1 

 

7 

 

- 

 

- 

 

- 

 
2 

3 

 
1 

3 

 

- 

Guru 

Honor 

er 

 
3 

 
5 

 
8 

 
- 

 
- 

 
- 

 
8 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Jumla 

h 

1 

7 

2 

9 
44 - - - 

3 

9 
7 - - - 

2 

3 

1 

3 
- 

 

 

b.  Tenaga Administrasi dan Teknisi Pendidikan 
 
 
 

Status Ke- 

pegawaia 

n 

Jenis 

Kelamin 

 

Pendidikan Terakhir 

 

Golongan 

L P 
Jm 

l 

SLT 

P 
SLTA <D3 D3 D3 SM S1 I II III 

Lainny 

a 

PNS 2 1 3 - 2 - - - - 1 - 2 1 - 

PTT 3 1 4 - 6 - - - - - - - - - 

Jumlah 7 2 7 - 8 - - - - 1 - 2 1 - 
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c.  Data Siswa dan Rombongan Belajar  

 Jumlah siswa MAN Takeran Tahun  

 Pelajaran 2016 / 2017 
 
 

L/P 

JUMLAH SISWA BERDASARKAN KELAS DAN 

JENIS KELAMIN 

X 

MIA 

X 

IIS 

X 

IIK 
JML 

XI 

MIA 

XI 

IIS 

XI 

IIK 
JML 

XII 

IPA 

XII 

IPS 

XII 

AG 
JML 

L 15 9 6 30 20 12 8 40 24 10 7 41 

P 50 32 20 102 71 42 23 136 70 27 17 114 

JML 65 41 26 132 91 54 31 176 94 37 24 155 

 

Jumlah siswa MAN Takeran Tahun 

Pelajaran 2017 / 2019 

 
 

L/P 

JUMLAH SISWA BERDASARKAN KELAS DAN JENIS 

KELAMIN 

Kelas 

SKS 

X 

MIA 

X 

IIS 

X 

IIK 
JML 

XI 

MIA 

XI 

IIS 

XI 

IIK 
JML 

XII 

MIA 

XII 

IIS 

XII 

IIK 
JML 

L 2 14 12 6 34 9 8 10 27 11 12 6 29 

P 9 67 34 20 130 53 36 16 105 80 42 25 145 

JML 11 81 46 26 164 62 44 26 132 91 54 31 174 

 

 

6.  Sarana dan Prasarana MAN 1 Magetan 

Sarana  dan  prasarana  merupakan  suatu  

bagian yang sangat penting sebagai penunjang 
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tercapainya   tujuan   pendidikan.   Penggunaan  

sarana prasarana harus diatur dengan baik agar  

tercapai tujuan yang diinginkan. Adapun sarana  

prasarana yang ada di MAN 1 Magetan adalah  

sebagai berikut: 
 

 
No. 

 
Uraian 

Ketersediaan Kondisi  
Jumlah 

Ada Tidak Baik Rusak 

1. Ruang Kelas √  11 10 21 

2. Ruang 

Kepala 

Madrasah 

 

√ 

  

√ 

  

1 

3. Ruang Tata 

Usaha 

√ 
 

√ 
 

1 

4. Ruang Lobi  √    

5. Runag Guru √  √  1 

6. Ruang Osis  √    

7. Ruang 

BK/BP 

 √    
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8. Ruang Piket  √    

9. Ruang Aula  √    

10. Ruang 

 

Perpus 

√  √  1 

11. Ruang UKS √  √  1 

12. Ruang Seni √  √  1 

13. Ruang Lab 

 

IPA 

√  √  1 

14. Ruang Lab 

Kimia 

√  √  
1 

15. Lab 

 

Multimedia 

√   √ 

1 

16. Lab TKJ √  √  1 

17. Lab Tata 

 

Busana 

√   √ 

1 

18. Lab Tata 

 

Boga 

√   √ 

1 
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19. Ruang 

 

Satpam 

√  

√ 

 

1 

20. Ruang 

 

Gudang 

√   √ 1 

21. Lab 

 

Komputer 

√  √  2 

22. Perpustakaan √  √  1 

23. Masjid √  √  1 

24. Musholla 

Guru 

√  √  1 

25. WC Guru √  √  2 

26. WC Laki- 

 

Laki 

√  √  4 

27. WC 

 

Perempuan 

√  √  4 
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B. Deskripsi Data Khusus 

1. Nilai-Nilai Kebudayaan Islam yang Terdapat dalam  

 Kegiatan  Ekstrakurikuler Hadrah al-Banjari di MAN 

1 Magetan 

Dalam suatu pembelajaran pasti ada nilai  

yang ingin di disampaikan dan tanamkan lewat 

pembelajaran tersebut sebagai tujuan 

pembelajaran,    begitupun    dalam    kegiatan 

Ekstrakuriler  Hadrah  al-Banjari  di  MAN 1 

Magetan  ini.  seperti  yang  diungkapkan  oleh 

bapak   Usman   Khoiri   selaku   Pembimbing 

Ekstrakurikuler Hadrah al-Banjari: 

“Yang jelas yang pertama itu akhlaknya,  
penanaman akhlak pada siswa terutama  
yang  ikut  Hadrah  al-Banjari  ini  saya  
tekankan karena mau tidak mau Hadrah  
itu yang dibaca adalah lafadz Allah dan 

lafadz-lafadznya Kanjeng Nabi 
Muhammad. Otomatis kalau yang dibaca  
sudah lafadz Allah, lafadz dzikir, lafadz  
sholawat,   otomatis   akhlak   juga   harus  
tertata dengan baik. Harapan saya kalau 
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anak-anak sudah rutin terbiasa melafalkan  
Asma-Nya   Allah,   Asmanya   Kanjeng  
Muhammad SAW dan sering memukul  
alat ini akhirnya mereka terbiasa tingkah  
lakunya.”harus   tertata   dengan   baik.  
Harapan saya kalau anak-anak sudah rutin  
terbiasa   melafalkan   Asma-Nya   Allah,  
Asmanya Kanjeng Muhammad SAW dan  
sering memukul alat ini akhirnya mereka  
terbiasa tingkah lakunya.”49

 

Ibu   Anna   Zuhrufiyah   selaku   Waka  

Kurikulum   juga   menyampaikan   tujuan  

diadakan Ekstrakurikuler Hadrah al-Banjari  

sebagai berikut: 

“Penanaman  akhlak  dan 

memeperkenalkan  budaya  Islam  agar  
tidak   punah   ditelan   zaman   terutama  
Hadrah   juga   warisan   leluhur   nenek  
moyang kita yang merupakan perpaduan  
antara Arab dan Jawa akhirnya kalau  
tidak dipelihara nanti akan punah, dan  
agar anak muda zaman sekarang tahu  
asal-usul, Islam itu sebenarnya seperti  
itu,  datang  ke  Indonesia  seperti  ini,  
dibawa dengan Seni, Islam masuk ke  
Indonesia   bukan “loko-loko”   dengan 

 
 

49
 Lihat Taranskrip Wawancara 03/W/13-II/2019 
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dakwah   saja   tetapi   juga   dengan 
kebudayaan.”50

 

Nila   Nur   Afifah   selaku   anggota 

Ekstrakurikuler Hadrah    al-Banjari    juga 

menjeleskan sebagai berikut: 

“Saya dapat belajar sesuatu yang baru  
dan    medapat    pengetahuan    baru  
mengenai sejarah, rumus dari Hadrah al- 

Banjari ini.” 

 

Nerizza Fathya selaku anggota 

Ekstrakurikuler Hadrah    al-Banjari    juga 

menjeleskan sebagai berikut: 
 

“Dengan mempelajari Hadrah al-Banjari  
dan Sholawat ini saya merasa hati saya  
terketuk untuk selalu melakukan hal-hal  
positif.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50

 Lihat Transkrip Wawancara 10/W/25-II/2019 
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Restu   Yoga   Tama   selaku   anggota 

Ekstrakurikuler Hadrah    al-Banjari    juga 

menjeleskan sebagai berikut: 

“Saat   kita   mempelajari   Hadrah   al- 

Banjari ini menambah pengetahuan kita  
mengenai  seni  dan  kebudayaan  Islam  
dan itu tidak hanya untuk kita sendiri  
tetapi  dapat  dibagikan  kepada  orang  
lain.” 

Dzulfikri selaku anggota Ekstrakurikuler  

Hadrah  al-Banjari  juga  menjeleskan  sebagai  

berikut: 

“Dapat menambah ilmu  pengetahuan 
terutama   tentang   Hadrah   al-Banjari 
yang   mulanya   saya   tidak   tahu 
sejarahnya,   bagaimana   perbedaanya 
dengan Hadrah yang lain.” 

 

Zaka Ashari selaku anggota 

 

Ekstrakurikuler Hadrah    al-Banjari    juga 

menjelaskan sebagai berikut: 
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“Saya juga ingin untuk bisa tampil lebih 
sering   di   depan   masyarakat   untuk 
membagikan hal-hal yang baik.” 

Berdasarkan  observasi  memang  benar,  

bahwa  siswa  mendapatkan  pengetahuan  baru  

terutama tentang ajaran keagamaan selain itu  

tingkah laku  terhadap  orang lain juga dapat  

terkontrol artinya bertingkah laku positif dengan  

contoh ketika mereka bertemu orang baru pun  

mereka tetap ramah menyapa dengan sopan dan  

santun. 

