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ABSTRAK 

Tristiati, Devi. 2019. Peran Halaqah Tarbiyah dan 

Keteladanan Murabbi dalam Meningkatkan 

Motivasi Belajar Agama Islam Mutarabbinya di 

Rohis SMAN 2 Ponorogo. Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo. Pembimbing Erwin Yudi 

Prahara, M. Ag. 

Kata kunci : Halaqah Tarbiyah, KeteladananMurabbi, 

dan Motivasi BelajarMutarabbi 

Adanya pergaulan bebas para remaja terjadi 

akibat rendahnya pemahaman agama Islam remajanya 

terlebih pada siswa di sekolah berbasis umum. 

Rendahnya pemahaman tentang agama Islam tersebut 

disebabkan karena rendahnya motivasi belajar agama 

Islam siswanya, salah satu penyebab rendahnya motivasi 

yaitu kedua orang tua lebih mengedepankan pendidikan 

umum daripada pendidikan agama. Selain itu juga 

rendahnya pemahaman agama Islam disebabkan karena 

kurangnya proporsi jam mata pelajaran PAI di sekolah 

umum. 

Tujuan dari peneliatian yaitu : (1) Untuk 

mengetahui pelaksanaan halaqah tarbiyah di rohis SMAN 

2 Ponorogo dalam meningkatkan motivasi belajar agama 

Islam. (2) Untuk mengetahui peran halaqah tarbiyah 

terhadap peningkatan motivasi belajar agama Islam 

mutarabbinya. (3) Untuk mengetahui peran keteladanan 

murabbi terhadap peningkatan motivasi belajar 

mutarabbinya. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. 

Pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, 
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wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis 

datanya menggunakan model analisis data Miles and 

Huberman, yaitu aktivitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaksi dan terus-menerus sampai 

tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam 

analisis datanya meliputi reduction, data display, dan 

kesimpulan/verification. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : (1) 

Pelaksanaan halaqah dalam meningkatkan motivasi 

belajar agama Islam yaitu pelaksaannya meliputi 

pembukaan, tilawah disertai terjemahnya, berita Islami 

masa kini, muroja’ah hafalan, tausiyah oleh murabbi, 

tanya jawab, infaq, penutup. Dari kegiatan halaqah itulah 

motivasi belajar agama Islam siswa dapat ditingkatkan, 

karena mengingat bahwa proporsi jam mata pelajaran 

PAI yang sedikit di sekolahan. (2) Peran halaqah dalam 

meningkatkan motivasi belajar agama Islam yaitu dengan 

melalui kreatifitas murabbi dalam mengelola halaqahnya. 

Salah satunya yaitu dengan membuat mereka nyaman 

terlebih dahulu dalam mengikuti halaqahnya.(3) Peran 

keteladanan murabbi sangat penting dalam membentuk 

dan meningkatkan motivasi belajar agama Islam, karena 

jika murabbinya memiliki sifat yang baik, maka 

mutarabbinya akan menirunya dan selalu termotivasi 

untuk selalu belajar agama Islam, karena memandang 

bahwa murabbinya tidak hanya berbekal penyampaian 

materi saja, akan tetapi murabbi juga mengamalkannya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada zaman modern ini pergaulan remaja 

marak terjadi di lingkup masyarakat. Penyebab 

dari pergaulan remaja tersebut yaitu remaja pada 

masa sekarang tidak memiliki kemauan untuk 

belajar secara mendalam tentang agama Islam 

atau dapat diartikan sebagai kurang 

berpartisipasinya para remaja untuk menghadiri 

majelis-majelis yang ada di masyarakat. Hal 

tersebut juga dapat dipengaruhi oleh kurang 

berperannya keluarga dalam mendidik anak 

tersebut. Begitu pula dengan sekolah, selain di 

sekolah agama tentunya di sekolah umum, 

pelajaran tentang pendidikan agama Islam 
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memiliki proporsi yang sedikit dibandingkan 

mata pelajaran umum. 

Motivasi adalah suatu perubahan energi 

di dalam diri seseorang yang ditandai dengan 

timbulnya afektif (perasaan) dan reaksi untuk 

mencapai tujuan. Sedangkan belajar adalah 

suatu perubahan dalam tingkah laku, dimana 

perubahan itu dapat mengarah kepada tingkah 

laku yang lebih baik, tetapi juga ada 

kemungkinan mengarah kepada tingkah laku 

yang buruk.
1
 Sehingga yang dinamakan 

motivasi belajar adalah suatu dorongan yang 

berasal dari faktor luar atau faktor dalam 

individu untuk melakukan sesuatu yang 

mengarahkannya menjadi individu yang lebih 

                                                 
1
Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta : PT. 

Rineka Cipta, 2002), 114. 
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baik lagi. Motivasi belajar itu sangat penting dan 

memiliki kaitan yang sangat erat, kaitannya 

yaitu belajar jika tidak ada motivasi maka tidak 

akan terjadi kegiatan belajar. Begitu pula dalam 

belajar agama Islam, motivasi untuk belajar 

agama Islam itu sangat penting, terlebih pada 

remaja. Pada zaman sekarang dikalangan remaja 

banyak yang lebih mementingkan pengetahuan 

umum dibandingkan pengetahuan agama. 

Sehingga motivasi untuk belajar agama pun 

rendah, hal ini dapat dilihat dari sedikitnya 

remaja yang hadir di majelis-majelis ilmu agama 

dikalangan masyarakat. Oleh karena itu, peran 

sekolah disini selain memasukkan mata 

pelajaran PAI di jam mata pelajaran sekolah, 

pihak sekolah juga harus memasukkan kegiatan 
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memperdalam ilmu agama Islam itu di luar jam 

sekolah. Supaya terbangunlah motivasi belajar 

agama Islam dikalangan remaja. 

Pemahaman menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan 

memahami dan memahamkan. Sedangkan kata 

keagamaan berasal dari kata agama yang berarti 

ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan 

(kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan 

Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang 

berhubungan dengan pergaulan sesama manusia 

dan manusia dengan lingkungannya. Sudah 

menjadi fitrah manusia yang secara naluri 

merindukan Tuhan pencipta alam semesta. 

Andaipun ada manusia yang tidak beragama 

pada hakikatnya adalah penyimpangan saja 
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karena Allah SWT menjadikan agama itu 

sebagai kualitasdan dimensi kehidupan manusia, 

sebagaimana firman Allah SWT : 

يِن َحنِيًفا ِفْطرََة اللَِّه الَِِّت َفطََر النَّاَس  َفأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّ
َها ال تَ ْبدِ  يُن َعَلي ْ يَل ِِلَْلِق اللَِّه َذِلَك الدِّ

 اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس ال يَ ْعَلُمونَ 
Artinya : “Maka hadapkanlah wajahmu dengan 

Lurus kepada agama Allah; (tetaplah 

atas) fitrah Allah yang telah 

menciptakan manusia menurut fitrah 

itu. tidak ada peubahan pada fitrah 

Allah. (Itulah) agama yang lurus; 

tetapi kebanyakan manusia tidak 

mengetahui.” (QS. Ar-Rum : 30) 

 

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa 

manusia memang harus berpegang teguh pada 

agama.
2
 Pemahaman agama disini juga sangat 

diperlukan oleh manusia terutama dikalangan 

remaja. Pada masa sekarang pemahaman agama 

                                                 
2
http://kbbi.we.id /di akses pada 10 Januari 2019. 

 

http://kbbi.we.id/


13 

 

 

dikalangan remaja sangat kurang, dibuktikan 

dengan adanya penyimpangan sosial di 

masyarakat, konflik, pergaulan bebas, dan lain-

lain. Oleh karena itu pemahaman agama remaja 

dapat ditingkatkan dengan adanya penambahan 

kegiatan pengkajian ilmu agama di sekolah, 

seperti adanya halaqah di sekolah.  

Halaqah adalah pengajian dimanaorang-

orang yang ikut dalam pengajian itu duduknya 

melingkar. Kegiatan halaqah di SMAN 2 

Ponorogo yaitu berdiri dibawah naungan 

organisasi rohis yang merupakan kegiatan yang 

wajib diikuti oleh setiap individu yang 

mengikuti organisasi rohis tersebut. Tujuan 

adanya halaqah di sekolah tersebut yaitu sebagai 

sarana pembinaan untuk siswa terutama untuk 
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para nggota rohis dalam memperdalam ilmu 

agama Islam. Dalam kegiatan halaqah di SMAN 

2 Ponorogo ini dipimpin oleh pembina halaqah 

(murabbi) dan guru PAI. Secara umum di dalam 

halaqah ini juga memiliki kekurangan dan 

kelebihan. Halaqah dalam konteks pendidikan 

adalah sarana yang cukup efektif untuk 

melahirkan kader-kader yang dibutuhkan. 

Dalam halqah di SMAN 2 Ponorogo ini juga 

dipisah antara laki-laki dan perempuannya. 

Adapun kegiatan dalam halqah tersebut yaitu 

pembukaan, tilawah, berita Islam, muraja’ah 

hafalan, tausiyah, tanya jawab, infaq, penutup. 

Keteladanan adalah segala sesuatu yang 

dapat ditiru oleh manusia lain dari seseorang 

yang perilakunya dapat dijadikan panutan yang 
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baik.Murabbi adalah orang yang melaksanakan 

proses tarbiyah dengan fokus kerjanya pada 

pembentukan pribadi muslim, agar menjadi 

pribadi yang sholihun li nafsih dan mushlih 

dengan memperhatikan aspek-aspek 

pemeliharaan, pengembangan, pengarahan, serta 

pemberdayaan. Peran murabbi disini adalah 

membina diri dan membina kader-kader dakwah 

pelanjut risalah.
3
Dalam menyampaikan 

pengetahuan Islam, seorang murabbi tidak 

hanya menguasai materinya saja, akan tetapi 

juga harus bisa menerapkannya dalam 

kehidupannya sehari-hari. Dengan begitu 

mutarabbi akan lebih mudah menerima materi 

                                                 
3
Solikhin Abu Izzudin, Super Murabbi (Yogyakarta : Pro U 

Media), 208. 
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yang disampaikan dan menjadi termotivasi 

untuk mengikuti halaqah tersebut.  

Dari latar belakang permasalahan di atas 

peneliti mengambil tempat di SMAN 2 

Ponorogo dikarenakan kegiatan halaqah di 

sekolah tersebut masih rutin dilaksanakan. 

Meskipun di sekolah ini bernotabene pendidikan 

umum tetapi minat keagamaannya tergolong 

tinggi, hal ini dapat dibuktikan dengan 

diadakannya kegiatan halaqah secara rutinan di 

SMAN 2 Ponorogo ini. 

Dari penjelasan tersebut maka penulis 

tertarik untuk mengambil judul PERAN 

HALAQAH TARBIYAH DAN KETELADANAN 

MURABBI DALAM MENINGKATKAN 

MOTIVASI BELAJAR AGAMA ISLAM 
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MUTARABBINYA DI ROHIS SMAN 2 

PONOROGO. 

B. Fokus Penelitian 

Berangkat dari penjajakan awal di 

lapangan, maka penelitian ini saya fokuskan 

pada peran halaqah tarbiyah dan keteladanan 

murabbi dalam meningkatkan motivasi belajar 

agama Islammutarabbinya di rohis SMAN 2 

Ponorogo. 

C. Rumusan Masalah  

Dari latar belakang di atas, maka dapat 

diambil rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan halaqah tarbiyah di 

rohis SMAN 2 Ponorogodalam meningkatkan 

motivasi belajar agama Islam? 
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2. Bagaimana peran halaqah tarbiyah dalam 

meningkatkan motivasi belajar agama Islam 

mutarabbinya? 

3. Bagaimana peran keteladanan murabbi dalam 

meningkatkan motivasi belajar 

mutarabbinya? 

D. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 

kegiatan halaqah tarbiyah di rohis SMAN 2 

Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui peran halaqah tarbiyah 

dalam meningkatkan motivasi belajar agama 

Islam mutarabbinya. 
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3. Untuk mengetahui peran keteladanan 

murabbidalam meningkatkan motivasi belajar 

mutarabbinya. 

E. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini, maka 

diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

manfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Secara teoritis dari hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menambah khasanah 

keilmuan bagi pembaca dalam topik 

peran halaqah tarbiyah dan keteladanan 

murabbi dalam meningkatkan motivasi 

belajar agama Islam mutarabbinya. 

b. Bagi peneliti lain yang memiliki 

hubungan dengan penelitian 



20 

 

 

inidiharapkan dapat menjadi bahan 

acuan untuk penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Memberikan informasi dan 

pengetahuan kepada peneliti khususnya 

bagi para pembaca pada umumnya 

mengenai peran halaqah tarbiyah dan 

keteladanan murabbi dalam 

meningkatkan motivasi belajar agama 

Islam mutarabbinya. 

b. Bagi Murabbi 

Sebagai acuan murabbi untuk 

lebih meningkatkan perannya sebagai 

dai di kegiatan halaqah tersebut, 

sehingga mutarabbi lebih bersemangat 
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lagi untuk mengikuti halaqah. Selain 

itu, juga sebagai acuan murabbi untuk 

mengembangkan kagiatan halaqahnya 

agar tercipta halaqah yang efektif. 

c. Bagi Lembaga 

Sebagai acuan lembaga untuk 

meningkatkan pemahaman peserta 

didik terhadap agama Islam dan untuk 

mengetahui tentang cara meningkatkan 

motivasi belajar agama Islam peserta 

didiknya. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sebagai gambaran pola pemikiran 

penulis yang tertuang dalam karya ilmiah ini, 

maka penulis menyusun sistematika 

pembahasan yang dibagi dalam lima bab yang 
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masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang 

berkaitan erat dan merupakan kesatuan yang 

utuh, yaitu : 

BAB I     : Pendahuluan. Dalam pendahuluan 

ini dikemukakan latar belakang 

masalah, fokus penelitian, 

rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika pembahasan. 

BAB II   : Kajian teoritis. Berfungsi untuk 

mengetengahkan kerangka acuan 

teori yang digunakan sebagai 

landasan pemikiran dan 

penelitian. Dalam kerangka 

teoritik ini pembahasannya 

meliputi tentang halaqah, 



23 

 

 

tarbiyah, keteladanan murabbi, 

dan motivasi belajar. 

BAB III  : Metodologi penelitian. Dalam bab 

ini dikemukakan pendekatan dan 

jenis penelitian, kehadiran 

peneliti, lokasi penelitian, sumber 

data, teknik pengumpulan data, 

analisis data, pengecekan data, 

tahap-tahap penelitian. 

BAB IV : Temuan penelitian. Dalam bab ini 

akan mengungkapkan gambaran 

umum dan gambaran khusus lokasi 

penelitian yang meliputi letak 

geografis sekolah, sejarah 

berdirinya, profil SMAN 2 

Ponorogo, visi dan misi, struktur 
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organisasi, data guru dan data 

peserta didik.  Adapun gambaran 

secara khususnya meliputi, 

pelaksanaan halaqah tarbiyah di 

rohis SMAN 2 Ponorogo, peran 

halaqah tarbiyah untuk 

meningkatkan motivasi belajar 

agama Islam, dan peran 

keteladanan murabbi untuk 

meningkatkan motivasi belajar 

agama Islam. 

BAB V : Analisis data. Membahas tentang 

analisis pelaksanaan halaqah 

tarbiyah di rohis SMAN 2 Ponorogo, 

analisis peran halaqah tarbiyah 

untuk meningkatkan motivasi belajar 
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agama Islam, dan analisis peran 

keteladanan murabbi untuk 

meningkatkan motivasi belajar 

agama Islam. 

BAB VI  : Bab terakhir atau penutup. Pada bab 

ini berisi tentang kesimpulan dan 

saran-saran. Kemudian dilengkapi 

dengan daftar pustaka, lampiran-

lampiran, riwayat hidup, pernyataan 

keaslian tulisan, surat izin penelitian, 

dan surat telah melakukan 

penelitian. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN 

TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Sebagai pertimbangan dan perbandingan 

bagi penelitianyang dilaksanakan oleh peneliti, 

maka peneliti memilih skripsi : 

1. Penelitian pertama yaitu yang dilakukan oleh 

Lizawati Jurusan Pendidikan Agama Islam  

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Ponorogo  tahun 2016. Judulnya adalah 

Kegiatan Liqa‟ dalam menanamkan moralitas 

remaja di SMKN 1 Jenangan Ponorogo. 

Dalam skripsi tersebut hasil dari penelitiannya 
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yaitu kegiatan liqo’ di SMKN 1 Jenangan 

Ponorogo berjalan dengan lancar dan cukup 

baik, walaupun masih ada beberapa kegiatan 

yang belum begitu maksimal. Strategi dalam 

kegiatan liqa’ ini yaitu menggunakan strategi 

dakwah diawali dengan membentuk melingkar 

kemudian tilawah, hafalan surat pendek, infaq, 

kultum dan kajian Islam. Dalam kegiatan liqa’ 

dibagi menjadi dua kelompok yaitu akhwat dan 

ihkwan dengan pemateri yang berbeda pula. 

Adapun hambatan dari kegiatan tersebut yaitu 

anak kurang fokus dalam mengikuti kegiatan 

liqo’ tidak bisa langsung selesai dalam satu 

pertemuan, dan ada amggota liqa’ yang tidak 

hadir dalam kegiatan liqa’. Solusi dari 

pemecahan materi tersebut yaitu pemecahan 
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materi tidak bisa langsung selesai dalam satu 

pertemuan melainkan secara bertahap. 

Sedangkan hambatan yang lain sampai saat ini 

belum menemukan solusi yang tepat untuk 

diterapkan dalam kegiatan liqa’ tersebut.  

2. Penelitian kedua yaitu yang dilakukan oleh 

Lu’lu’ Shobibah Program Studi Pendidikan 

Agama Islam Jurusan Tarbiyah STAIN 

Purwokerto utahun 2014. Judulnya yaitu 

Penerapan metode halaqah dalam 

pembelajaran fiqih di Pondok Pesantren Rubat 

Mbalong Ell-Firdaus Tambaksari Cilacap. 

Dalam skripsi tersebut hasil penelitiannya 

yaitu penerapan metode halaqah dalam pondok 

pesantren tersebut yang diterapkan dalam 

proses pembelajaran fiqih yaitu dengan 
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pengkondisian peserta didik untuk membentuk 

lingkaran dan bersebelahandengan satu sama 

lain. Untuk mengurangi kebosanan siswa, 

maka guru sesekali mengajak siswa bernyanyi 

dan mendengarkan kisah yang tentunya 

disesuaikan dengan tema pembelajaran. 

Pembelajaran fiqih dengan metode halaqah itu 

diakhiri dengan penarikan kesimpulan berupa 

ibrah dari tema halaqah dan pemberian nasehat 

dari guru terhadap para santri. Adapun faktor 

yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan 

proses pembelajaran fiqih tentunya dapat 

menjadi pengaruh keberhasilan santri. Adapun 

solusi untuk mengatasi masalah tersebut yaitu 

diperlukan segala hal dan upaya yang 

dilakukan oleh seluruh pihak pondok 
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pesantren, para guru, dan santri serta semua 

yang mendukung berjalannya proses 

pembelajaran, maka hambatan-hambatan 

tersebut dapat teratasi dengan baik dan menjadi 

bahan untuk memperbaiki tahap selanjutnya. 

3. Penelitian ketiga yaitu yang dilakukan oleh Lia 

Ningsih Jurusan PAI IAIN Tulung Agung 

tahun 2015. Judulnya yaitu Kreatifitas Guru 

PAI Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar 

Siswa Kelas X di SMAN 1Panggul Tahun 

Pelajaran 2015/2016. Dalam skripsi ini 

dijelaskan bahwa motivasi belajar siswa pada 

pelajaran PAI sangat beragam. Adapun untuk 

mengatasi hal tersebut dibutuhkan kreatifitas 

guru PAI dalam pembelajaran berlangsung, 

yaitu dengan menggunakan strategi 
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pembelajaran yang beragam yang disesuaikan 

dengan kondisi serta situasi siswa dan 

kemampuan siswa. Dengan adanya kreatifitas 

guru tersebut motivasi belajar siswa menjadi 

meningkat lebih baik dari sebelumnya, 

peningkatan motivasi belajar siswa dapat 

dilihat dari prestasi siswa yang meningkat dari 

sebelumnya. 

Adapun dari ketiga hasil penelitian di atas 

dapat disimpulkan beberapa perbedaan dengan 

penenelitian skripsi ini adalah : 

Pada penelitian pertama, peneliti 

menjelaskan tentang kegiatan Liqa’ itu untuk 

menanamkan moralitas siswa atau memperbaiki 

moralitas siswa yang ada di SMKN 1 Jenangan, 

jadi pada skripsi tersebut lebih menekankan pada 
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kegiatan Liqa’ untuk menanamkan moralitas 

siswa. Sedangkan pada skripsi ini yaitu 

memfokuskan pada kegiatan Liqa’ untuk 

meningkatkan motivasi belajar agama Islam siswa 

di SMAN 2 Ponorogo. 

Pada penelitian kedua dijelaskan bahwa 

halaqah itu dijadikan metode dalam proses 

pembelajaran fiqih di pondok, dengan hasil bahwa 

metode halaqah tersebut berhasil diterapkan di 

kelas dengan diselingi permainan agar siswa tidak 

bosan selama mengikuti pelajaran. Sedangkan 

dalam skripsi ini, halaqah dijadikan metode 

dakwah Islam dan sebagai metode dakwah untuk 

membina siswa di sekolahan dengan tujuan untuk 

meningkatkan motivasi belajar agama Islam dan 

untuk memperdalam pengetahuan Islam mereka. 
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Pada penelitian ketiga dijelaskan bahwa 

motivasi belajar dapat ditingkatkan yaitu melalui 

kreatifitas guru PAI dalam mengelola kelas dan 

menciptakan strategi yang menarik untuk siswa, 

agar siswa tidak bosan selama mengikuti 

pelajaran. Sedangkan dalam skripsi ini 

menjelaskan bahwa motivasi belajar agama Islam 

siswa/mutarabbi dapat ditingkatkan yaitu melalui 

majelis halaqah tarbiyah dan keteladanan 

murabbi, dengan kedua peran tersebut 

diharapakan motivasi siswa dalam memperdalam 

pengetahuan keIslamannya dapat meningkat serta 

menjadi sering mengikuti berbagai macam 

pengajian di lingkup masyarakatnya yang ada di 

luar sekolahan. 
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Adapun pesamaan dari ketiga hasil 

penelitian di atas dengan penelitian skripsi ini 

adalah skripsi pertama dan kedua yaitu sama-

sama menjelaskan tentang halaqah, sedangkan 

skripsi ketiga sama-sama menjelaskan tentang 

motivasi belajar. 

B. Kajian Teori 

1. Halaqah  

a. Pengertian Halaqah 

Halaqah berasal dari bahasa arab 

halqah yang berarti kumpulan orang-orang 

yang duduk melingkar, sebagaimana 

dijelaskan oleh Ibnu Mndzur di dalam 

kitab Lisanu Al-„Arab. Jadi, halaqah 

adalah proses pembelajaran di mana 

murid-murid melingkari gurunya. Dalam 
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halaqah tarbiyah, jumlah pesertanya 

dibatasi. Tujuannya agar informasi yang 

disampaikan dapat menyentuh tiga ranah 

penting dalam kehidupan manusia, yaitu 

ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Dengan kata lain, dapat menyentuh aspek 

ilmu, akhlak, dan amal. 

Halaqah merupakan pendidikan 

informal yang awalnya dilakukan oleh 

Raslullah SAW. di rumah-rumah para 

sahabat, terutama rumah Arqam bin Abil 

Arqam. Pendidikan ini berkaitan dengan 

upaya-upaya dakwah dalam menanamkan 

akidah Islam serta pembebasan manusia 

dari segala macam bentuk penindasan. 

Setelah masyarakat Islam terbentuk, maka 
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halaqah dilaksanakan di masjid, dan pada 

perkembangannya, halaqah ini menjadi 

pendidikan formal dengan istilah 

madrasah atau sekolah. Sebelum 

terbentuknya madrasah, pada zaman 

Rasulullah SAW dan para sahabat dikenal 

dengan istilah shuffah dan khuttab atau 

maktab.
4
 

Jika melihat fenomena sekarang, 

sistem pembelajaran melalui halaqah 

sudah ditinggalkan. Atau kalau pun ada, 

tidaklah seperti yang diharapkan, karena 

pendidikan ini hanya menyentuh ranah 

kognitif atau pengetahuan, dan belum 

menyentuh pada ranah afektif dan 

                                                 
4
Muhammad Sajirun, Manajemen Halaqah Efektif , 6. 
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psikomotorik. Hal ini menurut disebabkan 

oleh beberapa faktor : 

1) Pembelajaran tidak dilakukan secara 

kontinu. 

2) Tidak mempunyai kurikulum baku serta 

visi dan misi. 

3) Adanya anggapan bahwa metode ini 

adalah metode klasik atau konservatif 

alias kuno yang harus ditinggalkan. 

4) Adanya tuduhan miring aliran sesat. 

5) Adanya anggapan bahwa masjid 

hanyalah tempat untuk sholat dan zikir. 

6) Halaqah tidak mempunyai payung 

hukum dalam arti tidak termasuk dalam 

program pemerintah, sehingga tidak 

terlalu menarik perhatian.  
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7) Orang-orang sudah mulai berpikir 

bahwa pendidikan halaqah tidak 

menjamin kesuksesan. 

8) Munculnya madrasah umum dan 

pesantren-pesantren yang dianggap 

lebih efektif.  

Kondisi ini ditambah dengan 

munculnya da’i-da’i kondang yang 

menyampaikan agama tidak fokus pada 

pendidikan moral dan ibadah, tetapi lebih 

cenderung rekreatif alias melawak, 

sehingga nilai-nilai esensial yang harus 

ditanamkan menjadi biasa bahkan tidak 

tersampaikan sama sekali.
5
 

b. Manfaat Halaqah yang Dinamis 

                                                 
5
Ibid., 8-9. 
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Perhatian terhadap berjalannya 

halaqah yang dinamis dan menggairahkan 

merupakan hal urgen yang perlu 

dilakukan, baik oleh murabbi maupun 

mutarabbi. Sebab pengabaian terhadap 

kedinamisasian akan berdampak pada 

lambatnya pencapaian tujuan. Hal ini 

seringkali tidak disadari oleh murabbi 

maupun mutarabbi karena mereka merasa 

halaqah masih berjalan dengan baik. 

Beberapa murabbi menjadikan kehadiran 

peserta itu sebagai tolak ukur untuk 

menilai baik/buruknya sebuah halaqah. 

Sedangkan untuk mengukur 

baik/buruknya suatu halaqah itu tidak 

dilihat dari banyak sedikitnya peserta yang 
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hadir, akan tetapi dilihat dari dinamisasi 

dan produktivitas halaqah tersebut. 

Dinamisasi halaqah akan mengukur 

sampai sejauh mana kepuasan aktivitas 

yang dialami murabbi dan peserta di 

dalam halaqah. Kepuasan merupakan hal 

yang subyektif karena terkait dengan 

emosi (perasaan). Walau subyektif, 

kepuasan bukan berarti harus diabaikan 

dalam mengukur keberhasilan halaqah. 

Paradigma kepuasan sebagai indikator 

dalam mengukur keberhasilan pengelolaan 

SDM sudah menjadi hal yang umum di 

dunia organisasi dan manajemen. Halaqah 

sebagai sebuah sistem pengelolaan SDM 
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juga perlu memerhatikan masalah 

kepuasan tersebut. 

Jadi, sudah saatnya murabbi dan 

peserta memperhatikan dinamisasi yang 

terjadi dalam halaqah. Mereka tidak bisa 

lagi menyepelekan masalah ini jika ingin 

halaqahnya sukses. Lagipula ada beberapa 

manfaat yang akan diperoleh jika 

halaqahnya berjalan dinamis, antara lain : 

1) Kehadiran yang rutin 

Halaqah yang berjalan dinamis akan 

membuat murabbi dan mutarabbi 

hadir dengan rutin, dan mereka tidak 

lagi membuat seribu alasan untuk 

tidak hadir di halaqah tersebut. 

Bahkan mereka akan berupaya sekuat 



42 

 

 

tenaga untuk hadir di halaqah tersebut 

agar tidak ketinggalan materi, karena  

mereka menganggap halaqah adalah 

tempat idaman, sehingga jadwal 

pertemuan halaqah menjadi saat-saat 

yang dirindukan. 

2) Semangat yang tinggi 

Murabbi dan  mutarabbi bukan hanya 

akan hadir secara rutin dalam halaqah, 

akan tetapi mereka juga akan hadir 

dengan semangat yang tinggi. 

Semangat ini membuat mereka tidak 

hanya hadir dalam hal fisiknya saja, 

akan tetapi mereka juga 

menghadirkan diri seutuhnya (hati, 

fisik, dan pikiran). Hal ini akan 
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mempercepat penambahan wawasan 

dan interaksi antar peserta, sehingga 

tujuan halaqah dapat tercapai dengan 

lebih cepat. 

3) Tanggung jawab yang besar 

Semangat yang tinggi akan 

memunculkan tanggung jawab yang 

besar dalam melaksanakan tugas-

tugas halaqah. Sebab dengan adanya 

semangat, maka akan memunculkan 

keinginan untuk melakukan tanggung 

jawab. 

4) Mempercepat pencapaian tujuan 

Halaqah yang berjalan dinamis dan 

menggairahkan akan mempercepat 

pencapaian tujuan. Hal ini karena 
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tugas dan program yang dibuat untuk 

mencapai tujuan dan harus 

dilaksanakan dengan semangat yang 

tinggi dan tanggung jawab yang besar. 

5) Meningkatkan kreatifitas 

Halaqah yang berjalan dinamis 

biasanya lahir dari murabbi dan 

peserta yang kreatif. Murabbi dan 

peserta tidak terjebak dengan suasana 

monoton tertentu dalam menjalankan 

halaqah. Mereka berani menampilkan 

ide-ide dan cara-cara baru yang tidak 

bertentangan dengan syar’i untuk 

membuat halaqah berjalan dinamis. 

Yang terpenting bagi mereka yaitu 

bagaimana agar tujuan halaqah dapat 
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tercapai melalui proses yang 

menggairahkan dan tidak 

menjenuhkan. 

 

6) Menghindari kemaksiatan 

Halaqah yang menjenuhkan akan 

menurunkan kegairahan untuk 

menambah wawasan dan ibadah. 

Sebaliknya, halaqah yang berjalan 

dinamis akan menghilangkan 

kejenuhan. Kegairahan untuk 

menambah wawasan dan 

meningkatkan ibadah muncul, 

sehingga hati akan tetap terpelihara, 

sehingga akan terjaga dari perbuatan 

maksiat. 
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7) Memperkecil munculnya konflik 

Salah satu sebab munculnya konflik 

yaitu hati yang kering dari keimanan 

dan ukhuwah. Namun jika halaqah 

berjalan secara dinamis, maka hati 

menjadi bergairah untuk 

meningkatkan iman dan ukhuwah. 

Hal ini berdampak pada keinginan 

untuk saling menghargai dan 

menghindari terjadinya masalah atau 

konflik diantara peserta satu sama 

lainnya.  

8) Merasakan manisnya ukhuwah 

Manisnya ukhuwah akan didapatkan 

oleh mereka yang halaqahnya berjalan 

dinamis. Mendinamiskan halaqah 
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berarti menyegarkan suasana, 

menjinakkan hati dan menumbuhkan 

kehangatan serta kegairahan untuk 

berukhuwah antara sesama personil 

halaqah. 

c. Ciri-ciri Halaqah yang Dinamis 

Untuk mengukur kedinamisan 

sebuah halaqah yaitu mereka yang berada 

di dalamnya. Orang luar mungkin hanya 

bisa mengira-ngira kualitas kedinamisan 

sebuah halaqah. Adapun kriteria yang 

dapat digunakan untuk mengukur 

kedinamisan sebuah halaqah antara lain : 

1) Suasana yang inovatif 

Halaqah yang dinamis ditandai oleh 

perubahan-perubahan yang sering 
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terjadi di dalam perjalanan halaqah itu 

sendiri. Perubahan disini yaitu adanya 

kreativitas dari murabbi dan peserta 

untuk melakukan berbagai cara baru 

agar pertemuanhalaqah berlangsung 

menggairahkan dan menarik.
6
 

2) Komentar-komentar kerinduan 

Munculnya komentar-komentar 

kerinduan, baik secara implisit 

maupun eksplisit bisa juga menjadi 

indikator kedinamisan sebuah 

halaqah. komentar tersebut tidak 

mesti disampaikan kepada murabbi, 

                                                 
6
Satria Hadi Lubis, Menggairahkan Perjalanan Halaqah 

(Yogyakarta : Pro-U Media), 59. 
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tapi mungkin saja disampaikan 

kepada sesama peserta.
7
 

3) Ingin berlama-lama  

Indikator berikutnya dari halaqah 

yang dinamis biasanya munculnya 

keinginan untuk berlama-lama dalam 

halaqah. Murabbi dan peserta sering 

hadir lebih awal dan pulang lebih 

lambat dari jam yang telah 

ditentukan.
8
 

4) Kehadiran yang rutin 

Indikator yang paling nyata yaitu 

dilihat dari kehadiran peserta yang 

rutin. Kalaupun ada peserta yang tidak 

hadir biasanya jumlahnya sedikit/1-2 

                                                 
7
Ibid. 

8
Ibid., 60. 
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orang saja, itupun orangnya berbeda-

beda.
9
 

 

 

 

2. Tarbiyah 

a. Pengertian Tarbiyah 

Kata “pendidikan” berasal dari 

kata “didik”. Dalam bahasa inggris berasal 

dari kata to educate, dan kata education 

yang berarti mengajar atau menolong 

seseorang belajar, dan dalam bahasa arab 

yaitu adaba, yu`dibu, ta`dibu, rabbii, 

tarbiyatan dan kata haddaba, 

yuddibu,yuhaddiban. Sedangkan tarbiyah 

berasal dari kata rabbi, yurabbi, 

                                                 
9
Ibid. 
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tarbiyatan yang berarti mendidik, 

mengajar, dan mengasuh.
10

 

Penggunaan kata rabbi, yurabbi dalam arti 

ini terdapat dalam surat asy-Syu’ara ayat 

18 yang mengisahkan bahwa Nabi Musa 

diasuh (dibesarkan) oleh Fir’aun : 

 قَاَل َأََلْ نُ رَبَِّك ِفيَنا َولِيًدا َولَِبْثَت فِيَنا ِمْن ُعُمرَِك ِسِنيَ 
 

Artinya : “Firaun menjawab: "Bukankah 

kami telah mengasuhmu di antara 

(keluarga) kami, waktu kamu 

masih kanak-kanak dan kamu 

tinggal bersama kami beberapa 

tahun dari umurmu.” (QS. Asy-

Syu’ara : 18) 

 

Dalam surat asy-syu’ara tersebut 

(alam nurabbika fiina waliidan), maka 

kalimat tersebut memiliki beberapa 

                                                 
10

Iskandar Engku, Sejarah Pendidikan Islami (Bandung : 

PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 2. 
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makna, seperti mengasuh, menanggung, 

memberi makan, mengembangkan, 

memelihara,membesarkan, menumbuhkan, 

memproduksi, dan menjinakkan. Hanya 

saja menurut Muhaimin dalam konteks 

surat al-Isra’ tersebut cakupannya lebih 

luas, yaitu mencakup semua aspek jasmani 

dan rohani. Sedangkan dalam konteks 

surat asy-sya’ara hanya mencakup aspek 

jasmaniah saja.
11

 

Sementara itu Fahru al-Razzi 

dalam tafsirnya berpendapat bahwa term 

rabbayani tidak hanya pengajaran bersifat 

ucapan, tetapi terkait dengan pengajaran 

tingkah laku (attitude). Pendapat lain 

                                                 
11

Heri Gunawan, Pendidikan Islam (Bandung : PT. Remaja 

Rosdakarya, 2014), 2-3. 
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dikatakan oleh Sayyid Qutb dalam tafsir 

Fi Dilal al-Quraan, bahwa kata 

rabbaniyyin bermakna pemeliharaan anak 

serta menumbuhkan kematangan setiap 

mentalnya.
12

 

Selain terdapat dalam ayat 

tersebut, selanjutnya dikatakan pula dalam 

QS. ali-Imran ayat 79 : 

َما َكاَن لَِبَشٍر َأْن يُ ْؤتَِيُه اللَُّه اْلِكَتاَب َواْلُْْكَم 
َوالنُّبُ وََّة ُُثَّ يَ ُقوَل لِلنَّاِس ُكونُوا ِعَباًدا 

ِل ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَلِكْن ُكونُوا 
رَبَّانِيَِّي ِبَا ُكْنُتْم تُ َعلُِّموَن اْلِكَتاَب 

 َوِبَا ُكْنُتْم َتْدُرُسونَ 
Artinya : “Tidak wajar bagi seseorang 

manusia yang Allah berikan 

kepadanya Al Kitab, hikmah 

dan kenabian, lalu dia berkata 

kepada manusia: "Hendaklah 

                                                 
12

Ibid., 3. 
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kamu menjadi penyembah-

penyembahku bukan penyembah 

Allah." Akan tetapi (dia 

berkata): "Hendaklah kamu 

menjadi orang-orang rabbani, 

karena kamu selalu 

mengajarkan Al Kitab dan 

disebabkan kamu tetap 

mempelajarinya.” 