Dari pengamatan dan wawancara yang  

saya lakukan dapat diketahui bahwa nilai yang  

tertanam  dalam  diri  siswa  setelah  mengikuti  

kegiatan   Ekstrakurikuler   Hadrah   al-Banjari  

adalah nilai pengetahuan, akhlak dan tingkah  

laku yang merupakan nilai individu dan nilai 
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sosial  yang    ditunjukkan    dengan    selalu  

 berinteraksi secara positif dengan orang 

lain. 2. Aktualisasi Nilai Kebudayaan Islam di MAN 1 

Magetan 

a.  Proses Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler  

 Hadrah Al-Banjari dalam pengaktualisasian  

 nilai-nilai  kebudayaan  Islam  di  MAN 1  

 Magetan 

Ekstrakurikuler Hadrah    Al-Banjari 

adalah    salah    satu    bentuk    kegiatan  

ekstrakurikuler   yang   ada   di   MAN 1  

Magetan. Kegiatan  ini ada sekitar tahun  

2012 dan dijadikan sebagai pelengkap suatu  

proses kegiatan belajar mengajar serta sarana  

agar peserta didik memiliki nilai yang tidak  

hanya dalam pelajaran disekolah akan tetapi  

juga bagi kehidupan di masyarakat. Kegiatan 
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ekstrakurikuler ini dilaksanakan  setiap hari  

Rabu  dan  dimulai  pada  jam 13.30  wib.  

Kegiatan hadrah al-banjari ini dibentuknya  

Hadrah al-Banjari ini diikuti oleh 24 peserta  

didik yang terdiri dari 10 siswa dan 14 siswi,  

kegiatan ini dilaksanakan di mushola MAN 1 

Magetan.51 Pelaksanaan kegiatan 

Ekstrakurikuler    Hadrah    al-Banjari    ini  

mempunyai tujuan yang ingin dicapai seperti  

yang diungkapkan oleh bapak Usman Khoiri  

selaku Pembimbing Ekstrakurikuler Hadrah  

al-Banjari: 

“Yang jelas yang pertama itu akhlaknya,  
penanaman akhlak pada siswa terutama  
yang  ikut  Hadrah  al-Banjari  ini  saya  
tekankan karena mau tidak mau Hadrah  
itu yang dibaca adalah lafadz Allah dan 

lafadz-lafadznya Kanjeng Nabi 
Muhammad. Otomatis kalau yang dibaca  
sudah lafadz Allah, lafadz dzikir, lafadz 
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sholawat,  otomatis  akhlak  juga  harus  
tertata dengan baik. Harapan saya kalau 

anak-anak sudah rutin terbiasa 

melafalkan Asma-Nya Allah, Asmanya  
Kanjeng Muhammad SAW dan sering  
memukul   alat   ini   akhirnya   mereka  
terbiasa  tingkah  lakunya.”harus  tertata  
dengan baik. Harapan saya kalau anak- 

anak  sudah  rutin  terbiasa  melafalkan  
Asma-Nya   Allah,   Asmanya   Kanjeng  
Muhammad SAW dan sering memukul  
alat ini akhirnya mereka terbiasa tingkah  
lakunya.”52

 

Beliau   juga   menambahkan   beberapa 

 

keterangan  mengenai latar  belakang 

daidakannya kegiatan Ekstrakurikuler 

Hadrah al-Banjari sebagai berikut: 
 

“Sebenarnya alat hadrah yang lama itu  
punya   tetapi   karena   perkembangan  
zaman yang pada saat itu Habib Syekh  
lagi popular akhirnya diusulkan untuk  
mempunyai alat Hadrah al-Banjari ini  
untuk mengikuti perkembangan zaman  
serta untuk memanfaatkan bakat siswa  
yang  dipunya  sehingga  untuk  event- 
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event keagamaan tidak mengundang dari  
luar.”53

 

Bapak   Usman   Khoiri   mengharapkan  

dengan mempelajari Hadrah al-Banjari ini  

siswa tidak hanya baik dalam penanaman  

akhlak    tetapi    juga    dapat    mengikuti  

perkembangan zaman yang semakin cepat ini  

dengan siswa juga dapat melestarikan dan  

mempelajari    Kebudayaan    Islam    serta  

mengaplikasikannya dalam kehidupan agar  

tidak hilang ditelan zaman. 

Berdasarkan  observasi  memang  benar,  

bahwa pada kegiatan Ekstrakurikuler Hadrah  

al-Banjari ini selalu berdoa sebelum memulai  

kegiatan  dan  siswa  mendengarkan  dengan  

bersikap sopan dan selalu di dahului dengan  

mengulas nilai-nilai sejaran dan kebudayaan 

 
53
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Islam yang berkaitan dengan materi Hadrah  

al-Banjari,  karena  siswa  sebagai  generasi  

penerus  bangsa  maka  harus  mengetahui,  

mempelajari dan melestarikan Kebudayaan  

Islam.  Seperti  yang  diutarakan  Ibu  Anna  

Zuhrufiyah  selaku  Waka  Kurikulum  juga 

menyampaikan tujuan diadakan 

Ekstrakurikuler  Hadrah  al-Banjari  sebagai  

berikut: 

“Penanaman  akhlak  dan 

memeperkenalkan   budaya   Islam  
agar   tidak   punah   ditelan   zaman  
terutama   Hadrah   juga   warisan  
leluhur  nenek  moyang  kita  yang  
merupakan perpaduan antara Arab  
dan   Jawa   akhirnya   kalau   tidak  
dipelihara  nanti  akan  punah,  dan  
agar  anak  muda  zaman  sekarang  
tahu asal-usul, Islam itu sebenarnya  
seperti   itu,   datang   ke   Indonesia  
seperti  ini,  dibawa  dengan  Seni,  
Islam  masuk  ke  Indonesia  bukan 
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“loko-loko”  dengan  dakwah  saja  
tetapi juga dengan kebudayaan.”54

 

Beliau  juga  menambahkan  beberapa  

keterangan   mengenai   penerapan   dalam  

kegiatan Ekstrakurikuler Hadrah al-Banjari  

sebagai berikut: 

“Penerapan Ekstrakurikuler Hadrah  
al-Banjari ini biasanya kita kaitkan  
dengan lomba jadi keterampilan dari  
anak itu kalau ada lomba kita ikut  
sertakan   dengan   tujuan   nantinya  
untuk  mengevaluasi  sejauh  mana  
kemampuan    siswa    dan    juga 

pengetahuan siswa tentang 

kebudayaan Islam ”55
 

Ibu Anna Zuhrufiyah mengharapkan  

dengan kegiatan Hadrah  al-Banjari siswa  

yang   semula   tidak   mengetahui   tentang  

kebudayaan Islam bahwa Islam dibawa juga  

dengan   kesenian   dan   akhirnya   dapat 
 

54
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mengetahui  dan  ingi   tahu  lebih  banyak 

 

mengenai kebudayaan Islam yang 

berkembang. 
 

Berdasarkan    observasi memang 

benar,   bahwa   siswa   juga   menyiapkan  

kegiatan   Hadrah   al-Banjari   ini   untuk  

mengikuti event-event yang ada dengan terus  

rajin berlatih dan mengikuti perkembangan  

Hadrah al-Banjari di luar sekolah yang dapat  

menambah reverensi pengetahuan mereka. 

Bapak Basuki Rachmat selaku Kepala  

Madrasah juga menyampaikan pelaksanaan  

kegiatan Ekstrakurikuler Hadrah al-Banjari  

sebagai berikut: 
 

“Hadrah   al-Banjari   ini   tidak   hanya  
tampil di sekolah tetapi di masyarakat  
juga   dan   juga   pernah   mengikuti  
perlombaan. Dari berdirinya pada tahun 
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2012 sampai sekarang sudah mengikuti  
lomba 3 kali dan juara 1 kali ditingkat  
Kabupaten dan yang 2 kali mengikuti  
ditingkat  Ekskarisidenan.  Mereka  juga  
terikat   di   Organisasi   luar (Nurul  
Mustofa).”56

 

Dari pengamatan dan wawancara yang  

saya   lakukan   dapat   diketahui   bahwa  

pelaksanaan   Ekstrakurikuler   Hadrah   al- 

Banjari    di    MAN 1 Magetan    ini 

dilatarbelakangi   kepopuleran   Hadrah   al- 

 

Banjari itu sendiri seiring dengan 

kepopuleran  Habib  Syekh  yang  kemudian  

ada tuntutan dengan adanya perkembangan  

zaman dengan tujuan penanaman akhlak dan  

penanaman nilai kebudayaan Islam pada diri  

siswa agar siswa mengetahui bahwa Islam  

hadir   ke   Indonesia   dengan   seni   yang 
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mengandung  nilai  kebudayaan  Islam  dan  

dengan mewujudkannya dengan pelaksanaan  

dan penerapan Hadrah al-Banjari ini tampil  

pada event-event sekolah dan di luar sekolah  

juga mengikuti lomba. 
 

Berdasarkan pengamatan peneliti 

kegiatan latihan Hadrah al-Banjari 

dilaksanakan  jam 13.30  menunggu  semua 

anggota datang, setelah anggota datang dan  

pelatih siap maka kegiatan Hadrah al-Banjari  

dimulai dengan diawali salam dari pelatih  

dan berdoa. Anggota yang terdiri dari kurang  

lebih 24 anak dibagi menjadi dua bagian  

dengan   masing-masing   didampingi   satu  

pelatih  kemudian  mengulangi  rumus  yang  

telah diajarkan pada pertemuan sebelumnya,  

jika semua anggota sudah dapat menguasai 
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rumus  yang  diajarkan  sebelumnya  maka 

pelatih   melanjutkan   rumus   selanjutnya 

dengan memberikan contoh dan diikuti oleh 

anggota Hadrah al-Banjari.57
 

b.  Materi/isi dan Metode yang Diajarkan Dalam  

 Kegiatan Ekstrakurikuler Hadrah al-Banjari  

 di MAN 1 Magetan 

Isi atau materi pembelajaran merupakan  

salah satu komponen penting dalam sistem 

pembelajaran, materi pembelajaran 

merupakan inti dalam proses pembelajaran  

karena  tujuan  utama  pembelajaran  adalah  

penguasaan materi pembelajaran. Sedangkan  

metode  sangat  berpengaruh  besar  dalam 

pengajaran karena dengan metode 

pembelajaran bisa sukses atau gagal. Begitu 
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juga dalam kegiatan Ekstrakurikuler Hadrah  

al-Banjari,  materi/isi  dan  metode  sangat  

penting. 