 

Rabbani adalah orang yang 

sempurna ilmu dan takwanya kepada 

Allah SWT. Kemudian dalam QS. Ali-

Imran ayat 146 disebutkan : 

وََكأَيِّْن ِمْن َنِبٍّ قَاَتَل َمَعُه رِب ِّيُّوَن َكِثرٌي َفَما َوَهُنوا 
ِلَما َأَصابَ ُهْم ِف َسِبيِل اللَِّه َوَما 

بُّ  َضُعُفوا َوَما اْسَتَكانُوا َواللَُّه ُيُِ
ابِرِينَ   الصَّ

Artinya : “Dan berapa banyaknya nabi 

yang berperang bersama-sama 

mereka sejumlah besar dari 

pengikutnya yang bertakwa. 

Mereka tidak menjadi lemah 

karena bencana yang menimpa 

mereka di jalan Allah, dan tidak 
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lesu dan tidak pula menyerah 

kepada musuh. Allah menyukai 

orang-orang yang sabar.”
13

 

(Ali-Imran : 146) 

 

Dalam kedua ayat di atas, secara 

jelas dikatakan istilah tarbiyah dengan 

menggunakan istilah rabbaniyyin (orang-

orang yang sempurna ilmu dan takwanya 

kepada Allah) dan ribbiyun 

(bertakwa).
14

Al-Maraghi memberikan 

ulasan tentang tarbiyah ini 

denganmembagi kegiatan tarbiyah pada 

dua macam, yakni tarbiyah khalqiyat dan 

tarbiyah diniyat tazkiyah. tarbiyah 

khalqiyat yaitu penciptaan, pembinaan, 

dan pengembangan jasmaniah peserta 

didik agar dapat dijadikan sebagai sarana 

                                                 
13

Ibid. 
14

Ibid. 
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bagi pengembangan jiwa. Sementara 

tarbiyah diniyat tazkiyah yaitu pembinaan 

jiwa manusia dan kesempurnaannya 

melalui petunjuk wahyu Ilahi. Berdasrkan 

pembagian tersebut, maka ruang lingkup 

tarbiyah akan mencakup seluruh atau 

berbagai aspek kebutuhan manusia, baik 

kebutuhan dunia maupun kebutuhan 

akhirat, serta kebutuhan terhadap 

kelestarian diri sendiri, sesamanya, 

lingkungan, dan relasinya dengan Tuhan.
15

 

Adapun dari uraian di atas, kita 

dapat menyebutkan lima sisi pengertian 

tarbiyah secara berkesinambungan yang 

satu sama lainnya berbeda sesuai dengan 

pembentukannya : 

                                                 
15

Ibid., 4. 
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1) Tarbiyah adalah menyampaikan sesuatu 

untuk mencapai kesempurnaan. Bentuk 

penyampaiannya satu dengan yang lain 

berbeda sesuai dengan cara 

pembentukannya.  

2) Tarbiyah adalah menentukan tujuan 

melalui persiapan sesuai dengan batas 

kemampuannya untuk mencapai 

kesempurnaan. 

3) Tarbiyah adalah sesuatu yang dilakukan 

secara bertahap dan sedikit demi sedikit 

oleh seorang pendidik (murabbi). 

Pandai memotivasi serta memiliki 

kemampuan yang matang merupakan 

hal yang penting dalam keberhasilan 

tarbiyah. 
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4) Tarbiyah dilakukan secara 

berkesinambungan, artinya tahapan-

tahapannya sejalan dengan 

kehidupannya, tidak berhenti pada 

batas tertentu, terhitung dari buaian 

sampai liang lahat. 

5) Tarbiyah adalah tujuan terpenting 

dalam kehidupan, baik secara individu 

maupun keseluruhan. Telah kita ketahui 

bahwa sasaran tarbiyah adalah 

kemaslahatan umat.
16

 Dengan demikian 

asas yang paling hakiki dari sebuah 

tarbiyah adalah mencapai keridlaan 

Allah SWT, seperti dalam QS. Ali-

Imran ayat : 79 

                                                 
16

Najib Khalid, Tarbiyah Rasulullah (Jakarta : Gema Insani, 

2004), 22. 
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َما َكاَن لَِبَشٍر َأْن يُ ْؤتَِيُه اللَُّه اْلِكَتاَب  (1
ْلُْْكَم َوالنُّبُ وََّة ُُثَّ يَ ُقوَل لِلنَّاس ُكونُوا ِعَباًدا َوا

ِل ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَلِكْن ُكونُوا رَبَّانِيَِّي ِبَا  
 ُكْنُتْم تُ َعلُِّموَن اْلِكَتاَب َوِبَا ُكْنُتْم َتْدُرُسونَ 

Artinya : “Tidak wajar bagi seseorang 

manusia yang Allah berikan 

kepadanya Al Kitab, 

hikmah dan kenabian, lalu 

dia berkata kepada 

manusia: "Hendaklah kamu 

menjadi penyembah-

penyembahku bukan 

penyembah Allah." Akan 

tetapi (dia berkata): 

"Hendaklah kamu menjadi 

orang-orang rabbani, 

karena kamu selalu 

mengajarkan Al Kitab dan 

disebabkan kamu tetap 

mempelajarinya.” (QS. Ali-

Imran : 79) 

 

b. Dasar-dasar Tarbiyah 

Untuk menentukan dasar 

pendidikan, diperlukan jasa filsafat 
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pendidikan. Dalam menentukan dasarnya 

pun, selain pertimbangan filosofis, juga 

tidak lepas dari pertimbangan teologis 

seorang muslim. Islam sebagai pandangan 

hidup yang berdasarkan nilai-nilai 

Ilahiyah, baik yang termuat dalam al-

Qur’an maupun Sunnah Rasul diyakini 

mengandung kebenaran mutlak, sehingga 

secara akidah diyakini oleh pemeluknya 

akan selalu sesuai dengan fitrah manusia, 

artinya memenuhi kebutuhan manusia 

kapan dan dimana saja (likulli zamanin wa 

makanin). 

Pendidikan Islam merupakan 

upaya normatif yang berfungsi untuk 

memelihara dan mengembangkan fitrah 
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manusia, maka harus didasarkan pada 

nilai-nilai tersebut di atas baik dalam 

menyusun teori maupun praaktik dalam 

pendidikan. Berdasarkan nilai-nilai yang 

demikian itu konsep pendidikan Islam 

dapat dibedakan dengan konsep 

pendidikan yang lain yang bukan Islam. 

Dari sekian banyak nilai yang 

terkandung dalam al-Qur’an dan hadis 

dapat dikalsifikasikan ke dalam nilai 

dasar/intrinsik dan nilai instrumental. Nilai 

instrinsik adalah nilai yang ada dengan 

sendirinya, nilai tersebut yaitu nilai tauhid 

atau iman tauhid. Dibandingkan dengan 

nilai-nilai yang lain dalam Islam, tauhid 

merupakan nilai intrinsik, nilai dasar dan 
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tidak akan berubah menjadi nilai 

instrumental karena kedudukannya paling 

tinggi. Seluruh nilai yang lain dalam 

konteks tauhid menjadi nilai instrumental. 

Misalnya, kebahagiaan, kesejahteraan, dan 

kemajuan merupakan nilai instrinsik, 

sedangkan kekayaan, ilmu pengetahuan 

dan jabatan merupakan nilai instrumental 

untuk menuju kebahagiaan. Etos kerja, 

taat beribadah, sabar, syukur, dan nilai 

kebaikan-kebaikan lainnya adalah nilai 

instrumental untuk menuju tauhid. 

Maknanya semua nilai selain tauhid, 

walaupun hal tersebut dalam realita 

kehidupan tampak sebagai nilai instrinsik 

berubah posisinya menjadi 
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instrumentaldihadapkan dengan nilai 

iman-tauhid.
17

 

Dasar-dasar pendidikan Islam 

lainnya yang akan disebutkan kemudian 

sebenarnya hanya merupakan penjabaran 

dari dasar tauhid tersebut karena pada 

dasarnya seluruh nilai dalam Islam 

berpusat pada tauhid. Dengan dasar tauhid 

tampak kental sekali pendidikan Islam 

berlandaskan pandangan teosentrisme 

(berpusat pada Tuhan). Namun perlu 

disadari bahwa pemusatan pada Tuhan itu 

pada hakekatnya bukan untuk kepentingan 

Tuhan, tetapi sebaliknya justru 

sepenuhnya untuk kepentingan manusia. 
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Achmadi, Ideologi Pendidikan Islam (Yogyakarta : 

Pustaka Pelajar, 2008), 82-83. 
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Oleh karena itu, pendidikan Islam 

juga berlandaskan humanisme (berpusat 

pada manusia). Karena ajaran yang 

teosentris itu pada dasarnya untuk 

memenuhi kebutuhan manusia dan 

memang sesuai dengan fitrah manusia, 

maka pandangan hidup yang melandasi 

pendidikan Islam merupakan perpaduan 

antara teosentrisme dan humanisme, atau 

lazimnya disebut humanisme-teosentris. 

Karena pendidikan Islam juga 

berlandaskan humanisme, maka nilai-nilai 

fundamental yang secara universal dan 

obyektif merupakan kebutuhan manusia, 

perlu dikemukakan sebagai dasar 

pendidikan Islam, walaupun posisinya 
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dalam konteks tauhid sebagai nilai 

instrumental. Nilai-nilai tersebut adalah 

kemanusiaan, kesatuan umat manusia, 

keseimbangan, dan rahmat bagi seluruh 

alam.
18

 

c. Tujuan Tarbiyah 

Tujuan pendidikan yang paling 

sederhana adalah memanusiakan manusia, 

atau membantu manusia menjadi manusia. 

Naquib al-Attas menyatakan bahwa tujuan 

pendidikan Islam adalah manusia yang 

baik. Kemudian Marimba mengatakan 

bahwa tujuan dari pendidikan Islam adalah 

terciptanya orang yang berkepribadian 

muslim. Menurut Langgulung tujuan 

pendidikan adalah tujuan manusia itu 
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Ibid., 83-87. 
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sendiri, sebagaimana yang tersirat dalam 

peran dan kedudukannya sebagai 

khalifatullah dan „abdullah. Oleh karena 

itu menurutnya tugas pendidikan adalah 

memelihara kehidupan manusia agar dapat 

mengemban tugas dan kedudukan 

tersebut.
19

 

Lebih lanjut Athiyah al-Ibrasy 

dalam buku Ruh al-Tarbiyah wa al-

Ta‟lim, menyatakan bahwa inti dari tujuan 

pendidikan adalah pendidikan akhlak. 

Tujuan tersebut berpijak pada sabda Nabi 

SAW : 

َا يُِعْثُت لِئَُتمِّ   َم َمَكارَِم اأَلْخاَلِق ِإَّنَّ

                                                 
19

Heri Gunawan, Pendidikan Islam, 10. 
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Artinya : “Sesungguhnya akau diutus 

untuk menyempurnakan 

akhlak yang mulia.”(HR. al-

Baihaqi) 

 

Menurut Al-Ghazali dalam 

Fathiyah Hasan Sulaiman, tujuan 

pendidikan harus tercermin dari dua segi, 

yaitu insan purna yang bertujuan 

mendekatkan diri kepada Allah SWT dan 

insan purna yang bertujuan mendapatkan 

kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.  

Adapun tujuan pendidikan yang 

bersumber dari al-Qur’an dan Sunnah 

Nabi SAW yang mulia, yaitu : 

1) Manusia mengetahui kepada 

penciptanya dan membangun 

hubungan diantara keduanya atas dasar 
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ketuhanan Tuhan dan kehambaan 

makhluk.  

2) Mengembangkan perilaku individu 

dan mengubah berbagai orientasi 

hidupnya agar sesuai dengan tujuan 

Islam. 

3) Melatih individu agar menghadapi 

berbagai kebutuhan hidup yang 

bersifat material. 

4) Meneguhkan umat Islam agar 

mengikuti ikatan akidah Islamiyah dan 

syariatnya yang adil. 

5) Mengarahkan orang-orang muslim 

untuk memikul (menyebarkan) 

risalah/ajaran Islam di dunia. 
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6) Menanamkan iman ke dalam hati 

dengan persatuan manusia dan 

persamaan derajat manusia.
20

 

Dari beberapa uraian tersebut, 

pada hakikatnya tujuan pendidikan 

terfokus pada tiga bagian, yaitu : Pertama, 

terbentuknya insan al-kamil (manusia 

paripurna) yang memiliki akhlak yang 

Qur’ani. Kedua, terciptanya insan yang 

kaffah dalam dimensi agama, budaya, dan 

ilmu. Ketiga, penyadaran fungsi manusia 

sebagai hamba Allah SWT dan wakil 

Tuhan di muka bumi ini.
21
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Ibid., 11-15. 
21

Ibid., 15. 
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d. Fungsi Tarbiyah 

Dengan pengertian pendidikan 

Islam di atas, fungsi pendidikan Islam 

sudah cukup jelas, yaitu memelihara dan 

mengembangkan fitrah dan sumber daya 

manusia menuju terbentuknya manusia 

seutuhnya (insan kamil) yakni manusia 

yang berkualitas sesuai dengan pandangan 

Islam.Sedangkan ditinjau dari segi 

antropologi budaya dan sosiologi, fungsi 

pendidikan yang pertama ialah 

menumbuhkan wawasan yang tepat 

mengenai manusia dan alam sekitarnya, 

sehingga dengan demikian dimungkinkan 

tumbuhnya kemampuan membaca 

(analisis), kreativitas dalam memajukan 
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hidup dan kehidupannya serta membangun 

lingkungannya. Kedua, melestarikan nilai-

nilai insan yang akan menuntun jalan 

kehidupannya, sehingga keberadaannya, 

baik secara individual maupun sosial lebih 

bermakna. Ketiga, membuka pintu ilmu 

pengetahuan dan ketrampilan yang sangat 

bermanfaat bagi kelangsungan dan 

kemajuan hidup individu maupun sosial.
22

 

Apabila dari kajian antropologi dan 

sosiologi tersebut dikembalikan pada 

sudut pandang al-Qur’an sebagai sumber 

utama pendidikan Islam, maka fungsi 

utama pendidikan Islam adalah 

memberikan kemampuan membaca (iqra‟) 

pada peserta didik. Perintah membaca 
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Achmadi, Ideologi Pendidikan Islam, 30. 
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yang tertulis dalam QS. Al-Alaq ayat 

pertama, bukan sebatas membaca tulisan, 

akan tetapi juga membaca fenomena alam 

dan peristiwa yang terjadi di kehidupan 

ini.
23

 

e. Materi Tarbiyah 

Tujuan pendidikan Islam 

sebagaimana telah dibicarakan di atas 

tidak akan tercapai tanpa adanya materi 

pendidikan yang dipilih dan 

diorganisasikan sedemikian rupa oleh 

pendidik. Dalam lembaga formal atau 

semi formal pengorganisasian materi 

pendidikan sering disebut kurikulum. 

Kurikulum pendidikan Islam harus 

memuat materi yang dapat mengantarkan 
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Ibid., 33-34. 
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subjek didiknya ke tujuan pendidikan 

tertinggi dan terakhir, yaitu : 

1) Ma‟rifatullah dan ta‟abud ilallah 

(menguatkan keimanan dan ibadah 

kepada Allah SWT). 

2) Mampu berperan sebagai khalifatullah 

fi al-ardl, yang hakekatnya juga 

sebagai ibadah kepada Allah SWT. 

3) Memperoleh kebahagiaan hidup di 

dunia dan akhirat.
24

 

Tujuan tersebut dapat tercapai 

manakala seseorang memiliki kualitas 

tertentu, dengan variabel utama 

sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an, 

yaitu manusia yang beriman (bertauhid), 
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Ibid., 118-120. 
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amal sholih, taqwa, ulul albab. Adapun 

materi dari pendidikan Islam yaitu : 

1) Nilai sebagai materi pendidikan Islam 

Nilai berkaitan dengan 

masalah baik dan buruk. Tolok ukur 

kebenaran sebuah nilai dalam 

perspektif filsafat adalah aksiologi. 

Berdasarkan tinjauan aksiologi, nilai 

dapat dibagi menjadi nilai mutlak dan 

nilai relatif, nilai intrinsik (dasar) dan 

nilai instrumental. Islam memandang 

adanya nilai mutlak dan nilai intrinsik 

yang berfungsi sebagai pusat dan 

muara semua nilai. Nilai tersebut 

adalah nilai tauhid (uluhiyah dan 

rububiyah)yang merupakan tujuan 
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semua aktivitas hidup muslim. Semua 

nilai-nilai yang termasuk amal sholih 

merupakan nilai instrumental yang 

berfungsi sebagai alat dan prasyarat 

untuk meraih nilai tauhid. Dalam 

praktik kehidupan justru nilai-nilai 

instrumental itulah yang banyak 

dihadapi oleh manusia, seperti nilai 

amanah, kejujuran, kesabaran, 

keadilan, dan lain-lain. Oleh karenya 

Islam menekankan perlunya nilai-nilai 

tersebut dibangun pada diri seseorang 

sebagai jalan menuju terbentuknya 

pribadi yang tauhid.  

Dalam menjabarkan konsep 

nilai baik dasar maupun instrumental 
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sebagai bagian dari pengembangan 

kurikulum pendidikan Islam, dapat 

dielaborasikan dari : 

a) Nilai-nilai yang banyak 

disebutkan secara eksplisit dalam 

al-Qur’an dan hadis yang 

semuanya terangkum dalam ajaran 

akhlak yang meliputi akhlak 

dalam hubungannya dengan Allah 

SWT, dengan dirinya sendiri, 

dengan sesama manusia, dengan 

alam dan makhluk lainnya. 

b) Nilai-nilai  universal yang diakui 

adanya dan dibutuhkan oleh 

seluruh umat manusia karena 

hakekatnya sesuai dengan fitrah 



77 

 

 

manusia, seperti cinta damai, 

menghargai hak asasi manusia, 

keadilan, demokrasi, kepedulian 

sosial dan kemanusiaan. 

Dengan elaborasi nilai-nilai 

dari butir pertama dan kedua tersebut 

di atas sebagai kurikulum pendidikan 

Islam, berarti bahwa pengajaran nilai 

dalam pendidikan Islam tidak terbatas 

menjadi tanggung jawab pendidikan 

agama sebagai sebuah bidang studi, 

tetapi terintegrasi dalam seluruh 

bidang-bidang studi yang lain. 

Misalnya, saat mengajarkan biologi, 

dalam pendidikan Islam harus 

mengantarkan peserta didik pada 
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keimanan terhadap Allah SWT.Dari 

uraian di atas menegaskan bahwa 

nilai-nilai keutamaan akhlak 

merupakan materi pendidikan yang 

sangat penting dalam pendidikan 

Islam.
25

 

2) Ilmu pengetahuan sebagai materi 

pendidikan Islam 

Ilmu yang digelar oleh Allah 

lewat ayat-ayatNya (qouliyah dan 

kauniyah) yang memang dipersiapkan 

oleh Allah sesuai dengan fitrah 

manusia, artinya memenuhi dorongan 

manusia, yaitu keingintahuan terhadap 

segala sesuatu. Menurut Ibnu Khaldun 

ilmu pengetahuan dan pembelajaran 

                                                 
25

Ibid., 121-123. 
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adalah pembawaan (tabi’i) manusia 

karena adanya kesanggupan berfikir. 

Secara teologis, mencari dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan 

yang merupakan implementasi fitrah 

keingintahuan itu pada hakekatnya 

proses identifikasi diri dengan asma‟ 

al-husna “Al-Ilmu” (Allah Yang Maha 

Mengetahui). Dengan identifikasi diri 

tersebut berarti manusia telah 

mempersiapkan dirinya untuk 

menunaikan amanah kekhalifahannya. 

Implikasi integrasi nilai dan 

ilmu pengetahuan, adalah keterpaduan 

antara pendidikan agama yang terpadu 

dengan nilai bidang-bidang ilmu 
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pengetahuan lain sebagai muatan 

kurikulum pendidikan Islam. 

Keduanya dapat dibedakan tetapi 

tidak dapat dipisahkan. Oleh karena 

itu tidak ada dikotomis apalagi 

kontradiksi antara pengetahuan agama 

yang dianggap keterpaduan nilai 

dengan ilmu pengetahuanumum yang 

menurut pandangan sekuler bebas 

nilai.
26

 

3. Keteladanan 

a. Pengertian Keteladanan 

Menurut Suparlan, teladan 

merupakan rol model yang memberikan 

contoh dalam hal sikap, perilaku, dan 

                                                 
26

Ibid., 125-126. 
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pembentukan kepribadian seseorang.
27

 

Sedangkan menurut Hamzah, keteladanan 

diartikan sebagi contoh bagi seseorang 

yang dapat digugu dan ditiru.
28

 

Nurlaela Ismawati 

mengemukakan bahwa keteladanan 

merupakan panutan yang baik dihadapan 

seseorang. Sedangkan dalam KBBI 

disebutkan bahwa keteladanan dasar 

katanya “teladan” yaitu perihal yang dapat 

ditiru atau dicontoh.
29

 Sesuai dengan 

firman Allah SWT QS. Al-ahzab : 21, 

                                                 
27

Suparlan, Guru Sebagai Profesi(Yogyakarta : Hikayat, 

2006), 34. 
28

Hamzah, Profesi Kependidikan : Pproblem, Solusi, dan 

Reformasi Pendidikan di Indonesia (Jakarta : Bumi Aksara, 2012), 

17. 
29

Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta 

: Balai Pustaka, 1997), Cet. IX, 1036. 
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bahwa teladan yang baik adalah 

Rasulullah SAW. 

َلَقْد َكاَن َلُكْم ِف َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة 
َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يَ ْرُجو اللََّه َواْليَ ْوَم اآلِخَر َوذََكَر 

 اللََّه َكِثريًا
Artinya : “Sesungguhnya telah ada 

pada diri Rasulullah itu suri 

teladan yang baikbagimu, 

yaitu bagi orang yang 

mengharap rahmat Allah dan 

kedatangan hari kiamat dan 

dia banya menyebut Allah 

SWT.” (QS. Al-Ahzab : 21) 

 

Pada dasarnya, manusia sangat 

cenderung memerlukan sosok teladan dan 

anutan yang mampu mengarahkan 

manusia pada jalan kebenarandan 

sekaligus menjadi perumpamaan dinamis 

yang menjelaskan cara mengamalkan 

syariat Allah SWT. Oleh karena itu, Allah 
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SWT mengutus Rasul-rasulNya untuk 

menjelaskan berbagai syariat, 

sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-

Nahl : 43-44 

َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن قَ ْبِلَك ِإال رَِجاال نُوِحي إِلَْيِهْم 

﴾٣٤﴿فَاْسأَُلوا أَْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم ال تَ ْعَلُمونَ   

 َ َناِت َوالزُّبُِر َوأَنْ زَْلَنا إِلَْيَك الذِّْكَر لِتُبَ يِّ بِاْلبَ ي ِّ

لِلنَّاِس َما نُ زَِّل إِلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم 

رُ  ﴾٣٣﴿ونَ يَ تَ َفكَّ  
Artinya : “Dan kami tidak mengutus 

sebelum kamu, kecuali 

orang-orang lelaki yang 

kami beri wahyu kepada 

merek, maka bertanyalah 

kepada orang yang 

mempunyai pengetahuan jika 

kamu tidak mengetahui 

keterangan-keterangan 

(mukjizat) dan kitab-kitab. 
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Dan kami turunkan 

kepadamu al-Qur‟an, agar 

kamu menerangkan kepada 

umat manusia apa yang telah 

diturunkan kepada mereka 

dan supaya mereka 

memikirkan.” (An-Nahl : 43-

44). 

 

Dengan demikian, menurut 

penulis keteladanan adalah segala sesuatu 

yang dapat ditiru oleh manusia lain dari 

seseorang yang perilakunya dapat 

dijadikan panutan yang baik. 

b. Pentingnya Keteladanan  

Pribadi guru memiliki andil yang 

sangat besar terhadap keberhasilan 

pendidikan, terutama dalam pendidikan 

karakter yang sangat berperan dalam 

membentuk pribadi peserta didik. Hal ini 

dapat dimaklumi karena manusia 
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merupakan makhluk yang suka meniru 

pribadi gurunya dalam membentuk 

pribadinya. Keteladan guru sangat besar 

pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan pribadi peserta didik. 

Keteladanan ini memiliki peran dan fungsi 

yang sangat penting dalam membentuk 

kepribadian anak, guna menyiapkan dan 

mengembangkan SDM, serta 

menyejahterakan masyarakat, kemajuan 

negara, dan bangsa pada umumnya. Dalam 

hal ini, guru tidak hanya dituntut untuk 

mampu memaknai pembelajaran, tetapi 

yang paling penting adalah bagaimana 

guru menjadikan pembelajaran sebagai 

ajang pembentukan karakter dan perbaikan 
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kualitas pribadi peserta didik.Dalam 

keteladanan ini, guru harus berani tampil 

beda, harus berbeda dari penampilan orang 

lain yang bukan guru.
30

 

Secara teoritis, menjadi teladan 

merupakan bagian integral dari seorang 

guru, sehingga menjadi guru berarti 

menerima tanggung jawab untuk menjadi 

teladan. Guru yang baik adalah guru yang 

menyadari kesenjangan antara apa yang 

diinginkan dengan apa yang dimilikinya, 

kemudian menyadari kesalahan ketika 

memang bersalah. Kesalahan perlu diikuti 

dengan sikap merasa dan berusaha untuk 

tidak mengulanginya lagi.dengan kata lain, 
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Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter (Jakarta : 

Bumi Aksara, 2013), 169. 
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guru yang baik adalah guru yang bisa 

menyadari kelebihan dan kekurangannya 

sendiri. 

Pendidikan Islam merupakan 

konsep yang senantiasa menyeru pada 

jalan Allah SWT. Dengan demikian, 

seorang pendidik dituntut untuk menjadi 

teladan dihadapan anak didiknya, 

bersegera untuk menjauhkan diri dari hal-

hal yang hina dan maksiat. Dengan artian 

setiap anak didik akan meneladani 

pendidiknya dan benar-benar puas 

terhadap ajaran yang diberikan kepada 

mereka.
31
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Abdurrahman An-Nahlawi, Pendidikan Islam di Rumah, 

Sekolah, dan Masyarakat (Jakarta : Gema Insani Press, 1995), 262. 
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Jadi menurut penulis, pentingnya 

keteladanan guru juga bisa diterapkan 

dalam keteladan murabbi yang ada di 

skripsi ini. Seperti yang telah dipaparkan 

di atas, bahwa keteladan adalah meniru 

perbuatan orang lain yang patut untuk 

ditiru dalam hal kebaikan. Terutama guru, 

guru disini sama artinya dengan murabbi 

dalam halaqah atau dengan kata lain yaitu 

da’i. Dalam menyampaikan pengetahuan 

Islam, seorang murabbi tidak hanya 

menguasai materinya saja, akan tetapi juga 

harus bisa menerapkannya dalam 

kehidupannya sehari-hari. Dengan begitu 

mutarabbi akan lebih mudah menerima 

materi yang disampaikan dan menjadi 
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termotivasi untuk mengikuti halaqah 

tersebut. 

c. Nilai-nilai Tarbiyah dalam Keteladanan  

Pola pengaruh keteladanan 

berpindah kepada peniru melalui 

beberapa bentuk, antara lain : 

a) Pemberian pengaruh spontan 

Pengaruh yang tersirat dari 

sebuah keteladan akan menentukan 

sejauhmana seseorang memiliki 

sifat yang mampu mendorong orang 

lain yang meniru dirinya, baik 

dalam keunggulan ilmu 

pengetahuan, kepemimpinan, atau 

ketulusan. Dalam kondisi yang 

demikian, pengaruh keteladan itu 
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terjadi secara spontan dan tidak 

sengaja. Hal ini berarti bahwa setiap 

orang yang ingin dijadikan panutan 

oleh orang lain harus senantiasa 

mengontrol perilakunya dan 

menyadari bahwa dia akan dimintai 

pertanggungjawaban dihadapan 

Allah SWT atas segala tindak-

tanduk yang diikuti oleh khalayak 

atau ditiru oleh orang-orang yang 

mengaguminya. Semakin dia 

waspada dan tulus, semakin 

bertambah pula kekaguman orang 

kepadanya sehingga bertambah pula 

kebaikan dan dampak positif 

baginya.
32
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Ibid., 266. 



91 

 

 

b) Pemberian pengaruh secara sengaja 

Pemberian pengaruh melalui 

keteladanan bisa juga dilakukan 

secara sengaja. Misalnya, ketika 

berjihad seorang panglima tampil di 

depan barisan untuk menyebarkan 

ruh keberanian dan pengorbanan.
33

 

4. Motivasi Belajar 

a. Pengertian Motivasi Belajar 

Motivasi adalah suatu dorongan 

yang mengubah energi dalam diri 

seseorang ke dalam bentuk aktivitas 

nyata untuk mencapai tujuan tertentu.
34

 

Sedangkan yang dinamakan belajar 

adalah suatu perubahan dalam tingkah 
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Ibid. 
34

Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar,  114. 
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laku, dimana perubahan itu dapat 

mengarah kepada tingkah laku yang 

lebih baik, tetapi juga ada kemungkinan 

mengarah kepada tingkah laku yang 

buruk.
35

 

Jadi menurut penulis, yang 

dinamakan motivasi belajar adalah 

suatu dorongan yang ada dalam diri 

individu atau yang ada pada luar 

individu yang mengubahnya dalam 

bentuk aktivitas berupa belajar. Belajar 

yang di maksud disini adalah belajar 

dalam hal kebaikan. 

Motivasi mempunyai peranan 

penting dalam belajar. Apabila ada 
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Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung : PT. 

Remaja Rosdakarya, 2014), 85. 
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motivasi kuat untuk meraih tujuan 

tertentu dan kondisi yang sesuai pun 

berkembang, orang akan mencurahkan 

kesungguhannya untuk mempelajari 

metode-metode yang tepat untuk 

meraih tujuan tersebut. Jika seseorang 

menghadapi suatu masalah, dan merasa 

sangat perlu untuk mengatasi masalah 

tersebut, seseorang akan melakukan 

berbagai upaya untuk mengatasi 

masalah tersebut sampai akhirnya 

seseorang tersebut dapat mempelajari 

solusi yang tepat.
36

 

Dalam pembinaan spiritual 

kaum muslimin, al-Qur’an mengunakan 

                                                 
36

Muhammad Utsman Najati, Psikologi Dalam Al-Qur‟an 

(Bndung : CV. Pustaka Setia, 2005), 269. 
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berbagai macam metode dalam 

membangkitkan motivasi mereka untuk 

belajar. al-Qur’an menggunakan 

metode targhib dan tarhib serta 

mendengarkan cerita-cerita untuk 

menggugah ketertarikan. al-Qur’an juga 

memanfaatkan peristiwa-peristiwa 

penting yang terjadi, sehingga dapat 

membangkitkan motivasi dan emosi 

orang serta menjadikan mereka dapat 

mengambil pelajaran dari peristiwa-

peristiwa tersebut.
37

 

a) Membangkitkan motivasi melalui 

targhib dan tarhib 

Ketika seseorang memiliki 

motivasi kuat untuk meraihsuatu 
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tujuan, keberhasilan meraih tujuan 

yang memuaskan motivasinya itu 

akan dipandang sebagai ganjaran 

atau balasan yang menimbulkan 

perasaan senang, gembira, dan puas. 

Secara alamiah, manusia cenderung 

untuk mempelajarirespon-respon 

atau tindakan-tindakan yang dapat 

mengarah pada pencapaian ganjaran, 

serta sebaliknya. Dalam menyerukan 

keimanan pada tauhid, di dalam al-

Qur’an terdapat ayat yang dapat 

membangkitkan motivasi manusia 

dengan memberi targhib (reward) 

berupa pahala yang akan didapat 

orang mukmin dalam kenikmatan 
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surga, juga dengan memberi tarhib 

(punishment) berupa hukuman atau 

siksaan yang akan menimpa orang-

orang kafir atau orang-orang yang 

tidak menjalankan perintah Allah 

dan menjauhi larangannya. 

Demikianlah kaum muslimin 

dipengaruhi oleh dua motivasi kuat. 

Pertama, harapan akan rahmat Allah 

SWT, yang mendorong mereka 

untuk melaksanakan ibadah, tugas, 

dan semua yang diperintahkan 

syariat. Kedua, takut akan azab 

Allah SWT yang mendorong 

manusia untuk menghindari 
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perbuatan dosa, maksiat, dan semua 

yang dilarang syariat.
38

 

b) Membangkitkan motivasi dengan 

cerita 

Sesungguhnya cerita 

mempunyai pengaruh edukatif yang 

penting. Hal ini sejak tempo dulu 

digunakan oleh para pendidik untuk 

mendidik kaum muda, mengajarkan 

suri teladan yang luhur kepada 

mereka, serta nilai-nilai agama dan 

akhlak. 

Cerita telah menjadi sarana 

penting yang digunakan al-Qur’an 

untuk membangkitkan motivasi 

belajar. Sebab, cerita dapat 
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menimbulkan stimulus dan 

menghadirkan perhatian. al-Qur’an 

menebarkan informasi-informasi 

tentang para Nabi dan Rasul 

terdahulu yang hendak disampaikan 

kepada mereka serta 

memperingatkan mereka akan 

seburuk-buruk tempat kembali yang 

telah menimpa orang-orang kafir 

dari umat-umat terdahulu, atau 

mengajarkan kepada mereka prinsip-

prinsip agama, pokok-pokok akidah, 

serta berbagai pelajaran dan 

hikmah.
39

 

c) Memanfaatkan peristiwa-peristiwa 

penting 

                                                 
39
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Diantara faktor yang 

membantu membangkitkan motivasi 

dan perhatian adalah terjadinya 

beberapa peristiwa atas masalah 

penting yang menggetarkan emosi 

manusia, menimbulkan 

perhatiannya, dan membuat sibuk 

pikirannya. Biasanya manusia akan 

berada di bawah pengaruh peristiwa-

peristiwa penting yang berlalu 

dihadapannya dalam kondisi siap 

untuk mempelajari ibrah yang 

terkandung dalam peristiwa-

peristiwa tersebut. Al-Qur’an telah 

memanfaatkan peristiwa-peristiwa 

penting yang berlalu di hadapan 
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kaum muslimin untuk mengajari 

mereka beberapa ibrah yang 

berfaedah dalam kehidupan 

mereka.
40

 

b. Pentingnya Motivasi dalam Belajar 

Motif manusia merupakan 

dorongan, keinginan, hasrat, dan tenaga 

penggerak lainnya yang berasal dari 

dalam dirinya, untuk melakukan 

sesuatu. Motif-motif itu memberi 

tujuan dan arah kepada tingkah laku 

kita, juga kegiatan-kegiatan yang 

biasanya kita lakukan sehari-hari. 