Berdasarkan  observasi  memang  benar,  

bahwa   materi   yang   disampaikan   oleh 

pembimbing pada saat kegiatan 

Ekstrakurikuler    Hadrah    al-Banjari    ini 

mempunyai tahapan pada setiap 

pertemuannya.    Pada    satu    pertemuan  

menyampaikan   rumus   baru   yang   harus  

dipelajari   oleh   siswa   dan   dipertemuan  

berikutnya mengulangi dan pemantapan pada  

rumus  tersebut  sampai  siswa  benar-benar  

dapat menguasai seperti yang disampaikan  

oleh   Pak   Usman   sebagai   pembimbing  

Ekstrakurikuler Hadrah al-Banjari mengenai  

materi   dan   metode   dalam   penyampaian 
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materi pada kegiatan Ekstrakurikuler Hadrah 

al-Banjari sebagai berikut: 

“Setiap latihan itu pasti ada program,  
minggu  ini  apa,  selanjutnya  apa,  ada  
target.   Rumus   kan   nada 5,   kalau  
misalkan minggu ini harus bisa rumus 1  
maka minggu depan melancarkan dan  
memantapkan   penguasaan   rumus ,  
minggu depannya lagi tambah rumus 2  
dan seterusnya. Ada 2 macam pukulan,  
ada “pukulan   anakan   dan   pukulan  

nikahan” serta ada “pukulan cepat dan  

pukulan   pelan”.   Selain   itu   awal  
pengenalan dijelaskan apa itu Hadrah al- 

Banjari, dari mana Hadrah al-Banjari itu  
berasal, apa saja alat2 Hadrah al-Banjari,  
pengertian  shalawat,  apa  manfaat  dan  
fadhilah shalawat jadi mereka tau asal- 

usul dan sejarah Hadrah al-Banjari dan  
bedanya dengan Hadrah yang lain selain  
itu   agar   mereka   tau   menyampaikan  
ajaran Islam bisa melalui seni dengan  
penyampaian shalawat dan dzikir dalam  
Hadrah al-Banjari ini.”58
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Berdasarkan  observasi  memang  benar,  

bahwa   metode   yang   digunakan   dalam  

menyampaikan materi dalam Ekstrakurikuler  

Hadrah al-Banjari yaitu dengan memberikan  

rumus  pada  siswa  yang  kemudian  diikuti  

oleh siswa secara bersama kemudian siswa  

berlatih untuk terus mengulang-ulang sampai  

mereka lancar dan hafal rumusnya kemudian  

di pertemuan selanjutnya mereka mengulang  

secara bersama dan jika sudah lancar akan  

ditambah 1 rumus baru lagi. Seperti yang  

disampaikan  oleh Faraz  Hanifa  selaku  

anggota  Ekstrakurikuler  Hadrah  al-Banjari  

sebagai berikut: 

“Pembimbing  memberikan  contoh  
dengan mempraktekkan langsung 1  
rumus  kemudian  siswa  mengikuti 
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sampai lancar dan hafal  1 rumus 
tersebut.”59

 

Faizal  Awaludin    selaku    anggota  

Ekstrakurikuler   Hadrah   al-Banjari   juga  

menjelaskan    metode    yang    digunakan  

pembimbing  dalam  menyampaikan  materi  

dalam kegiatan Ekstrakurikuler Hadrah al- 

Banjari sebagai berikut: 

“Praktek   langsung   dari   pelatih 

dengan    latihan rumus    baru 

kemudian pemantapan  agar lancar  
kemudian    jika    sudah    lancar  
dilanjutkan ke rumus selanjutnya.”60

 

Dari wawancara diatas dapat diketahui  

bahwa materi/isi yang diajarkan pembimbing  

pada  kegiatan  Ekstrakurikuler  Hadrah  al- 

Banjari di MAN 1 Magetan yaitu pada tahap  

awal pengenalan dengan asal-usul Hadrah al- 
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Banjari   itu   sendiri,   penjelasan   tentang  

pengertian   Hadrah,   pengertian   Shalawat,  

manfaat  dan  fadhilah  Shalawat,  kemudian 

dikenalkan   dengan   alat-alat   Hadrah   al- 

Banjari  tersebut  setelah  itu  baru  memulai  

penyampaian  materi  tentang  rumus  yang 

penyampaiannya dengan dipraktekkan secara  

langsung   oleh   pembimbing 1   rumus  

kemudian untuk diikuti oleh siswa sampai 

lancar   dan   pemantapan   di   pertemuan  

selanjutnya   kemudian   jika   sudah   lancar  

semua baru pindah ke rumus selanjutnya. 

c.  Faktor Pendukung dan Penghambat dalam 

Kegiatan Ekstrakurikuler Hadrah al-Banjari  

 Dalam kegiatan ekstrakurikuler pasti ada 

hal-hal yag mempengaruhi susuatu menjadi 

berkembang,  memajukan,  menambah  dan 
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menjadi lebih dari sebelumnya dan ada pula  

hal-hal yang berpengaruh sedikit atau bahkan  

menghentikan  sesuatu  menjadi  lebih  dari 

sebelumnya, itu dinamakan faktor 

penghambat dan faktor pendukung. Dalam  

kegiatan Ekstrakurikuler Hadrah al-Banjari  

ini pun ada faktor yang menjadi penghambat  

dan faktor yang menjadi pendukung dalam 

terlaksananya kegiatan Ekstrakurikuler 

Hadrah al-Banjari, seperti yang dijelaskan  

oleh   Pak   Usman   selaku   pembimbing  

Ekstrakurikuler  Hadrah  al-Banjari  sebagai  

berikut: 

“Faktor pendukungnya ya kita diberi  
keleluasaan untuk mengekspresikan  
kegiatan   Hadrah   al-Banjari   itu  
terutama   ketika   ada   undangan  
diluar. Itu menjadi faktor pendukung  
mereka  rajin  latihan  dan  mereka  
diberi  keleluasaan  untuk  mengisi  
event   yang   ada   di   Madrasah 
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terutama    dalam    hal    kegiatan 

keislaman contonya seperti 
pengajian. Kalau yang menghambat  
itu latihan tidak bisa terus continue  

karena  benturan  dengan  kegiatan  
Madrasah, mereka tidak bisa latihan  
sendiri karena juga ada yang jadi  
pengurus OSIS.”61

 

Pak Usman Khoiri menjelaskan bahwa  

faktor pendukung  dalam kegiatan Hadrah al- 

Banjari  ini  yaitu  support  sistemnya  yaitu  

pihak sekolah yang memberikan keleluasaan  

siswa   dalam   mengekspresikan   kegiatan  

dalam   berbagai   event   dan   menerima  

undangan dari luar sekolah. Sedangkan untuk  

faktor penghambatnya yaitu karena Hadrah  

al-Banjari ini membutuhkan kerja tim, jika  

salah satu ada kegiatan lain seperti OSIS  

maka   akan   mengganggu   proses   latihan  

Hadrah al-Banjari tersebut. 
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Berdasarkan observasi memang benar,  

bahwa  orang  tua  menjadi  faktor  penting  

dalam kegiatan ini seperti siswa yang diantar  

orang  tua  kemudian  orang  tua  menunggu  

dengan sabar saat kegiatan latihan Hadrah al- 

Banjari   ini   belum   selesai,   dan   juga  

pembimbing   selalu   memberikan   motivasi  

kepada  siswa  yang  agak  terlambat  untuk  

mengikuti  selain  itu  yang  menjadi  faktor  

penghambat kegiatan yaitu  ada anak yang  

tidak aktif saat latihan dan datang terlambat  

sehingga    ia    tertinggal    materi    yang  

disampaikan pembimbing dan mempengaruhi  

satu  tim,  seperti  yang  disampaikan  oleh  

Bapak   Basuki   Rachmat   selaku   Kepala  

Madrasah sebagai berikut: 

“Yang  menjadi  faktor  pendukung  
dalam    kegiatan    Ekstrakurikuler 
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Hadrah al-Banjari yakni yang paling  
utama pasti orang tua karena tanpa  
dukungan orang tua anak tidak dapat 
mengikuti kegiatan dengan 

maksimal   selain   itu   kinerja   dan  
dukungan pembimbing juga sangat  
penting untuk memberikan motivasi  
dan    pantauan    secara    intensif  
terhadap   siswa   yang   mengikuti  
Ekstrakurikuler  Hadrah  al-Banjari.  
Kalau  penghambatnya  ya  kadang- 

kadang ada anak yang juga tidak  
aktif,  Hadrah  al-Banjari  ini  kan  
merupakan    suatu    group    yang  
membutuhkan kerjasama tim tidak  
bisa berjalan sendiri jadi kalau ada  
anak yang kurang aktif maka akan  
menghambat   perkembangan   yang  
lain.”62

 

Berdasarkan  observasi,  bahwa  mereka  

antusias  saat  akan  mengikuti  lomba  dan  

tampil di depan masyarakat sehingga mereka  

berlatih  dengan  sungguh-sungguh  manjadi  

faktor pendukung mereka dalam menjalani  

kegiatan  Ekstrakurikuler  Hadrah  al-Bajari 
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sedangkan faktor yang menjadi 

penghambatnya  yaitu  ketika  latihan  siswa  

masih  ada  yang  fokus  pada  tugas  mata  

pelajaran yang lain sehingga mereka tidak  

fokus   pada   saat   latihan,   seperti   yang  

disampaikan  oleh    Gita  Majalina  selaku  

anggota  Ekstrakurikuler  Hadrah  al-Banjari  

sebagai berikut: 

“Faktor penghambatnya yaitu pada  
saat  tugas  banyak  dan  tidak  bisa  
membagi  waktu,  yang  seharusnya  
jadwal latihan tetapi ada tugas lain  
yang belum selesai dan harus segera 

dikumpulkan. Untuk faktor 

pendukungnya  karena  tampil  dan  
mendapat respon baik itu membuat  
semangat    untuk    latihan    dan  
mempelajari rumus-rumus baru jadi  
semakin    banyak    rumus    yang  
dikuasai”63
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Berdasarkan  observasi,  bahwa  sarana  

dan  prasarana  dalam  kegiatan  Hadrah  al- 

Banjari ini sudah cukup memadai dengan  

alat-alat yang masih bagus dan layak untuk  

digunakan  selain  itu  tempat  latihan  yang  

memadai dengan menggunakan masjid yang  

cukup luas dan memadai kapasitas jumlah  

siswa, sedangkan penghambatnya yaitu pada  

saat  itu  sedang  ada  serangkaian  kegiatan  

ujian menjelang UNBK yang mengharuskan  

pembimbing meninggalkan kegiatan Hadrah  

al-Bnajari sebentar untuk menjalankan tugas  

yang bersangkutan dengan UNBK tersebut,  

seperti  yang  disampaikan  oleh  Ibu  Anna  

Zuhrufiyah selaku Waka Kurikulum sebagai  

berikut: 

“Faktor    pendukungnya    adanya  
fasilitas   yang   cukup   baik   yaitu 
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sarana   prasarana   yang   relative  
mendukung  memadai  serta  pihak  
Madrasah  juga  mendukung  dalam  
berbagai kegiatan Hadrah al-Banjari  
ini   bisa   dijalankan   semaksimal 
mungkin. Kalau untuk 

penghambatnya adanya waktu yang  
berbenturan dengan jadwal penting 

Madrasah, contohnya seperti 
sekarang ini akan dilaksanakannya 

UNBK   jadi   banyak   serangkaian 

ujian-ujian   yang   lain   dan   itu 

berturut-turut jadi kegiatan 

Ekstrakurikuler  Hadrah  al-Banjari 
kurang efektif.”64

 

Nerizza Fathya selaku anggota 

Ekstrakurikuler Hadrah    al-Banjari    juga 

menjeleskan sebagai berikut: 
 

“Paling utama adalah orang tua yang 

selalu mendukung kegiatan 

Ekstrakurikuler  Hadrah  al-Banjari  
ini  terutama  saat  tampil  di  luar  
sekolah dan di hadapan masyarakat,  
karena tanpa restu orang tua saya  
tidak  bisa  melaksanakan  kegiatan  
Ekstrakurikuler Hadrah al- Banjari  
ini.   Kalau   untuk   penghambatnya  
waktu ya, karena kita bisa latihan 
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seminggu sekali setelah 

pembelajaran, menurut   saya   ini 
masih kurang.”

65
 

Dari wawancara diatas dapat diketahui  

bahwa faktor yang menjadi pendukung dan  

penghambat dalam kegiatan Ekstrakkurikuler  

Hadrah al-Banjari di MAN 1 Magetan  yaitu  

penghambatnya    karena    waktu    yang  

berbenturan dengan jadwal penting Madrasah  

seperti serangkaian UNBK dan tugas lain  

yang   bebarengan   dengan   jadwal   latihan  

menjadikan latihan tidak efektif sedangkan  

untuk faktor pendukungnya yaitu keleluasaan  

yang   diberikan   pihak   sekolah   untuk  

mengekspresikan kegiatan dengan tampil di  

event  sekolah maupun diluar sekolah dan  

ketika  tampil  mendapat  respon  baik  akan 
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memacu   semangat   siswa   dalam   latihan,  

dukungan orang tua dan sarana prasarana  

yang  memadai  juga  menjadi  hal  penting  

dalam  suksesnya  kegiatan  Ekstrakurikuler  

Hadrah al-Banjari ini. 

3.  Dampak  Kegiatan  Ekstrakurikuler  Hadrah  al- 

Banjari   Terhadap   Pengimplementasian   Nilai  

Kebudayaan Islam Siswa di MAN 1 Magetan  

 Dampak  secara  sederhana  bisa  diartikan 

sebagai  pengaruh  atau  akibat.  Dalam  setiap 

keputusan yang diambil oleh seorang biasanya 

mempunyai  dampak  baik  itu  dampak  positif 

maupun negatif. Dampak juga bisa merupakan 

proses   lanjutan   dari   sebuah   pelaksanaan 

pengawasan. Ekstrakurikuler Hadrah al-Banjari ini  

juga  mempunyai  dampak  terhadap  siswa yang 

mengikutinya, seperti yang telah dijelaskan 



  
 

117 

oleh Gita Majalina selaku anggota 

Ekstrakurikuler   Hadrah   al-Banjari   sebagai 

berikut: 

“Sangat senang mengikuti 
Ekstrakurikuler Hadrah    al-Banjari 
karena merupakan hobi jadi bersemangat  
untuk   bisa   dan   dengan   melafalkan  
shalawat ingin mendapatkan syafaat dari  
Nabi.   Lebih   mengembangkan   bakat  
karena  manfaatnya  kita  sering  tampil  
dalam  setiap  acara-acara  yang  ada  di  
adakan di Madrasah maupun lingkungan  
sekitar sehingga dengan shalawat  kita  
dapat  menyerukan  kepada  pendengar- 

nya secara luas. Dengan memepelajari  
alat  Hadrah  al-Banjari  maka  kita  tau  
nama   alatnya   dan   sejarahnya   yang  
mengandung budaya Islam.”66

 

 

Berdasarkan   observasi,   bahwa   siswa 

 

rutin mendengarkan sholawat untuk 

 

mempelajari dan    menambah    reverensi 

perkembangan  tentang  pengetahuan  shalawat  

seperti pada saat menunggu untuk waktu dan 
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pembimbing   tepat   saat   latihan   para   siswa  

memutar mp3 sholawat di hp dan kemudian  

didengarkan serta mengikuti untuk dilafalkan  

seperti yang disampaikan oleh Faizal Awaludin  

selaku   anggota   Ekstrakurikuler   Hadrah   al- 

Banjari sebagai berikut: 

“Senang mengikuti Ekstrakurikuler  
Hadrah    al-Banjari    karena    untuk  
menyalurkan  hobi  dalam  bershalawat,  
karena   dalam   sholawat   mengandung  
lafadz Allah yang baik artinya. Dengan  
mengikuti  Ekstrakurikuler  Hadrah  al- 

Banjari  ini  bisa  mengisi  waktu  luang  
dengan hal baik dan mengharap berkah  
dengan   melafalkan   shalawat.   Lebih  
menyukai  sholawat  daripada lagu-lagu  
yang   lain   karena   terbiasa   sering  
mendengarkan  sholawat,  mencari  dan  
mempelajari   shalawat-shalawat   baru  
yang belum pernah dipelajari”67
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Faraz Hanifa selaku anggota 

Ekstrakurikuler Hadrah    al-Banjari    juga 

menjeleskan sebagai berikut: 
 

“Merasa   senang   dengan   mengikuti 
Ekstrakurikuler Hadrah    al-Banjari 
karena ini merupakan hobi saya yang  
akan   tersalurkan   dan   melantunkan  
shalawat kan mendapat pahala. Mampu  
menyalurkan bakat dan juga bisa lebih  
mendalami   lagi   mengenai   lagu-lagu  
dalam shalawat. Hadrah al-Banjari ini  
kan    berisi    shalawat,    jadi    yang  
berkembang   dalam   diri   saya   yaitu  
pengetahuan  tentang  lagu-lagu  dalam  
shalawat dan juga tentang kebudayaan  
Islam.”68

 

Nila   Nur   Afifah   selaku   anggota 

Ekstrakurikuler Hadrah    al-Banjari    juga 

menjeleskan sebagai berikut: 

“Saya dapat belajar sesuatu yang baru  
dan    medapat    pengetahuan    baru  
mengenai sejarah, rumus dari Hadrah al- 

Banjari ini. Kepribadian yang berkaitan  
dengan nilai keagamaan saya meningkat  
dan   paling   utama   adalah   tentang 
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pengetahuan   agama   Islam,   tentang 
kebudayaan agama Islam.”69

 

Berdasarkan  observasi,  bahwa  tingkah  

laku siswa yang baik dengan menyapa orang  

dengan sopan dan bertingkah laku baik juga  

dengan   teman   dengan   berkomunikasi   atau  

berbicara dengan tidak menggunakan kata kasar  

seperti  yang  dijelaskan  oleh  Ubay  Hasan  S  

selaku   anggota   Ekstrakurikuler   Hadrah   al- 

Banjari sebagai berikut: 
 

“Karena  mengikuti  kegiatan  yang  di  
dalamnya  memuat  Sholawat  dan  nilai  
keagamaan menjadikan diri saya untuk  
selalu membentengi    saya    dalam  
bertingkah   laku.   Tingkah   laku   yang  
semakin   terkontrol,   karena   perilaku  
mencerminkan  akhlak  kita  baik  atau  
tidaknya. Malu jika mengikuti kegiatan  
Hadrah al-Banjari yang di dalamnya ada 
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nilai keagamaan tetapi akhlaknya tidak  
baik.”70

 

Berdasarkan   observasi,   bahwa   siswa  

mempelajari Hadrah al-Banjari lain yang sering  

menjadi  juara  dengan  melihat  videonya  di  

Internet yang kemudian menjadi reverensi dan  

motivasi  mereka  untuk  mengembangkan  diri  

dalam kegiatan Hadrah al-Banjari ini, seperti  

yang   dijelaskan   oleh   Zaka   Ashari   selaku  

anggota   Ekstrakurikuler   Hadrah   al-Banjari  

sebagai berikut: 

“Lebih termotivasi dan penuh semangat  
untuk   kedepannya   dalam   mengenal  
kebudayaan-kebudayaan Islam. Sekarang  

banyak sekali grup Hadrah yang tampil di  

depan masyarakat, dengan melihat itu saya  

juga ingin untuk bisa tampil lebih sering di  

depan masyarakat untuk membagikan hal- 

hal yang baik maka saya termotivasi untuk  

selalu   latihan   dan   berkembang   dalam  

kegiatan ini.”
71
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Dzulfikri selaku anggota Ekstrakurikuler  