Kata motif diartikan sebagai 

daya upaya yang mendorong seseorang 

untuk melakukan sesuatu. Motif dapat 
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dikatakan sebagai daya penggerak dari 

dalam dan di dalam subyek untuk 

melakukan aktifitas-aktifitas tertentu 

demi mencapai suatu tujuan. Berawal 

dari motif, maka motivasi dapat 

diartikan sebagai daya penggerak yang 

telah menjadi aktif. Motif menjadi aktif 

pada saat-saat tertentu, terutama bila 

kebutuhan untuk mencapai tujuan 

sangat dirasakan mendesak.
41

 

Dalam kegiatan belajar 

mengajar, apabila ada seseorang siswa, 

misalnya tidak berbuat sesuatu yang 

seharusnya dikerjakan, maka perlu 

diselidiki sebab-sebabnya. Hal ini, 
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Noer Rohmah, Psikologi Pendidikan (Yogyakarta : 

Kalimedia, 2015), 239-240. 
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berarti dalam diri anak tidak terjadi 

perubahan energi, tidak terangsang 

afeksinya untuk melakukan sesuatu, 

karena tidak memiliki tujuan atau 

kebutuhan belajar. Dengan adanya hal 

semacam itu, maka perlu adanya 

sesuatu yang dapat mendorong mereka 

untuk melakukan hal yang seharusnya 

dilakukan, yaitu belajar. Dengan kata 

lain, siswa perlu diberikan rangsangan 

agar tumbuh motivasi pada dirinya. Jadi 

motivasi itu dapat dirangsang oleh 

faktor dari luar, tetapi motivasi itu 

adalah tumbuh dari dalam diri 

seseorang.
42

 

                                                 
42
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Dalam kegiatan belajar, 

motivasi dapat dikatakan sebagai 

keseluruhan daya penggerak di dalam 

diri siswa yang menimbulkan kegiatan 

belajar, yang menjamin kelangsungan 

dari kegiatan belajar dan yang 

memberikan arah pada kegiatan belajar 

itu dapat tercapai. Motivasi ini tumbuh 

karena adanya keinginan untuk bisa 

mengetahui dan memahami sesuatu 

serta mendorong dan mengarahkan 

minat belajar siswa, sehingga siswa 

sungguh-sungguh untuk belajar dan 

termotivasi untuk mencapai prestasi.
43

 

Jadi menurut penulis, motivasi 

belajar itu baik pada siswa maupun 

                                                 
43
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pada orang dewasa itu sangat 

diperlukan karna adanya dorongan akan 

kebutuhan yang ingin dicapainya, baik 

itu kebutuhan untuk dirinya sendiri 

maupun untuk orang lain. Pada halaqah 

tarbiyah ini perlu adanya seorang 

motivator atau murabbi itu sendiri 

ataupun adanya sesuatu pengembangan 

kegiatan di dalam halaqah untuk 

memberikan dorongan kepada 

mutarabbinya agar mereka bisa lebih 

termotivasi lagi untuk hadir ke majelis 

tersebut, ataupun hadir di majelis lain 

yang mengkaji tentang agama Islam 

secara mendalam. 
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c. Upaya Meningkatkan Motivasi 

Belajar 

Menurut De Decce dan 

Grawford ada empat fungsi guru 

sebagai pengajar yang berhubungan 

dengan cara pemeliharaan dan 

peningkatan motivasi belajar anak 

didik, yaitu guru harus menggairahkan 

anak didik, memberikan harapan yang 

realistis, memberikan insentif, dan 

mengarahkan perilaku anak didik ke 

arah yang menunjang tercapainya 

tujuan pengajaran. 

Adapun upaya tersebut adalah : 

a) Menggairahkan anak didik 
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Dalam kegiatan rutin di kelas 

sehari-hari guru harus berusaha 

menghindari hal-hal yang monoton 

dan membosankan. Guru harus 

banyak-banyak memberikan kepada 

anak didik cukup banyak hal-hal 

yang yang perlu dipikirkan dan 

dilakukan. Guru harus berusaha 

memelihara minat anak didik dalam 

belajar, yaitu memberikan 

kebebasan tertentu untuk berpindah 

dari satu aspek ke lain aspek 

pelajaran dalam situasi belajar.  

b) Memberikan harapan realistis 

Guru harus memelihara 

harapan-harapan anak didik yang 
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realistis dan memodifikasi harapan-

harapan yang kurang realistis atau 

tidak realistis. Untuk itu, guru perlu 

memiliki pengetahuan yang cukup 

mengenai keberhasilan atau 

kegagalan akademis setiap anak 

didik di masa lalu. 

c) Memberikan insentif 

Bila anak didik mengalami 

keberhasilan, guru diharapkan 

memberikan hadiah kepada anak 

didiknya, seperti pujian yang 

membangun.  

d) Mengarahkan perilaku anak didik 

Guru dituntut untuk 

memberikan respon terhadap anak 
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didik yang tak terlibat langsung 

dalam kegiatan.
44
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. PendekatandanJenisPenelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian dengan 

pendekatan kualitatif menekankan pada analisisa 

proses berpikir secara induktif dengan dinamika 

hubungan antarfenomena yang diamati, dan 

senantiasa menggunakan logika ilmiah.
45

 Melalui 

pendekatan ini, maka akan terungkap gambaran 

mengenai aktualisasi, realitas sosial, dan persepsi 

sasaran peneliti tentang kegiatan halaqah tarbiyah 

tersebut. 

Salah satu jenis penelitian kualitatif adalah 

penelitian dengan jenis study kasus. Penelitian 
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Imam Gunawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta 

: PT. Bumi Aksara, 2016), 80. 
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study kasus memusatkan diri secara intensif pada 

suatu objek tertentu yang mempelajarinya sebagai 

suatu kasus. Objek penelitian dapat berupa 

individu, kelompok, institusi, ataupun 

masyarakat.
46

 

Adapun penelitian ini diangkat dari 

munculnya suatu kasus yang ada di masyarakat 

dan di sekolah, yaitu rendahnya pemahaman 

keagamaan remaja pada masa sekarang sehingga 

banyak muncul penyimpangan sosial serta 

pergaulan bebas dikalangan remaja dan 

masyarakat, rendahnya motivasi remaja untuk 

belajar agama Islam melalui perkumpulan majelis 

yang ada di masyarakat, dan kurangnya proporsi 

mata pelajaran PAI di sekolah umum. 
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B. KehadiranPeneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif adalah 

instrumen atau alat pengumpulan datanya yaitu 

manusia atau peneliti itu sendiri atau orang lain 

yang membantu dalam meneliti.  Dalam 

penelitian kualitatif, peneliti sendiri yang 

mengumpulkan data dengan cara wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Peneliti dapat 

meminta bantuan orang lain untuk mengumpulkan 

data, disebut wawancara.
47

 

C. LokasiPenelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih 

lokasi penelitian di SMAN 2, Jalan Pacar No. 24 

Tonatan, Ponorogo. Peneliti memilih lokasi 

tersebut karena di sekolah tersebut terdapat 
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Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta : PT. 
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halaqah di bawah naungan rohis SMAN 2 

Ponorogo, dan halaqah di sekolah tersebut masih 

rutin dilaksanakan dan masih berjalan efektif. 

D. Sumber Data 

Data merupakan sumber informasi yang 

didapatkan oleh penulis melalui penelitian yang 

dilakukan. Data yang diperoleh nantinya akan di 

analisis sehingga menjadi informasi baru yang 

dapat dimanfaatkan oleh pembacanya. Dalam 

penelitian ini, data diperoleh melalui dua sumber 

yaitu data primer dan data sekunder.  

Data primer yaitu data yang diperoleh 

secara langsung dari informan. Dalam penulisan 

ini, data primer diperoleh melalui hasil 

wawancara dengan informan dan hasil 

pengamatan langsung terhadap objek. Penetapan 



113 

 

 

informan yaitu dengan menggunakan purposive 

sampling. Purposive samplingmerupakan suatu 

teknik dimana pengambilan sampel itu dengan 

pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini 

dimaksudkan bahwa peneliti memilih subyek 

yang merasa menguasai keadaan dan gejala-gejala 

yang diteliti.
48

 Dalam penelitian ini, yang dapat 

dijadikan sumber data primer yaitu pembina rohis, 

pengurus rohis,murabbi halaqah, dan 

siswa/peserta halaqah (mutarabbi). 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh 

untuk mendukung data primer. Data sekunder ini 

seperti buku mengenai halaqah, buku mengenai 

teori keteladanan dan motivasi, dan buku-buku 

lain yang berkaitan dengan data yang diteliti. Data 
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Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif (Bandung 
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sekunder juga didapatkan dengan 

mendokumentasikan tempat dan kegiatan yang 

diteliti.
49

 

E. TeknikPengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling utama dalam penelitian, 

karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik 

pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data 

yang ditetapkan.
50

Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data berupa 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
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50

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Kualitatif, 

Kuantitatif, dan R&D) (Bandung : Alfabeta, 2018), 308.  
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1) Observasi 

Observasi adalah melakukan 

pengamatan secara langsung ke objek 

penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan 

yang dilakukan. Observasi atau pengamatan 

merupakan suatu teknik atau cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan 

pengamatan terhadap kegiatan yang sedang 

berlangsung.  

Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik observasi non-partisipasi, 

yaitu peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan, 

dia hanya berperan mengamati kegiatan, tidak 

ikut dalam kegiatan.
51
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Sudaryono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta : 
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2) Wawancara 

Wawancara adalah metode 

pengambilan data dengan cara menanyakan 

sesuatu kepada seseorang yang menjadi 

informan atau responden. Wawancara dapat 

dilakukan dengan menggunakan pedoman 

wawancara atau dengan tanya jawab secara 

langsung.
52

 Wawancara memungkinkan 

peneliti menggali data yang luas sedan multi 

dimensi mengenai suatu hal dari para 

partisipan. Hasil wawancara adalah persepsi 

atau ingatan partisipan terhadap suatu hal.
53

 

Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik wawancara semi 
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Afifuddin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : 

CV. Pustaka Setia, 2009), 131. 
53

Samiaji Sarosa, Penelitian Kualitatif (Jakarta : PT. Indeks, 
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terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah 

pewawancara sudah menyiapkan topik dan 

daftar pertanyaan pemandu wawancara 

sebelum aktivitas wawancara dilaksanakan. 

Pewawancara perlu menelusuri lebih jauh 

suatu topik berdasarkan jawaban yang 

diberikan partisipan. Urutan pertanyaan dan 

pembahasan tidak harus sama seperti pada 

panduan, akan tetapi semua tergantung pada 

jalannya wawancara.
54

 

Dalam penelitian ini yang dijadikan 

sumber wawancara adalah : 

a) Pembina rohis. 

b) Pengurus rohis 

c) Ustadzah Khalila Indrianadan Ustadzah 

Nurul alfiyatus shalihah, beliau adalah 
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murabbi sekaligus yang mengelola majelis 

halaqah. 

d) Peserta didik, yaitu sebagai mutarabbi yang 

hadir dalam majelis tersebut. 

3) Dokumentasi 

Dokumentasi adalah ditujukan untuk 

memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, 

peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-

foto film dokumenter, serta data-data yang 

relevan dengan penelitian.
55

 Dokumen 

merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian 

kualitatif. Hasil penelitian dari observasi atau 
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wawancara, akan lebih kredibel/dapat 

dipercaya kalau didukung oleh dokumentasi.
56

 

F. TeknikAnalisis Data 

Analisis data merupakan upaya mencari 

dan menata secara sistematis catatan hasil 

observasi, wawancara, dan lainnya untuk 

meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus 

yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan 

bagi orang lain.
57

 Analisis data juga disebut 

aktivitas pengorganisasian data. Dengan demikian 

analisis data itu dilakukan dalam suatu proses. 

Proses berarti pelaksanaannya mulai dilakukan 

sejak pengumpulan dan dikerjakan secara intensif, 

yaitu sesudah meninggalkan lapangan. Pekerjaan 
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Sugiyono, Metodologi Penelitian Kombinasi (Bandung : 
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menganalisis data memerlukan pemusatan 

perhatian, pengerahan tenaga, dan pikiran 

peneliti.
58

 

Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan analisis data model Miles and 

Huberman, yaitu aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus-

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah 

jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu 

reduction, data display, dan conculsion 

drawing/verification/kesimpulan.
59

 

1) Reduksi data 

Mereduksi data yaitu merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 
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Afifuddin, Metodologi Penelitian Kualitatif, 145-146. 
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polanya dan membuang yang tidak perlu. 

Reduksi data ini berlangsung secara terus-

menerus selama proyek yang berorientasi 

kualitatif berlangsung.Dengan demikian data 

yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang jelas, dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan 

dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan 

peneliti kualitatif adalah pada temuan. Oleh 

karena itu, jika peneliti dalam melakukan 

penelitian menemukan segala sesuatu yang 

dipandang asing atau tidak dikenal, maka 

justru itulah yang harus dijadikan perhatian 

peneliti dalam melakukan reduktif data.
60
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2) Penyajian data (data display) 

Setelah data direduksi, selanjutnya 

adalah mendisplaykan data. Dengan 

mendisplaykan data, maka akan memudahkan 

untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan 

apa yang telah difahami tersebut. Dalam 

melakukan display data, selain dengan teks 

naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, 

network, dan chart. Mendisplaykan data huruf 

besar, huruf kecil, dan angka disusun ke dalam 

urutan sehingga strukturnya dapat difahami.
61

 

3) Kesimpulan/verification 

Langkah ketiga dalam analisis data 

kualitatif menurut Miles and Huberman adalah 

                                                                                              
Kuantitatif, dan R&D), 338-339. 

61
Sugiyono, Metodologi Penelitian Kombinasi, 339. 
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penarikan kesimpulan/verifikasi. Kesimpulan 

awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh 

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat 

peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan 

data, maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel.
62

 

G. PengecekanKeabsahanTemuan 

Uji keabsahan data dalam penelitian, 

sering hanya ditekankan pada uji validitas dan 

reabilitas. Adapun dalam pengujian keabsahan 

data, metode kualitatif menggunakan istilah yang 
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berbeda dengan penelitian kuantitatif.
63

 Dalam 

penelitian kualitatif, masalah yang sudah 

ditetapkan berkemungkinan dapat berubah setelah 

turun ke lapangan, karena ada yang lebih penting 

serta mendesak dari yang sudah ditetapkan atau 

mungkin juga membatasi hanya pada sebagian 

kecil saja dari yang sudah dirumuskan 

sebelumnya. Demikian juga dalam melakukan 

wawancara maupun observasi, karena situasi 

sosial yang mempunyai karakteristik khusus, 

seperti pada aktor, tempat, dan kegiatan yang 

memungkinkan pula penghayatan peneliti sebagai 

instrumen peneliti terhadap kejadian dalam 

konteksnya mungkin berbeda, atau mungkin juga 

dalam pemberian makna. Dalam kaitannya itu, 
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secara berkelanjutanselalu dilakukan pemeriksaan 

keabsahan data yang dikumpulkan sehingga tidak 

terjadi informasi yang salah atau tidak sesuai 

dengan konteksnya. Untuk itu, peneliti perlu 

melakukan pemeriksaan keabsahan data melalui 

uji kredibilitas.
64

 

Derajat kepercayaan keabsahan data dapat 

dilakukan pengecekan dengan teknik pengamatan 

yang tekun dan triangulasi. Ketekunan 

pengamatan yang dimaksud adalah menemukan 

ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang 

sangat relevan persoalan atau isi yang sedang 

dicari.
65

 Dalam penelitian ini menggunakan 

teknik pengecekan keabsahan data, yaitu : 
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1) Meningkatkan ketekunan pengamatan 

Meningkatkan ketekunan berarti 

melakukan pengamatan secara lebih cermat 

dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut, 

maka kepastian data dan urutan peristiwa akan 

dapat direkam secara pasti dan sistematis. 

Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka 

peneliti dapat melakukan pengecekan kembali 

apakah data yang telah ditemukan itu salah 

atau tidak. Demikian juga dengan 

meningkatkan ketekunan, peneliti dapat 

memberikan deskripsi data yang akurat dan 

sistematis tentang apa yang diamati. Sebagai 

bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan 

adalah dengan cara membaca berbagai 

referensi buku maupun hasil penelitian atau 
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dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan 

temuan yang diteliti.
66

 

2) Menggunakan bahan referensi 

Maksud dari bahan referensi disini 

adalah adanya pendukung untuk membuktikan 

data yang telah ditemukan oleh peneliti. 

Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu 

didukung dengan adanya rekaman wawancara. 

Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data 

yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan 

foto-foto atau dokumen autentik, sehingga 

menjadi lebih dapat terpercaya.
67

 

3) Triangulasi teknik 

Triangulasi teknik untuk menguji 

kredibilitas data dilakukan dengan cara 
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mengecek data kepada sumber yang sama 

dengan teknik yang berbeda. Misalnya, data 

diperoleh dengan wawancara, lalu dicek 

dengan observasi, dokumentasi, atau kuisioner. 

Bila dengan ketiga teknik pengujian 

kredibilitas data tersebut menghasilkan data 

yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan 

diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang 

bersangkutan atau yang lain, untuk 

memastikan data mana yang dianggap benar.
68

 

H. Tahapan-tahapanPenelitian 

Tahap-tahap dalam penelitian ini sebagai 

berikut : 

1) Tahapan refleksi, merupakan tahapan ide 

pemikiran yang mencoba meneropong 

permasalahan yang akan diteliti, dibarengi 
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dengan pemahaman yang mendalam sehingga 

dapat ditentukan atau dipilih topik yang akan 

menjadi objek penelitian. Sesudah ditentukan 

topik penelitian (pertanyaan penelitian), 

kemudian dipilih paradigma penelitian yang 

akan dipakai, apakah kualitatif atau kuantitatif, 

dan apabila paradigma kualitatif yang dipilih, 

maka masih memerlukan langkah lanjutan 

yakni memilih tradisi teoritis yang akan 

dijadikan dasar penelitian dalam bingkai 

pendekatan penelitian kualitatif. 

2) Tahapan perencanaan, dalam penelitian ini 

peneliti melakukan pemilihan tempat 

penelitian yang sesuai dengan masalah yang 

ingin dikaji, kemudian strategi apa yang 

diterapkan dalam memperoleh data yang 
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diperlukan, penentu strategi penelitian harus 

mengacu pada pertanyaan penelitian yang telah 

ditentukan. Sesudah dipilih strategi penelitian, 

maka seorang peneliti perlu melakukan 

triangulasi.
69

 

3) Tahapan memasuki lapangan, tahapan ini 

merupakan tahapan awal memasuki tempat 

penelitian, penentuan sampel yang akan 

dijadikan informan dalam penggalian data 

menjadi masalah krusial, mengingat 

pengambilan sampelnya bersifat purposif, 

maka kecermatan sangat diperlukan agar 

informan yang akan kita pilih benar-benar 

dapat memberikan gambaran tentang 

permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian 
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kualitatif, sampel akan terus berkembang 

sejalan dengan kegiatan penelitian sampai 

tingkat saturated (data yang diperoleh tidak 

memberikan tambahan informasi). 