Hadrah  al-Banjari  juga  menjeleskan  sebagai  

berikut: 

“Dapat  menambah  ilmu  pengetahuan  
terutama tentang Hadrah al-Banjari yang  
mulanya  saya  tidak  tahu  sejarahnya,  
bagaimana perbedaanya dengan Hadrah  
yang lain. Yang pasti aspek dalam diri  
yang berkaitan dengan nilai keagamaan  
saya yang semakin meningkat.”72

 

Shandye   Rachmana   selaku   anggota 

Ekstrakurikuler Hadrah    al-Banjari    juga 

menjeleskan sebagai berikut: 

“Saya merasa beruntung karena dapat  
mempelajari   kesenian    Islam    yang  
mengandung nilai-nilai agama. Dengan  
zaman yang semakin berkembang ini, 
saya merasa beruntung dengan 

mengikuti  Ekstrakurikuler  Hadrah  al- 

Banjari  ini  karena  saya  lebih  sering  
mengamati  perkembangan  kebudayaan  
Islam   terutama   mengenai   sholawat  
daripada   budaya-budaya   luar   yang 
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belum tentu mengandung hal-hal yang  
baik. Setelah mengikuti Ekstrakurikuler  
Hadrah al-Banjari ini yang berkembang  
yaitu  potensi  dan  kemampuan  dalam  
diri, dan pengetahuan terutama tentang  
kebudayaan Islam yang selama ini saya  
kurang perhatikan”73

 

Restu   Yoga   Tama   selaku   anggota 

Ekstrakurikuler Hadrah    al-Banjari    juga 

menjeleskan sebagai berikut: 

“Sangat  menyenangkan  karena  selain  
kita   mempelajari   rumus-rumus   dan  
shalawat  yang  baru  juga  mempelajari  
sejarah  Hadrah  al-Banjari  dan  makna  
dari sholawatnya. Saat kita mempelajari  
Hadrah    al-Banjari    ini    menambah  
pengetahuan  kita  mengenai  seni  dan  
kebudayaan Islam dan itu tidak hanya  
untuk kita sendiri tetapi dapat dibagikan  
kepada  orang  lain.  Saya  bisa  tampil  
diatas panggung dengan menyampaikan  
shalawat yang mengandung nilai agama  
itu  merupakan  hasil  yang  luar  biasa  
untuk saya.”74
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Nerizza Fathya selaku anggota 

Ekstrakurikuler Hadrah    al-Banjari    juga 

menjeleskan sebagai berikut: 
 

“Ini merupakan kegiatan positif yang dapat 
mengembang-kan pengetahuan saya 

mengenai Agama     Islam.     Dengan 

mempelajari    Hadrah    al-Banjari    dan  
Sholawat ini saya merasa hati saya terketuk  
untuk  selalu  melakukan  hal-hal  positif.  
Saya  lebih  suka  menghadiri  pengajian  
karena biasanya dalam pengajian ada grup  
hadrah sebagai pengantar dan saya ingin  
melihat dan mempelajarinya. Karena ingin  
melihat    hadrah    pengantar    pengajian  
kemudian  juga  mendengarkan  pengajian  
sehingga   mendapat   kajian-kajian   yang  
dapat membentengi diri saya dari budaya  
global yang semakin mluas sekarang ini.”75

 

Dari  wawancara  diatas  dapat  diketahui  

bahwa  dampak  dari  kegiatan  Ekstrakurikuler  

Hadrah   al-Banjari   yaitu   mereka   jadi   lebih  

menyukai  shalawat  ketimbang  lagu-lagu  pop  

yang   lain   yang   tidak   mengandung   nilai 
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keislamannya,   perilaku   smenjadi   terkontrol  

dengan lebih suka melakukan hal-hal positif dan  

dengan  mempelajari  Hadrah  al-Banjari  dan  

sholawat maka ingin mengetahui sejarahnya dan  

banyak kebudayaan Islam lainnya, dan dengan  

mereka selalu menyiarkan shalawat dan kata  

kebaikan maka perbuatannya juga ikut menjadi  

baik. 



  
 

 

BAB V 

ANALISIS PELAKSANAAN KEGIATAN 

EKSTRAKSRIKSLER HADRAH al-BANJARI  

DALAM MENGAKTSALISASIKAN NILAI-NILAI  

 KEBSDAYAAN ISLAM SEBAGAI WSJSD  

MEMBENTENGI DIRI TERHADAP BSDAYA ASING 

di MAN 1 MAGETAN 

A. Analisis Data tentang Nilai-Nilai Kebudayaan Islam  

 yang Ada dalam Kegiatan Ekstrakurikuler Hadrah  

 al-Banjari di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1  

 Magetan 

Akhlak  adalah  kehendak  jiwa  manusia  yang  

menimbulkan   perbuatan   dengan   mudah   karena  

kebiasaan,  tanpa  memerlukan  pertimbangan  pikiran  

terlebih  dahulu.  Setiap  manusia  memiliki  akhlak.  

Namun   hanya   manusia   itu   sendiri   yang   dapat  

membentuk  akhlak  agar  ia  selalu  pada  kebenaran.  

Karena jika akhlak tidak digunakan dengan baik, maka 
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akan tercipta akhlak  yang dapat merusak sifat dan 

perilaku manusia. 

Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  bapak  

Usman Khoiri bahwa Hadrah itu yang dibaca adalah  

lafadz   Allah   dan   lafadz-lafadznya   Kanjeng   Nabi  

Muhammad. Otomatis kalau yang dibaca sudah lafadz  

Allah, lafadz dzikir, lafadz sholawat, otomatis akhlak  

juga harus tertata dengan baik. Selain itu berdasarkan  

hasil wawancara dengan Nerizza Fatya bahwa dengan  

mempelajari   Hadrah   al-Banjari   ini   mengarahkan  

kepada hal-hal  yang positif sehingga perilaku akan  

terbentuk positif juga. 

Pengetahuan sangat dibutuhkan untuk manusia,  

karena    pengetahuan    sangat    menunjang    bagi  

kelangsungan kehidupan manusia. Dengan pengetahuan  

manusia dapat mengikuti perkembangan zaman yang  

semakin  modern  sehingga  dapat  memperbaiki  taraf 
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kehidupan   kepada   keadaan   yang   lebih   baik   dan 

menggembangkan diri menjadi pribadi yang terus ingin 

memperbaiki diri. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Anna  

Zuhrufiyah  bahwa  memeperkenalkan  budaya  Islam  

agar tidak punah ditelan zaman terutama Hadrah juga  

warisan   leluhur   nenek   moyang   yang   merupakan  

perpaduan antara Arab dan Jawa kalau tidak dipelihara  

nanti akan punah, dan agar anak muda zaman sekarang  

tahu asal-usul, Islam itu sebenarnya seperti itu, datang  

ke Indonesia seperti ini, dibawa dengan Seni, Islam  

masuk ke Indonesia bukan “loko-loko” dengan dakwah  

saja tetapi juga dengan kebudayaan. Berdasarkan hasil  

wawancara juga dengan Nila Nur Afifahbahwa dapat  

belajar sesuatu yang baru dan medapat pengetahuan  

baru mengenai sejarah kebudayaan Islam. 
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Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup  

berdampingan  dan  membutuhkan  orang  serta  tidak  

dapat   hidup   sendiri.   Maka   dari   itu   manusia  

membutuhkan   orang   lain   untuk   saling   tolong  

menolong, mengingatkan terhadap kebaikan. 

Berdasarkan   hasil   wawancara   Zaka   Ashari  

bahwa  dalam  kegiatan  Ekstrakurikuler  Hadrah  al- 

Banjari tampil lebih sering di depan masyarakat untuk  

membagikan  hal-hal  yang  baik.  Berdasarkan  hasil  

wawancara   Restu   Yoga   Tamabahwa   mempelajari  

Hadrah   al-Banjari   ini   menambah   pengetahuan  

mengenai seni dan kebudayaan Islam dan itu tidak  

hanya untuk kita sendiri tetapi dapat dibagikan kepada  

orang lain. 

Berdasarkan    pengamatan    peneliti    dalam  

kegiatan Ekstrakurikuler Hadrah al-Banjari di MAN 

1  Magetan  bahwa  perilaku  peserta  didik  dapat 
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terkontrol dengan selalu bersikap sopan dan santun  

terhadap bapak ibu guru, teman bahkan orang yang  

tidak dikenal. 

Menurut analisa penulis nilai-nilai kebudayaan 

 

Islam yang    terkandung dalam    kegiatan 

 

Ekstrakurikuler   Hadrah   al-Banjari   di   MAN 1 

Magetan yaitu nilai ilahiyah yang bisa ditunjukkan  

dengan   syair   yang   dipelajari   dalam   kegaiatan 

Ekstrakurikuler Hadrah al-Banjari yang 

mengandung lafadz Allah dan pujian terhadap Nabi  

Muhammad  SAW,  nilai  individu  yaitu  dengan  

memepelajari syair kegiatan Ekstrakurikuler Hadrah  

al-Banjari yang lafadz Allah dan pujian terhadap  

Nabi   Muhammad   mempunyai   makna    yang  

kemudian dapat masuk ke dalam diri dan dapat  

diaktualisasikan dengan menerapkan perilaku yang  

baik dan sopan, nilai sosial yaitu dengan adanya 
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kegiatan  Ekstrakurikuler  Hadrah  al-Banjari  yang  

kemudian sering tampil dan meyebarkan nilai-nilai  

kebaikan dengan lafadz Allah dan pujian terhadap  

Nabi   Muhammad   di   depan   masyarakat   dan  

masyarakat dapat menerima dengan mudah. 

B.  Analisis   Data   tentang   Pelaksanaan   Kegiatan 

Ekstrakurikuler  Hadrah  al-Banjari  di  Madrasah 

Aliyah Negeri (MAN) 1 Magetan 

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Magetan  

merupan    sekolah    yang    berbasis    Islam    yang  

menginginkan lulusannya memiliki ilmu pengetahuan  

dan  juga  akhlak  atau  perilaku  yang  baik  dalam  

lingkungan  masyarakat.  Salah  satunya  yaitu  siswa  

harus   mampu   mengembangkan   diri   yang   sejalan  

dengan perkembangan ilmu pengatahuan, teknologi dan  

kesenian    yang    berjiwa    ajaran    Islam.Kegiatan  

ekstrakurikuler Hadrah al-Banjari ini lebih menekankan 
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pada   penanaman   nilai   kebudayaan   Islam   dan 

pengaplikasiannya dalam  kehidupan dan lingkungan 

masyarakat. Dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler 

Hadrah   al-Banjari   ini   diharapkan   siswa   mampu 

mencerna  nilai  kebudayaan  Islam  dan  juga  dapat 

mengaktualisasikan dalam kehidupan. 

Menurut  teori  sebelumnya  dalam  bab   II,  

dijelaskan  bahwa  Hadrah  al-Banjari  ini  merupakan  

musik  yang  dapat  dimainkan  oleh  siapapun  untuk  

mengiringi   nyanyian   dzikir   atau   sholawat   yang  

bertemakan pesan-pesan agama dan juga pesan-pesan  

sosial budaya. 

Berdasarkan   keterangan   tersebut,   peneliti  

dapat menganalisis bahwa kegiatan Hadrah al-Banjari  

di   Madrasah   Aliyah   Negeri (MAN) 1   Magetan  

merupakan sebuah cara yang dilakukan pihak madrasah  

dalam rangka meningkatkan dan mengaktualisasikan 
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nilai-nilai kebudayaan islam dalam diri siswa. Hal ini  

dapat dilihat dari kegiatan Hadrah al-Banjari yang lebih  

menekankan  pada  pemahaman  tentang  sejarah  dan  

nilai-nilai dari kebudayaan dan kesenian Islam serta  

penerapan    dalam    kehidupan    dan    lingkungan  

masyarakat. 

Pelaksanaan kegiatan Hadrah al-Banjari untuk 

mengaktualisasikan pengetahuan siswa mengenai nilai 

kebudayaan Islam dalam kehidupan dan lingkungan 

masyarakat  di  Madrasah  Aliyah  Negeri (MAN)  1 

Magetan ini dengan adanya program dan target setiap 

pertemuan di setiap minggunya. 

Sebagai salah satu tujuan Madrasah Aliyah  

Negeri (MAN)  1  Magetan  menginginkan  siswanya  

mampu mencerna nilai kebudayaan  Islam dan juga  

dapat mengaktualisasikan dalam kehidupan, tentunya  

tidak terlepas dari adanya target yang sudah ditentukan 
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yaitu target mengenai materi yaitu siswa memahami  

apa itu Hadrah al-Banjari. Siswa harus memahami apa  

itu  Hadrah  al-Banjari  terlebih  dahulu  sebelum  dia  

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Hadrah al-Banjari.  

Siswa  juga  harus  mengetahui  sejarah  Hadrah  al- 

Banjari, darimana Hadrah al-Banjari berasal. Selain itu  

siswa  juga  harus  mengetahui  apa  saja  alat  yang  

digunakan dalam Hadrah al-Banjari. Selain itu, siswa  

juga harus mengetahui kandungan apa yang ada dalam  

kegiatan Hadrah al-Banjari, seperti pengertian shalawat  

dan apa manfaat dan fadhilah dari shalawat. 

Kemudian   target   waktu   dalam   kegiatan  

ekstrakurikuler Hadrah al-Banjari di Madrasah Aliyah  

Negeri (MAN) 1   Magetan,   yang   mana   kegiatan  

ekstrakurikuler Hadrah al-Banjari dilaksanakan setiap  

hari Rabu siang ba’da pembelajaran terakahir dengan 
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waktu 90 menit setiap pertemuan dengan jumlah siswa  

sekitar dua puluh empat anak di masjid Madrasah.  

 Dalam teori yang terdapat di bab II, kegiatan 

Ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan di 

luar jam pelajaran biasa, dilakukan di sekolah atau di luar 

sekolah dan kegiatan ini dilakukan secara berkala pada 

waktu-waktu tertentu. 

Berdasarkan   keterangan   tersebut,   peneliti  

dapat   menganalisis   bahwa   target   kegiatan   sangat  

diperlukan sebagai tolak ukur tercapainya Madrasah  

dalam meningkatkan pengetahuan mengenai nilai-nilai  

kebudayaan dan kesenian Islam dalam diri siswa dan  

pengaktualisasiannya dalam kehidupan dan lingkungan  

masyarakat dengan baik dan benar sesuai ketentuan.  

Dilihat  dari  target  dalam  pelaksanaan  dan  waktu  

kegiatan ekstrakurikuler Hadrah al-Banjari  ini telah  

terlaksana dan sesuai dengan yang seharusnya. 
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Dalam  pelaksanaan  kegiatan  ekstrakurikuler  

Hadrah al-Banjari di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1  

Magetan  tentunya  tidak  akan  berjalan  baik  tanpa  

adanya   sebuah   pendukung   kegiatan.   Berdasarkan  

pengamatan peneliti ada beberapa pendukung dalam  

kegiatan ekstrakurikuler Hadrah al-Banjari ini.Yaitu,  

sarana   prasarana   dalam   kegiatan   ekstrakurikuler  

Hadrah al-Banjari yang meliputi alat-alat Hadrah al- 

Banjari,   tempat   dalam   melaksanakan   kegiatan  

ekstrakurikuler   Hadrah   al-Banjari   dan   guru   atau  

pembimbing dalam kegiatan ekstrakurikuler Hadrah al- 

Banjari.   Selain   itu   pendukung   kegiatan   berupa  

dukungan   dari   orang   tua,   pihak   sekolah   yang  

memberikan keleluasaan untuk mengeksplor kegiatan  

dengan  mengikuti  lomba  di  luar  Madrasah  serta  

semangat  dan  tujuan  yang  sama  dari  siswa  dan  

pembimbing ekstrakurikuler Hadrah al-Banjari. Seperti 
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yang sudah dibahas dalam bab II, tersedianya fasilitas  

yang diperlukan serta adanya guru atau petugas untuk  

itu, bilamana kegiatan tersebut memerlukan. Al-Banjari  

ini melatih kekompakan suatu group, karena di saat al- 

Banjari ini memulai bermain maka semua orang yang  

terlibat dalam group tersebut saling melengkapi satu  

sama lain. 

Adapun   yang   dapat   menjadi   penghambat  

dalam kegiatan ekstrakurikuler Hadrah al-Banjari ini  

adalah waktu yang berbenturan dengan kegiatan lain di  

Madrasah yang kemudian mengganggu latihan kegiatan  

rutin   ekstrakurikuler   Hadrah   al-Banjari   sehingga  

kegiatan tersebut tidak dapat berjalan efektif seperti  

semestinya. 

Berdasarkan   keterangan   tersebut,   peneliti  

dapat menganalisis bahwa hal yang terpenting dalam  

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler Hadrah al-Banjari 
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adalah   pendukung   kegiatan.   Pendukung   kegiatan  

Ekstrakurikuler Hadrah al-Banjari di MAN 1 Magetan  

sudah memadai, artinya tersedianya media dan sarana  

prasarana untuk  menunjang kegiatan ekstrakurikuler  

Hadrah  al-Banjari.  Adanya  media  ataupun  sarana  

kegiatan akan memberikan kemudahan siswa  untuk  

memahami materi yang diberikan pelatih. Hal ini dapat  

dilihat dari pendukung kegiatan. Serta waktu masih  

menjadi   problem   dalam   memaksimalkan   kegiatan  

Hadrah   al-Banjari   agar   bisa   dijalankan   seefektif  

mungkin. 

Proses kegiatan dalam pelaksanaan 

ekstrakurikuler Hadrah al-Banjari di Madrasah Aliayah  

Negeri (MAN) 1 Magetan menggunakan strategi face  

to face atau bertatapan langsung antara pembimbing  

dengan  siswa  dengan  posisi  duduk  teratur  berbaris  

kebelakang. 
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Berdasarkan pengamatan peneliti, ada tahapan  

atau  proses  kegiatan  yang  harus  dilakukan  dalam  

pelaksanaan   ekstrakurikuler   Hadrah   al-Banjari   di  

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Magetan, yaitu:  

setelah  pembelajaran  terakhir  siswa  menuju  Masjid  

Madrasah dan menunggu pembimbing hadir; kemudian  

setelah   pembimbing   hadir   dan   masuk   kemudian  

pembimbing memberikan salam dan menanyakan kabar  

siswa;   sebelum   kegiatan   dimulai   terlebih   dahulu  

membaca do’a; setelah berdo’a kemudian dilanjutkan  

dengan   mengingat   dan   mengulangi   materi   pada  

pertemuan sebelumnya; kemudian masuk pada materi  

baru   dengan   memberikan   rumus   baru   dengan  

pemberian contoh terlebih dahulu oleh pembimbing  

lalu   siswa   menirukan;   kemudian   mencoba   secara  

individu untuk di simak oleh pembimbing; setelah itu  

siswa mencoba secara bersama-sama dengan disimak 
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oleh pembimbing; setelah kegiatan selesai lalu berdo’a 

dan pembimbing mengucapkan salam. 

Dari   keterangan   tersebut,   peneliti   dapat  

menganalisis  bahwa  proses  kegiatan  ekstrakurikuler  

Hadrah al-Banjari di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1  

Magetan sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan  

tahapan-tahapan kegiatan yang telah ditentukan. Proses  

kegiatan  merupakan  suatu  rangkaian   yang   sangat  

penting dan harus dilaksanakan oleh pembimbing dan  

siswa  saat  kegiatan  guna  untuk  mencapai  tujuan  

kegiatan   yang   telah   ditetapkan   dalam   kurikulum  

pendidikan. 