4) Tahapan pengumpulan data, dalam tahap ini 

keakuratan data menjadi pertimbangan utama. 

Penentuan kriteria kelayakan data merupakan 

langkah awal dalam tahapan ini, meskipun 

demikian upaya untuk memungkinkan 

pelacakan kebenaran data perlu 

dilakukan/dipersiapkan guna lebih 

memberikan keyakinan akan kebenaran data 

yang diperoleh, sehingga pihak lain dapat 

mengecek kebenaran dari informasi yang 

diperoleh dalam penelitian. Dokumentasi yang 

hati-hati tentang perkembangan penelitian 
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hendaknya memberikan bukti-bukti yang 

meyakinkan, sehingga pihak lain dapat 

merekontruksi proses penelitian sampai 

diperoleh suatu kesimpulan.
70

 

5) Tahap penarikan diri, penelitian kualitatif 

dilaksanakan dalam setting yang alamiah, hal 

ini akan berakibat dalam situasi di mana 

peneliti akan dipandang dan memandang 

dirinya sebagai bagian dari setting tersebut 

karena sangat akrabnya dengan objek 

penelitian/informan. Keadaan ini akan 

berakibat pada kurang pekanya peneliti 

terhadap data yang seharusnya digali sehingga 

dapat menghalangi proses pengumpulan data. 

6) Tahap penulisan, sesudah tahapan-tahapan 

tersebut sudah dijalani, maka langkah 

                                                 
70

Ibid., 203. 



133 

 

 

berikutnya adalah melakukan penulisan atas 

apa yang telah diteliti sesuai dengan tujuan 

penelitian.
71
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Letak Geografis SMAN 2 Ponorogo 

Letak geografis SMAN 2 Ponorogo, 

yaitu secara geografis SMAN 2 Ponorogo 

terletak di : 

a. Jalan    : Pacar, no. 

24 

b. Desa/Kelurahan  : Tonatan 

c. Klasifikasi Geografis : Perkotaan 

d. Kecamatan   : Ponorogo 

e. Kabupaten   : Ponorogo 

f. Provinsi   :Jawa Timur 

SMAN 2 Ponorogo ini memiliki 

lokasi yang sangat strategis. Selain itu juga 
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didukung dengan kemudahan transportasi 

karena dekat dengan beberapa sekolah 

tinggi di Ponorogo, sehingga membuat 

semua orang mudah untuk 

mengunjunginya.
72

 

2. Sejarah Berdirinya SMAN 2 Ponorogo 

Ketika berdiri lembaga ini bernama 

SMA 2 Ponorogo, persisnya didirikan 

tanggal 16 Juli 1979, dengan SK menteri 

pendidikan dan kebudayaan Republik 

Indonesia, nomor 818/0/1979, tanggal 30 

September 1979. Kemudian berdasarkan SK 

menteri pendidikan dan kebudayaan 

Republik Indonesia nomor 035/0/1997, 

tanggal 7 maret 1997, nama tersebut diubah 

menjadi SMU Negeri 2 Ponorogo. Jadi 
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semula sekolah menengah atas berubah 

menjadi sekolah menengah umum. Pada 

saat berdiri, sebenarnya sekolah ini sudah 

memiliki gedung sendiri sebanyak 9 lokal 

yang dibangun sejak tahun 1978. Tetapi 

gedung-gedung tersebut belum dapat 

dipakai karena belum dilengkapi dengan 

fasilitas kegiatan belajar mengajar. Oleh 

karena itu kegiatan KBM sehari-hari di 

SMAN 2 Ponorogo yang pada saat itu 

menempati gedung swasta milik yayasan 

pembangunan bakti di jalan Batoro Katong 

Ponorogo (sekarang dipakai SMA Bakti 

Ponorogo). 

Penerimaan murid perdana dikelola 

oleh SMAN 2 Ponorogo dengan siswa 
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sebanyak 3 kelas 114 orang. Mereka 

merupakan hasil seleksi dari “tes tulis” dan 

“wilayah calon” materi tes meliputi PMP, 

Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa 

Inggris, IPA dan IPS. Sedangkan wilaayah 

calon dibagi menjadi 2 bagian, yakni 

wilayah Ponorogo Utara dan wilayah 

Ponorogo Selatan, dengan garis batas jalan 

Imam bonjol ke timur (Jl. Aloon-aloon 

selatan, Jl. Panglima sudirman, Jl. Gajah 

mada dan Jl. Ir. Juanda) sampai dengan Jl. 

Raya pulung (Halim perdana kusuma). 

Calon siswa yang lulus tes dan berdomisili 

di Ponorogo selatan dinyatakan diterima di 

SMA 2 Ponorogo sistem seleksi yang unik 

tapi nyata, adil dan berkesan ini ditempuh 
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panitia karena pada saat itu belum ada 

sistem khusus rayonisasi seperti sekarang 

ini. Beberapa bulan setelah berdiri SMA 2 

Ponorogo baru memiliki kepala sekolah 

definer sebagai pengelola tetap dan 

sekaligus juga sebagai pengajar mata 

pelajaran tata buku. Beliau bernama 

Soeprantino berasal dari Mojoroto Kediri, 

seorang yang berperawakan tinggi 

semampai, setinggi semangatnya. Bersama 

dengan enam orang guru bantu yang 

bertugas di sekolah ini sejak berdiri, mereka 

adalah Parmo Ramelandani (guru sejarah 

dan geografi), Mulyadi (penjaskes), Alim 

Sigit Nurcahyo (PMP), Sri Utami (ekonomi 

dan bahasa inggris), Siti Atiyanti (biologi), 
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Nurul Huriyati (BP, ekonomi, dan 

keterampilan) termasuk juga beberapa guru 

pinjaman dari SMA 1 dan SLTP Ponorogo 

yang membantu mengajar mata pelajaran 

lain. Alhamdulillah pada pada tahun 1980, 

SMA 2 sudah memiliki gesdung sendiri di 

Jl. Pacar 24 Ponorogo yang kita tempati 

sekarang ini. Guru-guru mulai diangkat 

menjadi PNS. Selain itu pemerintah juga 

menambah melalui proyek pendidikan guru 

bekerjasama dengan perguruan tinggi 

negeri, terutama IKIP Negeri. Tentu saja 

kehadiran mereka di sekolah ini menambah 

suasana dan semangat baru. Hal yang sangat 

membanggakan dan membahagiakan adalah 

75% lulusan pertama diterima di berbagai 
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perguruan tinggi negeri ternama melalui 

proyek perintas (sekarang SMPTN) yaitu 

ITB, UGM, ITS, UNIBRAW, UNS, IKIP, 

dan AKABRI. Kebanggan bertambah 

lengkap ketika UGM dan beberapa alumni 

mengirim ucapan “SELAMAT DAN 

SUKSES SMA 2 PONOROGO.”  

Dalam perkembangan selanjutnya 

animo calon siswa SMA Negeri 2 Ponorogo 

terus meningkat bahkan jauh lebih besar 

dibaanding daya tampungnya, karena 

beberapa daya tarik yang dimilikinya, 

diantara kedisiplinan, ketertiban, dan juga 

karena banyak alumni SMA Negeri 2 

berhasil menduiduki jabatan profesi baik di 

instansi pemerintahan maupun swasta, baik 
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tingkat regional maupun nasional sehingga 

hal ini dapat mempertinggi kepercayaan 

masyarakat Ponorogo secara khusus dan 

wilayah pembantu Gubernur madiun secara. 

Seiring dengan berjalannya waktu fasilitas 

belajar mengajar di SMA Negeri 2 

Ponorogo makin lengkap, maka sudah 

seharusnya SMA 2 lebih berkualitas. Hal ini 

dapat dilihat dari semakin banyaknya 

alumni yang melanjutkan ke jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi di hampir 

seluruh perguruan tinggi papan atas di 

negeri ini terutama di wilayah Jawa Tengah 

dan Jawa Timur yang merupakan wilayah 

dengan jarak yang tidak terlalu jauh dari 

Ponorogo. Kemampuan mereka di bidang 
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akademik mampu dipertahankan bahkan 

ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dari lima 

tahun terakhir dimana dari alumni SMA 2 

yang diterima di perguruan tinggi Negeri 

semakin banyak, baik dengan biaya sendiri 

maupun memperoleh beasiswa prestasi.
73

 

3. Visi, Misi dan Tujuan SMAN 2 Ponorogo 

a. Visi SMAN 2 Ponorogo 

Menghasilkan sumber daya manusia 

yang bertaqwa, cerdas, dan berkarakter 

serta berbudaya lingkungan. 

b. Misi SMAN 2 Ponorogo 

1) Melaksanakan pembelajaran untuk 

menumbuhkan penghayatan terhadap 

ajaran agama yang dianut dan budaya 

bangsa, sehingga terwujud 
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keseimbangan iman, taqwa, ilmu dan 

amal serta berbudi pekerti luhur. 

2) Melaksanakan pembelajaran yang 

efektif dan efisien untuk peningkatan 

kemampuan intelektual dan 

kecakapan hidup. 

3) Melaksanakan program pembelajaran 

yang bisa mengaktualisasi diri siswa 

yang unggul dalam bidang akademik 

dan non akademik. 

4) Menciptakan kondisi lingkungan 

sekolah yang kondusif, sehingga 

peserta didik merasa nyaman belajar 

di sekolah. 
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5) Mendorong semangat keunggulan 

secara intensif kepada seluruh warga 

sekolah. 

6) Menerapkan manajemen partisipatif 

dengan melibatkan seluruh warga 

sekolah dan kelompok kepentingan 

yang terkait dengan sekolah (stake 

holders). 

7) Mendorong warga sekolah untuk 

memiliki dan melaksanakan prinsip 

kesetaraan dalam kemajemukan di 

dunia global.  

8) Melaksanakan budaya hidup bersih, 

sehat dan mencegah pencemaran serta 
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kerusakan lingkungan sebagai wujud 

pelestarian terhadap lingkungan.
74

 

c. Tujuan SMAN 2 Ponorogo 

1) Melaksanakan pembiasaan kegiatan 

literasi setiap hari selasa dan kamis 

untuk meningkatkan keimanan, 

ketaqwaan, dan budi pekerti luhur. 

2) Meningkatkan supervise pada 

kegiatan pembelajaran agar efektif, 

efisien, dan tetap menyenangkan 

untuk peningkatan kemampuan 

intelektual dan ketrampilan. 

3) Melaksanakan terobosan inovasi 

program intensif belajar bidang 

akademik dan non akademik. 
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4) Merealisasikan kondisi lingkungan 

sekolah yang bersih, sehat, dan 

nyaman untuk belajar.  

5) Mendorong semangat berprestasi 

dalam bidang akademik dan non 

akademik bagi seluruh warga sekolah. 

6) Meningkatkan komunikasi bermakna 

antara warga sekolah, warga sekolah 

dengan masyarakat atau instansi lain. 

7) Memberi kesempatan warga sekolah 

untuk meningkatkan 

profesionalismenya.
75
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4. Sumber Daya Manusia (Guru, Siswa, dan 

Tenaga Kependidikan) SMAN 2 

Ponorogo 

Sumber daya manusia (SDM) 

merupakan semua manusia yang ada di 

alam. Pada suatu lembaga pendidikan, 

sumber daya manusia berarti semua warga 

sekolah yang ada di lembaga sekolah seperti 

guru, tutor, siswa, tenaga kependidikan, dan 

lain-lain, termasuk di SMAN 2 Ponorogo 

ini. Adapun jumlah sumber daya manusia di 

SMAN 2 Ponorogo, yaitu terdiri dari 1 

kepala sekolah, 80 guru, 20 tenaga 

kependidikan, dan 1064 peserta didik.
76
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5. Sarana Prasarana SMAN 2 Ponorogo 

Sarana prasarana di SMAN 2 

Ponorogo merupakan suatu penunjang 

terlaksananya kegiatan belajar mengajar di 

sekolah tersebut. Sarana prsarananya yaitu 

ruang kelas, lab. biologi, lab. computer, 

perpustakaan, aula, UKS, ruang guru 

olahraga, kantin, lab. kimia, ruang BK, 

ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang 

TU, ruang OSIS, toilet, gudang, masjid, lab. 

bahasa, lab. fisika, lapangan basket. Adapun 

kondisi sarana prasarananya yaitu baik 

semua.
77
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B. Deskripsi Data Khusus 

1. Pelaksanaan Halaqah Tarbiyah di Rohis 

SMAN 2 Ponorogo Dalam Meningkatkan 

Motivasi Belajar Agama 

IslamMutarabbinya 

Terbentuknya rohis di SMAN 2 

Ponorogo itu sekitar tahun 2001/2002, 

dibentuknya rohis itu dilatarbelakangi oleh 

kurangnya proporsi pendidikan agama Islam 

di sekolah tersebut, mengingat sekolah 

tersebut adalah sekolah umum dan tidak 

berbasis agama, maka sekolah membentuk 

sebuah organisasi keIslaman. Tujuan 

dibentuknya organisasi tersebut yaitu 

membentuk kerohanian peserta didiknya 

dengan membekalinya dengan pendidikan 
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agama Islam, sehingga para peserta didik 

mendapatkan proporsi pendidikan agama 

Islam yang semestinya seperti sekolah-

sekolah yang berbasis agama. Adapun 

antusias para peserta didik juga sangat baik 

dalam organisasi tersebut, yaitu dibuktikan 

dengan banyaknya peserta didik yang ikut 

dalam organisasi tersebut, serta mereka rutin 

dalam mengikuti kegiatan yang ada di rohis 

itu juga. Adapun kegiatan dalam rohis 

tersebut banyak sekali, meliputi latihan 

banjari, ngaji kitab bulan ramadhan, halaqah, 

dan masih banyak lagi. Anggota yang 

mengikuti organisasi rohis tersebut yaitu 

terdiri dari 82 anggota. Seperti yang telah 
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dijelaskan oleh bapak Fahad selaku pembina 

rohis di SMAN 2 Ponorogo, bahwa :  

“Dibentuknya rohis itu disebabkan 

di sekolah ini kan termasuk sekolah 

umum yang proporsi PAInya kurang 

yaitu pelajaran PAInya cuma 3 jam 

dalam seminggu, juga hanya ada 1 

kali pertemuan dalam seminggu. 

Jadi kami dari pihak sekolah 

membentuk suatu organisasi yang 

disitu bisa menambah wawasan 

keIslaman dan membentuk 

kerohanian mereka menjadi manusia 

yang lebih baik lagi. Adapun 

diadakannya halaqah di rohis 

dikarenakan untuk menambah 

pengetahuan agama Islam peserta 

didik terlebih anggota rohis, 

sekaligus membantu mereka untuk 

mempermudah dalam menjalankan 

tanggungjawabnya sebagai anggota 

rohis.”
78

 

 

Seperti yang diutarakan salah satu pengurus 

rohis, yaitu Ihsan : 

“Alasan saya mengikuti ekstra rohis 

adalah salah satunya untuk 
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mengimbangi ilmu agama dan ilmu 

umum, karena di SMA 2 kan 

sekolah yang berbasis umum ya kak, 

jadi untuk menambah pengetahuan 

agamanya ya salah satunya 

mengikuti ekstra rohis itu. Saya 

mengikuti rohis sejak kelas 10 dan 

menjadi pengurus rohis sejak tahun 

2018-2019. Kegiatan yang ada di 

rohis itu ada halaqah, banjari setiap 

hari sabtu bagi yang berminat, 

tadabur alam/ar-Rihlah yang 

dilaksanakan setahun sekali. 

Kegiatan itu semua untuk 

mempererat ukhuwah antar anggota 

rohis kak dan menambah wawasan 

para anggotanya.”
79

 

 

Pengurus rohis menjelaskan bahwa 

mengikuti ekstra rohis itu sangat penting, 

karena untuk mengimbangi ilmu agama dan 

ilmu umum serta untuk menambah wawasan 

keagamaan dalam diri setiap anggotanya. 

Menurutnya, kegiatan-kegiatan yang ada di 

rohis yaitu halaqah yang dilaksanakan setiap 
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seminggu sekali, banjari setiap hari sabtu 

bagi yang minat, tadabbru alam/ar-Rihlah 

yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali, 

serta khataman yang diadakan dua bulan 

sekali..Untuk pembina rohis itu ada yang di 

dalam sekolah dan ada yang di luar sekolah. 

Adapun yang ada di dalam sekolah yaitu 

Bapak Fahad, sedangkan yang ada di luar 

sekolah yaitu semua murabbi halaqah. 

Semua kegiatan yang ada di rohis tersebut 

diadakan untuk menambah wawasan 

keagamaan para anggotanya dan untuk 

mempererat tali persaudaraan tiap anggota 

rohis.  

Dari pemaparan organisasi rohis di 

atas disebutkan beberapa kegiatan yang ada 
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di rohis tersebut, salah satunya yaitu 

halaqah. Halaqah tersebut diadakan rutin 

setiap minggunya, yaitu seminggu sekali 

dengan hari yang berbeda-beda tapi di jam 

yang sama. Adapun halaqah tersebut 

merupakan program wajib yang harus diikuti 

oleh anggota rohis itu sendiri. Tujuan 

diadakannya halaqah di rohis tersebut yaitu 

sama seperti tujuan dibentuknya organisasi 

rohis, diantaranya untuk membekali peserta 

didiknya pendidikan agama Islam serta 

membentuk pribadi yang fitrah. Dalam 

halaqah tersebut terdiri dari 6 kelompok 

halaqah, yang setiap kelompok memiliki 

jumlah anggota yang berbeda-beda antara 7-

8 orang anak. Dalam kelompok halaqah tiap 
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anggotanya dibatasi karena agar mutarabbi 

tersebut bisa dengan mudah memperdalam 

serta menguasai materi yang disampaikan 

murabbi.  