Terkait pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler  

Hadrah al-Banjari di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1  

Magetan   yang   terakhir   yaitu   mengenai   evaluasi  

kegiatan. Evaluasi merupakan pengambilan keputusan  

tentang pencapaian hasil kegiatan setelah mengikuti 
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kegiatan.Evaluasi kegiatan ekstrakurikuler Hadrah al- 

Banjari di Madrasah ini dilakukan setiap kali tampil  

dalam suatu event atau lomba. Jadi, selalu diberikan  

kesempatan tampil di event-event Madrasah atau di luar  

Madrasah  seperti  lomba  dengan  tujuan  mengetahui  

sejauh mana kemampuan siswa dan juga pengetahuan  

siswa tentang Kebudayaan Islam. Dalam teori bab II,  

dijelaskan evaluasi dilakukan dengan sengaja untuk  

melihat  tingkat  keberhasilan  program,  serta  faktor- 

faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan  

tersebut. 

Dari adanya evaluasi kegiatan ekstrakurikuler  

Hadrah al-Banjari di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1  

Magetan tersebut dapat diketahui bahwa kemampuan  

siswa   dalam   pengimlementasian   nilai   kebudayaan  

Islam berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari hasil  

evaluasi  setiap  tampil  di  event  dan  lomba  yang 
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mendapat respon baik dari lingkungan, serta mengalami 

peningkatan tentang pemahaman siswa mengenai nilai 

kebudayaan   Islam   dengan   menyebarkan   kebaikan 

dengan tampil Hadrah al-Banjari  yang mengandung 

nilai keislaman dalam shalawat dapat tersampaikan dan 

diterima di lingkungan masyarakat. 

Dari   keterangan   tersebut,   peneliti   dapat  

menganalisis  bahwa  hasil  dari  adanya  pelaksanaan  

kegiatan   ekstrakurikuler   Hadrah   al-Banjari   dalam  

mengaktualisasikan nilai-nilai kebudayaan Islam dapat  

terlaksana dengan baik. Hal ini dapat diketahui dari  

adanya evaluasi kegiatan di setiap tampil di event atau  

lomba.   Adanya   evaluasi   tersebut   memudahkan  

pembimbing dalam melihat perkembangan siswa dalam  

kegiatan ekstrakurikuler Hadrah al-Banjari. 



  
 

143 

C.  Analisis  Data  Tentang  Dampak  Ekstrakurikuler 

Hadrah al-Banjari dalam Mengaktualisasikan Nilai- 

Nilai Kebudayaan    Islam    Sebagai    Wujud  

Membentengi  Diri  Terhadap  Budaya  Asing   di  

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Magetan 

Dari adanya pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler Hadrah al-Banjari di Madrasah Aliyah  

Negeri (MAN) 1 Magetan akan menimbulkan suatu  

dampak tersendiri bagi siswa. Dampak merupakan hal  

yang   diterima   dari   apa   yang   telah   dilakukan.  

Berdasarkan  data  yang  ada  di  lapangan,  terdapat  

dampak   dari   pelaksanaan   kegiatan   ekstrakurikuler  

Hadrah al-Banjari yang dirasakan oleh siswa. Seperti  

yang telah dijelaskan, kegiatan ekstrakurikuler Hadrah  

al-Banjari  lebih  mengedepankan  pada  pemahaman  

siswa terhadap pengaktualisasian nilai-nilai kebudayaan 
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Islam dengan baik dalam kehidupan dan lingkungan 

masyarakat. 

Maksudnya  disini  pembimbing  bisa  fokus  

untuk memperhati-kan nilai kebudayaan Islam yang  

ditanamkan pada siswa. Penanaman nilai kebudayaan  

Islam tersebut dengan diiringi pengaktualisasian atau  

penerapan    dalam    kehidupan    dan    lingkungan  

masyarakat yaitu dengan mengikuti event dan tampil  

mengikuti lomba. Sehingga siswa lebih antusias dalam  

berlatih dan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Hadrah  

al-Banjari tersebut.Kegiatan ekstrakurikuler Hadrah al- 

Banjari  lebih  memperhatikan  pada  penanaman  dan  

pengaktualisasian nilai-nilai kebudayaan Islam, seperti  

sejarah Hadrah al-Banjari, alat-alat Hadrah al-Banjari,  

manfaat shalawat dan lain sebagainya. Dari itu siswa  

yang semulanya belum mengetahui banyak mengenai  

kebudayaan dan kesenian Islam sehingga mereka bisa 
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mengetahui   sehingga   dapat   mengaktualisasikannya  

dalam kehidupan dan masyarakat dengan baik.  

 Selain  itu,  kegiatan  Hadrah  al-Banjari  ini 

merubah   pandangan   siswa   mengenai   kebudayaan 

modern yang berkembang seperti sekarang. Siswa lebih 

bisa  mengontrol  diri  untuk  mengikuti  kebudayaan 

modern, mana yang sesuai dengan kebudayaan Islam dan 

mana yang tidak sesuai. Ini bisa terlihat dari siswa yang  

lebih  senang  dan  sering  menghadiri  kegiatan seperti   

tausiah,   pengajian,   sholawat   dan   kegiatan keagamaan  

yang  lain  dibandingkan  untuk  melihat konser dengan 

menyuguhkan nyanyian-nyanyian yang tidak 

mengandung nilai keagamaan serta disaat siswa lebih 

sering bertukar pikiran mengenai reverensi rumus dan 

sholawat Hadrah al-Banjari dibandingkan dengan 

membicarakan hal-hal yang negatif. 
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Dengan  mengikuti  kegiatan  ekstrakurikuler  

Hadrah  al-Banjari  ini  juga  siswa  lebih  baik  dalam  

bertingkah laku karena dengan mempelajari Hadrah al- 

Banjari yang didalamnya mempelajari shalawat, doa- 

doa yang mengandung nilai keagamaan maka siswa  

merasa  untuk  selalu  ingin  memperbaiki  diri  dan  

bertingkah laku positif dengan menanamkan nilai-nilai  

keagamaan  dalam  kehidupannya.  Jadi  siswa  tidak  

hanya menerima sebagai pengetahuan saja tetapi juga  

ditanamkan dalam diri dan diterapkan dalam tingkah  

laku mereka. Ini bisa terlihat dari tingkah laku siswa  

saat berbicara dan bertemu dengan guru dan orang yang  

lebih tua. Saat siswa berbicara dengan orang yang lebih  

tua dan guru menggunakan perkataan yang baik dan  

bertingkah laku sopan, bahkan tidak  hanya dengan  

orang  yang lebih tua  dan  guru tetapi  juga dengan 
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sebaya juga berbicara dengan perkataan yang baik dan  

sopan. 

Dari   keterangan   tersebut,   peneliti   dapat  

menganalisis   dampak   dari   pelaksanaan   kegiatan  

ekstrakurikuler Hadrah al-Banjari di Madrasah Aliyah  

Negeri (MAN)  1  Magetan  yaitu  para  siswa  dalam  

belajar kebudayaan dan kesenian Islam. Hal ini dapat  

dilihat dari segi pemahaman materi  yang diberikan  

pelatih/pembimbing pada siswanya. Bagaimana siswa  

itu bisa    menerima    dan    mengikuti    kegiatan  

ekstrakurikuler Hadrah al-Banjari dengan baik. Selain  

itu siswa juga senang dan mau menerima pelaksanaan  

kegiatan  ekstrakurikuler  Hadrah  al-Banjari  sehingga  

kegiatan bisa berjalan dengan lancar dan mencapai  

hasil  yang  maksimal  dan  kemampuan  siswa  dalam  

mengaktualisasikan   nilai-nilai   kebudayaan   Islam  

meningkat   sesuai   target   yang   telah   ditentukan 
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sebelumnya.   Siswa   juga   dapat   mengontrol   dalam  

menerima hal-hal baru dengan menyesuaikan dengan  

kebudayaan dan nilai-nilai keislaman, sehingga siswa  

tidak mudah terbawa arus modern yang negatif tetapi  

dapat mengambil kegiatan-kegiatan yang mengandung  

hal-hal   positif   yang   berguna   bagi   diri   dan  

kehidupannya. Akhlak yang juga menjadi lebih tertata  

setelah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Hadrah al- 

Banjari   ini   karena   dalam   Hadrah   al-Banjari   ini  

mempelajari shalawat dan doa-doa yang mengandung  

nilai keagamaan    sehingga    dengan    terbiasa  

mempelajarinya   dapat   membiasakan   juga   dalam  

tingkah laku sehari-hari. 



  
 

 

BAB VI 

 

PENSTSP 

 

A. Kesimpulan 

1.  Nilai-Nilai  kebudayaan  Islam  yang  terkandung  

 dalam kegiatan Ekstrakurikuler Hadrah al-Banjari  

 di MAN 1 Magetan dapat disimpulkan bahwa nilai  

 ilahiyah yang bisa ditunjukkan dengan syair yang  

 dipelajari dalam kegaiatan Ekstrakurikuler Hadrah  

 al-Banjari  yang  mengandung  lafadz  Allah  dan  

 pujian  terhadap  Nabi  Muhammad  SAW,  nilai  

 individu yaitu dengan memepelajari syair kegiatan  

 Ekstrakurikuler  Hadrah  al-Banjari  yang  lafadz  

 Allah  dan  pujian  terhadap  Nabi  Muhammad  

 mempunyai makna yang kemudian dapat masuk  

 ke dalam diri dan dapat diaktualisasikan dengan  

 menerapkan perilaku yang baik dan sopan, nilai 

sosial yaitu dengan adanya kegiatan 

149 
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Ekstrakurikuler Hadrah al-Banjari yang kemudian 

sering tampil dan meyebarkan nilai-nilai kebaikan 

dengan lafadz Allah dan pujian terhadap Nabi 

Muhammad di depan masyarakat dan masyarakat 

dapat menerima dengan mudah. 