Menurut Ustadzah Khalila Indriana 

(murabbi) pelaksanaan dalam setiap 

kelompok halaqah itu berbeda-beda, 

tergantung pada murabbi yang menentukan 

pelaksanaan tersebut seperti apa. Dalam 

halaqahnya Ustadzah Indri terdiri dari 7 

orang anak, dan setiap pertemuan tidak 

semuanya hadir dikarenakan bersamaan 

dengan kegiatan organisasi lain yang mereka 

ikuti. Adapun pelaksanaan halaqah untuk 

meningkatkan motivasi belajar agama Islam 

peserta didiknya (mutarabbi) dalam halaqah 



156 

 

 

kelompoknya Ustadzah Khalila Indriana, 

yaitu : 

a. Pembukaan (memakai mukaddimah, 

disarankan Basmalah/al-Fatihah) 

Pada halaqah ini didahului oleh 

pembukaan dengan membaca 

basmalah/al-fatihah yang dipimpin oleh 

MC. MC disini yaitu dari peserta didik 

sendiri (mutarabbi).   

b. Tilawah disertai terjemahannya 

Setelah pembukaan selesai, kemudian 

mutarabbi memberikan kesempatan 

mutarabbinya untuk bertilawah disertai 

terjemahannya secara bergantian. 

Adapun ayat al-Qur’an yang 

ditilawahkan itu ditentukan oleh 
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murabbinya. Kemudian setelah 

tilawahnya selesai, murabbi memberikan 

tadabbur/penjelasan mengenai ayat yang 

ditilawahkan tersebut. 

c. Berita Islami masa kini 

Setelah bertilawah, mutarabbi 

memberikan kesempatan pada mutarabbi 

untuk memberikan informasi tentang 

berita Islam yang terkini yang marak 

diperbincangkan, kemudian diambil 

pelajaran darinya. 

d. Muraja’ah hafalan 

Adapun hafalannya yaitu untuk surat 

yang dihafalkan itu ditentukan oleh 

murabbinya sendiri. Akan tetapi di 
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sekolah juga mereka juga disuruh untuk 

menghafalkan surat-surat pendek. 

e. Tausiyah (murabbi) 

Tausiyah disini yaitu diberikan oleh 

murabbinya. Adapun tema/materi yang 

ditausiyahkan itu berbeda-beda sesuai 

dengan kebutuhan mutarabbi. Setiap 

kelompok halaqah juga memiliki materi 

yang berbeda-beda. Jadi, dalam tausiyah 

ini murabbilah yang memilih materinya 

yang disesuaikan dengan kebutuhan 

mutarabbi secara bertahap.  

f. Tanya jawab 

Setelah tausiyah ada tanya jawab, yaitu 

tanya jawab tentang materi yang dibahas 

saat itu ataupun tanya jawab tentang 
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suatu hal diluar materi yang menyangkut 

kehidupan sehari-hari mutarabbi. Dari 

situlah murabbi harus pandai menjawab 

setiap pertanyaan yang diberikan 

mutarabbi. Jika belum bisa menjawab, 

murabbi akan menjawabnya dipertemuan 

selanjutnya. 

g. Infaq 

Infaq yaitu diadakan untuk melatih, 

mendidik, serta membiasakan mutarabbi 

bersikap dermawan dan suka bersedekah.  

h. Penutup (Istighfar 3x dan doakafarotul 

majelis). 

Berdasarkan pengamatan saya, 

pelaksanaan halaqah yang ada di rohis itu 

sama saja antara kelompok yang satu dengan 
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yang lainnya, yaitu seperti yang dijelaskan 

Ustadzah Indri dan Ustadzah Nurul, mulai 

dari pembukaan, tilawah, berita Islami, 

hafalan, tausiyah, tanya jawab, infaq, dan 

penutup. Dari situlah peserta didik dapat 

ditingkatkan motivasi belajar agama 

Islamnya, mengingat mereka ingin 

memperdalam ilmu agama Islamnya. 

Antusias peserta didik (mutarabbi) dalam 

mengikuti halaqah tersebut sangat baik dan 

peserta didik itu sendiri menyadari akan 

jadwal dilaksanakannya halaqah, sehingga 

mereka bisa menghadiri halaqah tersebut, 

kalaupun tidak hadir mereka akan izin ke 

murabbinya dengan alasan yang 

logis.
80

Adapun kendala utama dari 
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terlaksananya halaqah tersebut yaitu 

kehadiran peserta didik (mutarabbi), 

disebabkan karena peserta didik itu sendiri 

memiliki jadwal yang bersamaan dengan 

organisasi lain yang mereka ikuti, kendala 

yang lain yaitu waktu yang pendek dalam 

melaksanakan halaqah, dan adanya 

mutarabbi yang tertutup.
81

 

Menurut Ustadzah Khalila Indriana : 

“Agar halaqah tersebut dapat 

terlaksana dengan efektif, maka di 

awal pertemuan kita membuat 

kesepakatan dengan peserta didiknya 

tentang waktu pelaksanaannya agar 

semua bisa mengikuti liqo’nya dan 

saya memberikan motivasi kepada 

mereka tentang pentingnya kegiatan 

tersebut bagi mereka”
82
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Ustadzah Khalila mempunyai 

konsep yaitu halaqahnya dilaksanakan 

dengan santai dan tidak tegang serta saling 

sharing tentang permasalahan agama Islam 

dan tentang kehidupan mereka sehari-hari, 

dan tidak lupa juga di setiap penjelasan 

beliau selalu memberikan motivasi kepada 

mereka. Dengan begitu peserta didik 

menyukai halaqah tersebut dan dapat 

termotivasi untuk selalu mengikutinya. 

Adapun pelaksanaan halaqahnya 

Ustadzah Nurul sama seperti Ustadzah Indri, 

yaitu mulai dari pembukaan sampai penutup. 

Untuk halaqahnya Ustadzah Nurul ada 8 

orang anak. Secara garis besarnya 

pelaksanaan dari halaqah itu yaitu semuanya 
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sama, hanya saja pengembangan atau 

pengelolaan halaqahnya yang berbeda-beda 

agar mutarabbi bisa nyaman dalam 

mengikuti halaqah tersebut serta 

menumbuhkan motivasi untuk selalu belajar 

agama Islam.Ustadzah Nurul juga 

mengutarakan tentang pengelolaan 

halaqahnya : 

“Untuk pelaksanaan halaqahnya 

sama saja ya kak, tapi cara 

mengelolanya tiap kelompok yang 

berbeda, kalau di kelompok kami, 

saya buat lebih ke pemberian 

materinya tidak berat-berat pada 

mereka, sering ngajak mereka 

bercanda, selalu mendengarkan 

keluh-kesah mereka, serta selalu 

memberi mereka motivasi agar 

mereka nyaman di halaqah 

tersebut.”
83
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Ustadzah Nurul menjelaskan bahwa 

pelaksanaan halaqahnya itu tiap kelompok 

sama saja, akan tetapi yang berbeda adalah 

cara mengelolanya.Seperti yang diutarakan 

mutarabbinya Ustadzah Nurul, yaitu Fani : 

“Untuk konsep pelaksanaan liqo’nya 

Kak Nurul itu saya suka, karena Kak 

Nurulnya sendiri orangnya char, 

sabar, dan membuat kita nyaman. 

Penjelasan dari Kak Nurul itu sendiri 

juga bisa difahami dan membuat kita 

nyaman di liqo’ tersebut.”
84

 

 

Menurut Fani, halaqahnya Kak 

Nurul itu sangat efektif dan membuat 

mutarabbinya nyaman serta penjelasannya 

juga mudah difahami. Sedangkan menurut 

pengamatan saya pada waktu observasi 

memang benar, Ustadzah Nurul dalam 

memimpin halaqahnya itu juga efektif dan 
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penuh kesabaran, serta sifatnya itu mudah 

berbaur dengan mutarabbinya, sehingga 

mutarabbinya menjadi nyaman ketika 

mengikuti halaqah tersebut. 

2. Peran Halaqah Tarbiyah Dalam 

Meningkatkan Motivasi Belajar Agama 

IslamMutarabbinya 

Motivasi belajar itu sendiri dimulai 

dari kreatifitas murabbi agar peserta didik 

tidak bosan dalam mengikuti halaqah 

tersebut, maka murabbi harus pandai-pandai 

menciptakan suasana yang berbeda-beda di 

setiap pertemuannya, seperti memilih tempat 

tidak hanya di dalam sekolah saja, akan 

tetapi juga di luar sekolah. Dengan begitu 

motivasi belajar agama Islam peserta 
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didiknya meningkat dan terbangun. Adapun 

kendala yang dialami murabbi dalam 

halaqah tersebut yaitu kehadiran peserta 

didik yang diakibatkan bukan karena mereka 

malas mengikuti halaqah, akan tetapi 

diakibatkan karena mereka memiliki jadwal 

yang sama dengan organisasi lain yang 

mereka ikuti. 

Menurut Ustadzah Indri untuk 

meningkatkan motivasi peserta didik agar 

selalu hadir dan memperdalam ilmu agama 

Islam yaitu dengan cara memberikan 

motivasi di awal pertemuan dan di selang-

selang penjelasan materi serta juga selalu 

menjaga kedekatannya dengan mutarabbi, 

agar mereka nyaman dan selalu merasa 
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diperhatikan serta dipedulikan oleh 

murabbinya. Adapun bukti dari keberhasilan 

suatu halaqah tersebut yaitu dibuktikan 

dengan perubahan dalam pribadi individu 

tersebut, misalkan sholat tepat waktu, dll, 

serta perubahan tersebut juga dirasakan 

ketika peserta didik itu sudah lulus dari 

SMA 2, yaitu dengan menjadi murabbi di 

halaqahnya SMA 2. 

Adapun murabbi kedua yang saya 

teliti, yaitu Ustadzah Nurul mengungkapkan  

bahwa untuk mengelola halaqah untuk 

meningkatkan motivasi mutarabbinya  yaitu 

dengan cara pemilihan materi yang sesuai 

dengan kebutuhan mutarabbi, lebih banyak 

pada cerita, bercanda, selalu memberi 
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motivasi, dan selalu sharing tentang kegiatan 

organisasi yang akan dilakukan atau yang 

sudah dilakukan maupun sharing tentang 

masalah kehidupan sehari-hari mereka. 

“Begini ya kak, untuk memberikan 

kenyamanan untuk mereka saya itu 

lebih pada pengelolaan halaqah 

dengan memberikan materi yang 

tidak berat-berat karena mereka kan 

juga masih kelas 10, lebih banyak 

bercandanya tapi bercanda yang 

masih menyangkut dengan materi, 

sering sharing tentang kegiatan 

organisasi dan kehidupan mereka 

sehari-hari, dan selalu memberi 

motivasi pada mereka”
85

 

 

Dari mutarabbinya Ustadzah Nurul 

juga, yaitu Fani mengungkapkan bahwa 

halaqah beliau membuat mutarabbinya 

nyaman : 

“Untuk pengelolaan halaqahnya 

Ustadzah Nurul itu membuat kita 
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nyaman kak, karena beliau sendiri 

juga mengetahui akan kondisi kita, 

misalnya jika kita baru selesai 

mengadakan agenda yang ada di 

rohis seperti acara besar, kita kan 

kadang tidak konsen sama 

materinya, lalu beliau tidak 

memberikan materi akan tetapi 

kegiatannya diganti dengan sharing 

bersama tentang masalah kita di 

kehidupan sehari-hari maupun 

selama mengikuti rohis atau 

mengenai acara yang sudah 

dilaksanakan tersebut. Jadi, dengan 

begitu kita menjadi lebih nyaman 

lagi dengan halaqahnya Kak 

Nurul.”
86

 

 

Menurut pengamatan saya ketika 

observasi memang benar, bahwa 

pengelolaan dalam kegiatan halaqah itu 

sangatlah penting untuk meningkatkan 

motivasi belajar para mutarabbi, karena 

dengan meningkatnya motivasi mereka 

maka pengetahuan keagamaannya pun 
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menjadi meningkat dan membuat menyadari 

tentang mana sesuatu yang benar dan mana 

sesuatu yang salah menurut agama Islam.
87

 

Seperti yang diutarakan Dea, yaitu salah 

satu mutarabbinya Ustadzah Indri 

“Pengelolaan liqo’nya Kak Indri iu 

sangat menyenangkan dan nyantai, 

penjelasannya dari Kak Indri pun 

juga mudah difahami dan kadang 

Kak Indri itu juga sering membuat 

kita penasaran tentang materi-materi 

yang dijelaskan, sehingga kita 

menjadi lebih giat lagi untuk terus 

mengikuti liqo’nya Kak Indri, ya di 

karenakan itu Kak, Kak Indrinya 

selalu membuat suatu materi yang 

membuat kita jadi penasaran. 

Setelah mengikuti liqo’nya Kak 

Indri yang saya rasakan itu tenang 

Kak, selalu termotivasi untuk selalu 

belajar agama Islam karena Kak 

Indri sendiri setiap liqo’ juga selalu 

memberikan motivasi pada kita, saya 

menjalankan amalan-amalan sunnah, 

dan lain-lain.”
88

 

                                                 
87

Lihat Transkip Observasi 03/O/26-02/2019 
88

Lihat Transkip Wawancara 06/W/08-04/2019 



171 

 

 

Berdasarkan pengamatan dan 

wawancara yang saya lakukan, dapat 

dijelaskan bahwa peran halaqah tarbiyah 

untuk meningkatkan motivasi belajar agama 

Islam yaitu dengan adanya kreatifitas 

murabbinya itu bagaimana cara murabbi 

mengelola halaqahnya menjadi halaqah yang 

dinamis dan bisa menumbuhkan motivasi 

para mutarabbinya, seperti halaqahnya 

Ustadzah Nurul kemarin yang melaksanakan 

halaqah di tempat terbuka, yaitu di taman 

aloon-aloon Ponorogo dan halaqahnya 

Ustadzah Indri di taman gor Ponorogo. Hal 

tersebut dilakukan agar mutarabbinya 

nyaman dan tidak bosan ketika halaqah 

berlangsung dan membuat mereka mudah 
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memahami ilmu yang didapatnya. Adapun 

bukti dari meningkatnya motivasi 

mutarabbinya Ustadzah Nurul danUstadzah 

Indri yaitu mereka sering menjuarai 

olimpiade keagamaan di sekolah maupun di 

luar sekolah dan mereka juga berakhlak baik 

dalam bergaul, serta bukti yang lain yaitu 

alumni rohiskembali menjadi murabbi di 

halaqah rohis SMAN 2 Ponorogo.
89

 

3. Peran Keteladanan Murabbi dalam 

Meningkatkan Motivasi Belajar Agama 

IslamMutarabbinya 

Keteladanan adalah segala sesuatu 

yang dapat ditiru oleh manusia lain dari 

seseorang yang perilakunya dapat dijadikan 

panutan. Seseorang yang dapat dijadikan 
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panutan yaitu seseorang yang berperilaku 

baik, ataupun seseorang yang memiliki 

kedudukan tinggi atau terhormat yang 

perangainya dapat dijadikan panutan oleh 

semua orang, misalnya guru, da’i, murabbi, 

kedua orang tua, dan lain-lain. Untuk 

menjadi seseorang yang dapat dijadikan 

panutan, maka seseorang tersebut juga harus 

belajar bagaimana menjadi panutan yang 

baik untuk semua orang, terlebih panutan 

untuk anak-anaknya dan peserta didiknya. 

Untuk menjadi seorang murabbi 

diperlukan adanya sikap yang baik dan 

pantas dijadikan teladan. Ustadzah Indri 

mengungkapkan : 

“Untuk menjadi seorang murabbi 

perannya yaitu menjadi teladan yang 
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baik, memberikan pembinaan dan 

masukan serta ilmu, menjadi 

pendengar setia/tempat curhat, dan 

membangun kedekatan pada mereka. 

Menjadi murabbi itu tidak mudah, 

karena kita itu harus menjadi teladan 

yang baik untuk mereka, jadi selain 

kita menyalurkan ilmunya kita juga 

harus mengamalkannya dalam 

kehidupan sehari-hari agar kita bisa 

menjadi teladan yang baik untuk 

mereka”
90

 

 

Menurut Ustadzah Indri, 

keteladanan murabbi itu sangat penting, 

yaitu untuk membentuk kepribadian peserta 

didik juga, dengan adanya keteladanan 

murabbi tersebut maka dapat meningkatkan 

motivasi belajar agama Islam para peserta 

didiknya.Seperti yang diutarakan Wenny 

yaitu mutarabbinya Ustadzah Indri : 

“Saya itu betah Kak di halaqahnya 

Ustadzah Indri, karena beliaunya itu 
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baik banget, supel, tenang, sabar 

dalam mendidik kita, dan tidak 

pernah mengekang kita Kak. Jadi 

kita itu merasa nyaman di liqo’nya 

Ustadzah Indri.”
91

 

 

Hal ini juga diutarakan pula oleh Ustadzah 

Nurul : 

“Untuk menjadi seorang murabbi, 

seseorang harus memberikan teladan 

yang baik dulu kepada sasaran 

dakwahnya atau dengan kata lain 

memberikan contoh terlebih dahulu 

kepada mereka, jadi gak hanya 

dalam segi teorinya saja. Seorang 

murabbi harus pandai-pandai 

berbaur juga dan selalu membantu 

mutarabbinya jika mereka sedang 

dalam keadaan kesulitan dalam 

kesehariannya ataupun dalam 

mengikuti ekstra rohis maupun 

ekstra yang lainnya.”
92

 

 

Ustadzah Nurul mengutarakan 

bahwa menjadi seorang murabbi itu harus 

bisa segalanya, salah satu yang terpenting 
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yaitu bisa menjadi teladan yang baik untuk 

mutarabbinya. Dengan begitu anak menjadi 

lebih nyaman dalam mengikuti halaqahnya. 

Seperti yang diungkapkan Laras dan Alina 

(mutarabbinya Ustadzah Indri) : 

“Kami suka dengan Kak Indri, 

karena beliaunya baik, ramah, 

kalem, suka bersedekah, suka 

memberikan hadiah pada kita. Jadi, 

kami suka juga dengan konsep 

pelaksanaan liqo’nya beliau, dan jika 

kami tidak hadir dalam liqo’ ini saya 

merasakan menyesal tidak mengikuti 

liqo’, inginnya itu pengen ikut liqo’ 

terus, tapi ya bagaimana ya kak kita 

juga kadang ada tugas sekolah dan 

kadang juga ikut organisasi lain 

selain rohis. Jadi, yang membuat 

saya betah di liqo’ ini ya Kak 

Indrinya itu sendiri kak”
93

 

 

Adapun hal ini juga diungkapkan 

oleh mutarabbinya Ustadzah Nurul, yaitu 
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Evin dan Intan, mereka juga 

mengungkapkan bahwa : 

“Kami mengikuti liqo’ itu karena 

merupakan hal wajib yang ada di 

rohis, dengan mengikuti liqo’ itu 

kami banyak mendapatkan 

pengetahuan agama dan sharing 

pengalaman sama Kak Nurul. Kami 

merasa nyaman di liqo’nya Kak 

Nurul karena beliau kan juga baru 

lulus dari sekolah ini, jadi kalau kita 

sharing-sharing minta solusi itu 

nyaman Kak, dan beliaunya itu juga 

sabar, amanah, suka memberi saran, 

chare”
94

 

 

Iliyana, yaitu mutarabbinya 

Ustadzah Nurul juga mengutarakan bahwa : 

“Saya suka dengan Kak Nurul, 

karena beliaunya sabar, mudah 

berbaur, nyantai, dan selalu 

memberikan motivasi kepada kita 

ketika kita mengalami kesulitan. 