2.  Pelaksanaankegiatan   Hadrah   al-Banjari   dalam 

mengaktualisasikannilai-nilai  kebudayaan  Islam  

sebagai wujud memebentengi diri terhadap budaya  

asing  di  MAN 1  Magetan  dapat  disimpulkan  

bahwa   pelaksanaan   kegiatan   ekstrakurikuler  

Hadrah   al-Banjari   di   MAN 1   Magetan  

dilaksanakan setelah pelajaran terakhir yaitu pukul 

13.30 di mushola Madrasah, jadi kegiatan ini tidak  

mengganggu pelajaran. Kegiatan ini dilaksanakan 

1 kali dalam seminggu yaitu pada setiap hari Rabu  

dengan  diikuti 24  pesertadidik  yang  memilih  

sebagai  pilihan  bakat  dan  peminatan.  Adapun 
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materi  kegiatan  ini  tentang  materiHadrah  al- 

Banjari yaitu rumus-rumu salat yang digunakan  

dan shalawat serta pemahaman mengenai sejarah  

kebudayaan Islam, dan lain sebagainya. Dalam  

penyampaian  materi  dalam  kegiatan  ini  secara  

face  to  face  atau  langsung  dan  menggunakan  

metode pencontohan oleh pembimbing dan diikuti  

serta  dipraktekkan  oleh  peserta  didik.  Adapun  

pendukung  dalam  kegiatan  ini  adalah  sarana  

prasarana  dan  dukungan  dari  orang  tua,  serta  

pemberian   keleluasaan   dari   Madrasah   dalam  

mengikuti   kegiatan   di   dalam   maupun   diluar  

Madrasah.   Sedang   kan   penghambat   dalam  

kegiatan ini adalah waktu yang kurang efisien  

ketika  berbenturan  dengan  kegiatan  Madrasah  

yang lain. 
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3.  Dampak   kegiatan   Ekstrakurikuler   Hadrah   al- 

 Banjari   dalam   mengaktualisasikan   nilai-nilai  

 kebudayaan Islam sebagai wujud membentengi  

 diri terhadap budaya asing di MAN 1 Magetan  

 adalah peserta didik menjadi lebih tertarik dalam  

 mempelajari   nilai   keagamaan   terutama   nilai  

 kebudayaan Islam dan menjadikan peserta didik  

 mampu   mengontrol   diri   dalam   mengikuti 

perkembangan zaman terutama dapat 

membedakan mana yang positif dan mana yang  

negatif dalam perkembangan kebudayaan yang  

sesuai nilai keagamaan sehingga dalam akhlak  

peserta  didik  dapat  bertingkah  laku  baik  dan  

sopan dengan menanamkan nilai-nilai keislaman. 
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B. Saran 

Berdasarakan hasil temuan peneliti, sebagai 

bahan   pertimbangan   pihak-pihak   terkait,   peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 

1.   Kepada Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 

1   Magetan   hendaknya   memberikan   banyak  

keleluasaan   lagi   bagi   peserta   didik   dalam  

mengikuti  kegiatan  di  luar  sekolah  terutama  

dalam mengikuti lomba. Agar peserta didik dapat  

mengasah  kemampuannya  serta  meningkatkan  

kecerdasan spiritualnya dalam kemajuan zaman  

yang  mulai  mengikis  akhlak  serta  nilai-nilai  

agama. 

2.   Kepada   pembimbing   yang   mengajar   dalam  

 kegiatan   ekstrakurikuler   Hadrah   al-Banjari  

 hendaknya   meningkatkan   dari   segi   materi  

 maupun metode dengan seiring berkembangnya 
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zaman dan pengetahuan. Sehingga tujuan dalam 

pendidikan yang diinginkan bisa tercapai. 

3.   Kepada    peserta    didik,    diharapkan    dapat  

 menerapkan    semua    materi    yang    telah  

 disampaikan oleh pembimbing dalam kegiatan  

 ekstrakurikuler   Hadrah   al-Banjari   terutama  

 mengenai akhlak dan kebudayaan Islam dalam 

kehidupan sehari-hari. Sehingga dapat 

mencerminkan   nilai-nilai   agama   Islam   serta 

menjalankan semua perintah Allah SWT. 



  
 

155 

DAFTAR PSSTAKA 

 

 

Abu Bakar dan Zainal Abidin. Kumpulan Peraturan  

 Perundang-Undangan    dalam    Lingkungan  

 Peradilan   Agama.   Jakarta:   Yayasan   Al- 

 Hikmah, 1993. 
 

Aminuddin, Aliaras Wahid, Moh. Rofiq. Membangun  
 Karakter dan Kepribadian melalui Pendidikan  
 Agama Islam. Jakarta: Graha Ilmu, 2006. 
 

Atang Abd. Hakim, Jaih Mubarok. Metodologi Studi  

 Islam. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999. 
 

Baharuddin  dan  Umiarso.  Ilmu  Pendidikan  Islam:  
 Rancang    Bangun    Konsep    Pendidikan  

 Monokotomik-Holistik.   Jogjakarta:   Ar-Ruzz  
 Media, 2012. 
 

Bashori  Muchsin,  Abdul  Wahid.  Pendidikan  Islam  

 Kontemporer. Bandung: PT Refika Aditama,  
 2009. 
 

Basrowi    dan    Suwandi.    Memahami    Penelitian  

 Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta, 2008. 
 

Daulay, Haidar Putra. Pendidikan Islam dalam Perspektif  

 Filsafat. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014. 
 



  
 

156 

Emzir. Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data.  

 Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011. 
 

Faturrohman,  Muhammad.  Budaya  Religius  dalam  

 Peningkatan   Mutu   Pendidikan:   Tinjauan 

Teoritik dan    Praktik (Kontekstualisasi 

Pendidikan Agama di Sekolah). Yogyakarta: 
Kalimedia, 20115. 

 

Gazalba, Sidi. Pandangan Islam Tentang Kesenian.  
 Jakarta: Bulan Bintang, 1977. 
 

Gunawan,   Ary   H.   Sosiologi   Pendidikan.   Jakarta:  
 Rineka Cipta, 2010. 
 

http://albanjaribojonegoro.blogspot.com/2016/02/asal- 

 mula-hadrah-al-banjari.html 
 

http://blogazizpunyasayasendiri.blogspot.com/2014/10/  
 makna-filosofi-al-banjari.html 
 

Jamalus.   Pengajaran   Musik   Melalui   Pengalaman  

 Musik. Jakarta: P2LP Departemen Pendidikan  
 dan Kebudayaan, 1987. 
 

J  Moleong,  Lexy.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  

 Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998. 
 

Khadziq. Islam dan Budaya Lokal. Yogyakarta: Teras,  
 2009. 

 



  
 

157 

 

Kodir, Abdul. Sejarah Pendidikan Islam Dari Masa  
 Rasulullah  Hingga  Reformasi  di  Indonesia.  
 Bandung: Pustaka Setia, 2015. 
 

Kompri.   Manajemen   Sekolah.   Bandung:   Alfabeta,  
 2014. 
 

Kontjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta:  
 Aksara Baru, 1983. 
 

Manab,  Abdul.  Penelitian  Pendidikan.  Yogyakarta:  
 Kalimedia, 2015. 
 

Marzuki.   Pendidikan   Karakter   Islam.   Jakarta:  
 AMZAH, 2017. 
 

Muhaimin.   Studi   Islam   Dalam   Ragam   Dimensi   Dan  
 Pendekatan. Jakarta: Kencana, 2005. 
 

Mulyono.   Manajemen   Administrasi   &   Organisasi  

 Pendidikan.   Jogjakarta:   Ar-Ruzzz   Media,  
 2010. 
 

Moh.Sakir. Nilai-Nilai Budaya Lokal Sebagai Basis  

 Pendidikan   Di   Lereng   Gunung   Merapi.  
 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017. 
 

Putra   Daulay,   Haidar.   Pendidikan   Islam   dalam  
 Perspektif   Filsafat.   Jakarta:   Prenadamedia  
 Group, 2014. 

 



  
 

158 

 

Saifuddin Anshari, Endhang. Wawasan Islam: Pokok- 

 pokok Pikiran tentang Paradigma dan Sistem  
 Islam. Jakarta: Gema Insani Press, 2004. 
 

Soetjipto, Raflis Kosasi. Profesi Keguruan. Jakarta: Rineka  
 Cipta, 2014. 
 

Sopiatin, Popi. Menejemen Belajar Berbasis Kepuasan  
 Siswa. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010. 
 

Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif dan R & D.  
 Bandung : Alfabeta, 2010. 
 

Sugiyono.  Metode  Penelitan  Pendidikan.  Bandung:  
 Alfabeta, 2015. 
 

Sumitro, dkk. Pengantar Ilmu Pendidikan. Yogyakarta:  
 UNY, 2006. 
 

Suryosubroto,  B.  Proses  BelajarMengajar  Di  Sekolah:  

 Wawasan Baru, Beberapa Metode Pendukung dan  

 Beberapa  Komponen  Layanan  Khusus.  Jakarta:  
 Rineka Cipta, 2009. 
 

Syaodih   Sukmadinata,   Nana.   Metode   Penelitian  
 Pendidikan.  Bandung:  Remaja  Rosdakarya,  
 2009. 
 

Syarief, A Hamid. Pengenalan Kurikulum Sekolah dan  

 Madrasah. Bandung: Citra Ubara, 1995. 
 



  
 

159 

Wahyu, Harpani Matnuh, Rita Purnama Taufiq Sari.  
 “Penerapan  nilai  keagamaan  melalui  seni  
 hadrah   maullatan   al-habsyi   di   kelurahan  
 pelambuan   kecamatan   Banjarmasin   barat”.  
 Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan. 9 Mei,  
 2015. 
 

Wargadinata, Wildana. Spiritualisasi Salawat: Kajian  

 Sosio-Sastra Nabi Muhammad SAW. Malang,  
 UIN Maliki Press, 2010. 
 

Yaqin, Ainul. Pendidikan Multikultural. Yogyakarta:  
 Pilar Media, 2005. 
 

Zuhdi, Ahmad. Dakwah Sebagai Ilmu dan Perspektif  
 Masa Depannya. Bandung; Alfabeta, 2016.



 

 