Motivasi saya untuk selalu hadir 

dalam liqo’ itu ya disebabkan karena 
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Kak Nurul itu sendiri yang membuat 

saya nyaman mengikuti liqo’.”
95

 

 

Menurut pengamatan yang saya 

lakukan sejauh ini, memang dalam setiap 

murabbi  yang saya observasi, beliau 

memiliki sikap yang sabar dan baik serta 

selalu memberikan hadiah kepada mereka, 

seperti memberikan buku bacaan, dan lain-

lain. Tujuannya yaitu agar mutarabbinya 

lebih bersemangat lagi mengikuti halaqah, 

walaupun waktunya di sore hari dan yang 

kadang membuat mereka lelah. Peran 

murabbi pada saat keadaan yang seperti ini 

yaitu sangat penting untuk menyisipkan 

motivas-motivasi disela-sela halaqahnya.
96
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Dari pemaparan diatasdapat 

dijelaskan bahwa keteladanan murabbi itu 

sangat penting dalam membentuk motivasi 

belajar agama Islam mutarabbinyaserta 

dapat memberikan teladan bagi mereka dan 

membentuk kepribadian mereka untuk 

menjadi manusia yang lebih baik lagi. Hal 

itu dapat tercermin dari ungkapan 

mutarabbinya Ustadzah Indri dan Ustadzah 

Nurul, yang setelah mengikuti halaqahnya 

Ustadzah Indri dan Ustadzah Nurul. Mereka 

mengungkapkan bahwa setelah mengikuti 

halaqah, mereka merasakan ketenangan 

jiwa, bertambahnya pengetahuan, nyaman 

dalam halaqah tersebut, menyesal jika tidak 

mengikuti halaqah. 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

A. Analisis Data Pelaksanaan Halaqah Tarbiyah 

di Rohis SMAN 2 Ponorogo dalam 

Meningkatkan Motivasi Belajar Agama Islam 

Mutarabbinya 

SMAN 2 Ponorogo merupakan salah 

satu lembaga sekolah yang berbasis umum dan 

memiliki berbagai macam ekstrakulikuler, salah 

satunya yaitu rohis (rohani Islam). Rohis 

merupakan ekstrakulikuler agama yang ada di 

sekolah umum atau SMA yang bertujuan untuk 

menambah wawasan keIslaman dan membentuk 

kerohanian Islam yang ada pada diri peserta 

didik yang salah satunya yaitu dengan 

diadakannya kegiatan halaqah yang ada di 
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dalam rohis tersebut, dikarenakan sedikitnya 

jam mata pelajaran PAI di sekolah. 

Berdasarkan teori sebelumnya dalam bab 

2, halaqah merupakan istilah yang berhubungan 

dengan dunia pendidikan, khususnya pendidikan 

atau pengajaran Islam (tarbiyah Islamiyah). 

Istilah halaqah biasanya digunakan untuk 

menggambarkan sekelompok kecil muslim yang 

secara rutin mengkaji ajaran Islam. Dalam 

beberapa kalangan, halaqah disebut juga dengan 

ta’lim, pengajian kelompok, tarbiyah, dan lain-

lain. 

Terkait halaqah di SMAN 2 Ponorogo 

yaitu halaqah diadakan setiap seminggu sekali 

pada hari yang berbeda tapi di jam yang sama. 

Halaqah tersebut merupakan program wajib 
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yang ada di rohis SMAN 2 Ponorogo, yang 

harus diikuti oleh semua peserta rohis. Adapun 

dalam rohis tersebut membahas dan mengkaji 

tentang berbagai pengetahuan Islam, seperti 

mengkaji tentang fiqih, akhlak, kisah-kisah 

Nabi, kisah-kisah teladan para sahabat, dan lain-

lain. Selain itu, dalam halaqah tersebut juga 

diberikan tentang pembelajaran tilawah al-

Qur’an dan menghafal surat-surat pendek.  

Berdasarkan pemaparan diatas, maka 

peneliti dapat menganalisis bahwa sangatlah 

penting diadakannya ekstrakulikuler rohis di 

sekolah umum, salah satunya di SMAN 2 

Ponorogo, karena untuk menambah wawasan 

keIslaman dan membentuk kerohanian Islam 

yang ada pada diri peserta didik. Hal ini juga 
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disebabkan karena sedikitnya jam mata 

pelajaran PAI yang ada di sekolah umum, 

sehingga dari pihak sekolah harus mengadakan 

kegiatan berupa ekstrakulikuler berbasis 

keagamaan Islam di luar jam mata pelajaran 

sekolah. Adapun kegiatan di rohis yang dapat 

mendukung penambahan wawasan keIslaman 

dan pembentukan kerohanian Islam para peserta 

didiknya antara lain halaqah, banjari, tadabbur 

alam/ar-Rihlah, serta khataman. Dalam 

beberapa kegiatan rohis tersebut yang harus 

wajib diikuti oleh para anggota rohis yaitu 

kegiatan halaqah. Dapat dilihat bahwa halaqah 

ini merupakan suatu kajian yang dapat 

menambah wawasan keIslaman dan membentuk 

kerohanian Islam setiap peserta didik yang ada 
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di SMAN 2 Ponorogo, khususnya anggota rohis. 

Dari halaqah itu pula kepribadian Islam setiap 

individu mulai dibentuk. Dengan kata lain, 

halaqah ini diadakan sebagai wadah untuk 

membentuk muslim yang berkepribadian Islam 

di masa depan. Hal ini dapat dilihat dari para 

alumni SMAN 2 Ponorogo yang dulunya 

merupakan anggota rohis juga, mereka sekarang 

berhasil membentuk kepribadian Islamnya dan 

sekarang juga sudah menjadi murabbi halaqah 

di SMAN 2 Ponorogo.  

Dalam halaqah di SMAN 2 Ponorogo ini 

dibagi menjadi 6 kelompok halaqah, yang setiap 

kelompoknya terdiri dari 7-12 orang 

anggota/mutarabbi. Hal ini juga sesuai dalam 

pembahasan sebelumnya yang ada di bab 2, 
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menjelaskan bahwa jumlah peserta dalam 

kelompok halaqah berkisar antara 3-12 orang. 

Hal ini dilakukan agar mutarabbi lebih mudah 

untuk memperdalam serta menguasai materi 

yang disampaikan murabbi, serta agar materi 

yang disampaikan dapat menyentuh tiga ranah, 

yaitu kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan 

psikomotorik (perbuatan). Dengan kata lain 

dapat menyentuh aspek ilmu, akhlak, dan amal.  

Terkait dari keterangan tersebut, maka 

peneliti dapat menganalisis bahwa halaqah 

merupakan cara yang efektif untuk 

memperdalam ilmu keagamaan serta 

membentuk kepribadian Islam para anggotanya, 

seperti halnya yang ada di halaqah SMAN 2 

Ponorogo. Dalam menyampaikan materinya, 
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murabbi juga harus pandai-pandai memilih 

materi yang akan disampaikan kepada 

mutarabbi, agar materi tersebut mudah difahami 

dan diresapi oleh mutarabbinya. Hasil dari 

pemahaman materi yang diperoleh oleh 

mutarabbinya yaitu dapat dilihat dari gaya hidup 

mereka sehari-hari yang berbeda setelah 

mengikuti halaqah di rohis SMAN 2 Ponorogo, 

seperti mereka sering melaksanakan sholat 

sunnah, sering puasa sunnah, mereka juga sering 

juara dalam pidato keagamaan di tingkat SMA, 

dan lain-lain. Ketika murabbinya 

menyampaikan materi pun mereka terlihat 

begitu seksama dalam memperhatikan materinya 

dan begitu menyukai materi yang 

disampaikannya.  
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Pelaksanaan halaqah tarbiyah untuk 

meningkatkan motivasi belajar agama Islam 

peserta didiknya antara lain ada delapan 

pelaksanaan, akan tetapi tahapan pelaksanaan 

yang paling penting untuk meningkatkan 

motivasi belajar mutarabbinya yaitu tilawah 

disertai terjemahan, berita Islami masa kini, 

muroja’ah hafalan, tausiyah, tanya jawab, dan 

infaq. Adapun pelaksanaannya sebagai berikut : 

Pertama, tilawah disertai terjemahan. 

Setelah dilakukan pembukaan, maka acara 

selanjutnya yaitu tilawah. Tilawah ini dilakukan 

karena untuk mengajarkan para mutarabbinya 

membaca al-Qur’an disertai memahami makna 

yang terkandung di dalam ayat tersebut dan 

untuk membaguskan serta memperbaiki bacaan 
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yang ada di dalam al-Qur’an. Dengan begitu 

mutarabbinya bisa mengamalkan ilmu yang 

diperoleh dari kandungan ayat al-Qur’an 

tersebut, sehingga mereka bisa membentengi 

diri mereka dari perbuatan maksiat dan 

perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat 

Islam. Hal ini sesuai dalam pembahasan 

sebelumnya, yaitu bab 2 yang menjelaskan 

bahwa halaqah yang dinamis mempunyai 

manfaat antara lain untuk membentengi diri 

mutarabbinya  dari perbuatan maksiat. 

Sesuai observasi yang saya lakukan 

dan berdasarkan wawancara yang saya 

lakukan pada Ustadzah Indri dan Ustadzah 

Nurul, yaitu ayat al-Qur’an yang dijadikan 

tilawah ialah sesuai yang ditentukan 
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murabbinya, kemudian setelah itu 

murabbinya memberikan penjelasan 

mengenai ayat tersebut. Tilawah tersebut 

dilakukan secara bergantian oleh 

mutarabbinya dengan dibimbing oleh 

murabbi SMAN 2 Ponorogo. Dari penjelasan 

murabbinya tersebut maka hal tersebut 

mampu untuk mengubah keseharian mereka 

yaitu mereka mulai berubah menjadi lebih 

baik setelah mengikuti halaqah di SMAN 2 

Ponorogo, mulai dari akhlak mereka kepada 

bapak ibu gurunya dan kepada teman-

temannya, serta dapat dilihat dari tutur kata 

dan sopan santun mereka terhadap orang lain 

begitu baik. Dengan adanya tilawah ini juga 

membangkitkan semangat mereka dalam 
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mempelajari al-Qur’an dan isi kandungan 

yang ada di dalamnya. 

Dari pemaparan diatas, maka peneliti 

dapat menganalisis bahwa pelaksanaan 

halaqah berupa tilawah disertai terjemahan 

ini dapat meningkatkan motivasi belajar para 

mutarabbinya untuk terus mempelajari al-

Qur’an berserta isi kandungannya. Hal ini 

dapat memberikan kebiasaan para 

mutarabbinya agar senantiasa selalu 

membaca al-Qur’an di setiap harinya dan dari 

kegiatan tilawah tersebutmutarabbi bisa 

membaguskan dan memperbaiki setiap 

bacaan yang ada di dalam al-Qur’an.  

Kedua, berita Islami masa kini. Berita 

Islami masa kini diadakan karena agar para 
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mutarabbinya bisa terus menerus update 

informasi terkini yang ada di dunia Islam. 

Hal ini juga bertujuan agar mutarabbi tidak 

bosan selama mengikuti halaqah. Hal ini 

sesuai dalam pembahasan bab 2, tentang 

murabbi dan mutarabbi harus menciptakan 

suasana yang inovatif yang ditandai 

perubahan-perubahan yang sering terjadi 

dalam perjalanan halaqah. Oleh karena itu 

agar hal tersebut menarik dan 

menggairahkan, maka diadakan pembahasan 

berita Islami masa kini.  

Berdasarkan observasi yang saya 

lakukan di halaqah SMAN 2 Ponorogo, 

murabbi menyuruh mutarabbinya untuk 

mencari berita Islami yang sedang 
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diperbincangkan saat ini mengenai 

pendidikan. Kemudian mutarabbi diberikan 

kesempatan untuk menjelaskan makna yang 

terkandung dalam berita tersebut. Hal ini 

dilakukan untuk melatih mental mutarabbi 

dan mengasah kemampuan kognitif 

mutarabbi.  

Dari penjelasan diatas, maka peneliti 

dapat menganalisis bahwa pelaksanaan 

halaqah berupa pembahasan berita Islami 

masa kini dapat membuat mutarabbi selalu 

update berita Islam yang sedang 

diperbincangkan saat ini mengenai 

pendidikan Islam maupun tentang persoalan 

yang terjadi dalam dunia Islam. Dengan 

begitu mutarabbi dapat membedakan dari 
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berita tersebut tentang sesuatu yang sesuai 

dengan syariat Islam dan sesuatu yang 

bertentangan dengan syariat Islam, sehingga 

mereka dapat membentengi dirinya untuk 

tidak terjerumus pada sesuatu yang 

bertentangan dengan syariat Islam. 

Ketiga, muraja’ah hafalan. Selain 

mengajarkan tilawah untuk memperbaiki dan 

membaguskan bacaan al-Qur’an, maka juga 

ada muroja’ah hafalan. Hal ini bertujuan 

untuk melatih mutarabbi menghafalkan surat-

surat pendek yang sudah ditentukan oleh 

murabbi.Menghafal surat-surat pendek 

terdapat banyak keutamaan, selain hafal ayat-

ayatnya kita juga dapat mengerti keutamaan 
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yang terkandung dalam surat-surat pendek 

tersebut. 

Sesuai dengan observasi yang saya 

lakukan di lapangan, muroja’ah berlangsung 

dengan tidak rutin disebabkan karena 

terkadang murabbi datangnya terlambat 

sehingga waktunya sedikit. Muroja’ah 

tersebut dilakukan dengan cara mutarabbi 

disuruh untuk setoran satu persatu kepada 

murabbi. Adapun surat-surat yang dihafalkan 

yaitu juz 30 mulai surat an-Naba, untuk surat 

an-Nass dan seterusnya sudah dihafalkan di 

kelas, karena sekolah juga membuat program 

wajib hafalan surat-surat pendek. 

Dari penjelasan diatas, maka peneliti 

dapat menganalisis bahwa pelaksanaan 
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muraja’ah hafalan di halaqah tersebut sangat 

penting diadakan, karena untuk melatih 

mereka menghafal al-Qur’an dan 

membaguskan bacaan al-Qur’an mereka. 

Selain itu, mereka juga dapat memahami isi 

kandungan dari surat-surat pendek yang 

dihafalkan. 

Keempat, tausiyah adalah istilah 

umum dikalangan umat Islam yang merujuk 

kepada kegiatan siar agama (dakwah) yang 

disampaikan secara tidak resmi. Adapun 

materi yang dijadikan tausiyah di halaqah 

SMAN 2 Ponorogo yaitu berupa materi 

ketauhidan, ibadah, akhlak, serta kisah-kisah 

teladan yang ada pada masa Nabi dan 

sahabat-sahabat. 
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Berdasarkan penelitian di lapangan, 

tausiyah disampaikan oleh murabbinya 

dengan tema yang sesuai dengan kebutuhan 

mutarabbi. Penyampaian materinya setiap 

pertemuan berbeda-beda, tapi jika ada materi 

yang belum difahami oleh mutarabbi pada 

saat itu, maka boleh ditanyakan di pertemuan 

selanjutnya.Materi yang disampaikan 

murabbi saat halaqah yaitu sudah sesuai 

dengan pembahasan sebelumnya di bab 2, 

bahwa tujuan dari tarbiyah adalah untuk 

membentuk manusia yang berkepribadian 

muslim, karena kedudukannya di bumi 

sebagai khalifatullah fil ardl. Dengan adanya 

hal tersebut maka sudah sesuailah pemilihan 
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materi yang dijadikan tausiyah di halaqah 

tarbiyah SMAN 2 Ponorogo tersebut. 

Dari penjelasan tersebut peneliti dapat 

menganalisis bahwa tausiyah merupakan 

kegiatan utama yang ada pada halaqah 

SMAN 2 Ponorogo, karena dengan adanya 

tausiyah, dapat mengembangkan kemampuan 

kognitif mutarabbinya, dengan 

berkembangnya kognitif mutarabbi maka 

juga akan mempengaruhi kemampuan afektif 

dan psikomotoriknya serta mereka bisa 

mengamalkan ilmunya di kehidupan sehari-

hari. 

Kelima, tanya jawab adalah 

penyampaian pesan pengajaran dengan cara 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan siswa 
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memberikan jawaban atau sebaliknya, siswa 

diberikan kesempatan bertanya dan guru 

menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Proses 

tanya jawab terjadi karena adanya 

ketidaktahuan siswa terhadap materi yang 

disampaikan oleh gurunya. 

Dalam halaqah tarbiyah SMAN 2 

Ponorogo, sesuai dengan rangkaian acara 

yang sudah disediakan, maka setelah adanya 

tausiyah oleh murabbi kemudian dilanjutkan 

dengan adanya tanya jawab. Tanya jawab ini 

bersangkutan dengan materi yang sudah 

disampaikan pada tausiyah tersebut dan 

bersangkutan dengan masalah yang mereka 

hadapi di kehidupan sehari-harinya. 
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Dari penjelasan diatas, maka peneliti 

dapat menganalisis bahwa tanya jawab ini 

diperlukan untuk memberikan kesempatan 

mutarabbinya mengungkapkan tentang 

beberapa hal yang belum difahami, mengenai 

materi yang sudah disampaikan maupun 

mengenai permasalahan mutarabbi dalam 

kehidupan sehari-harinya. Dengan adanya 

tanya jawab tersebut juga dapat mempererat 

dan menjaga kedekatan antara murabbi 

dengan mutarabbinya. 

Keenam, infaq adalah pengeluaran 

suka rela yang dilakukan seseorang. Infaq 

berbeda dengan zakat, infaq tidak ditentukan 

jumlah hartanya secara hukum. Allah 

memberikan kebebasan pada pemilik harta 
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untuk menentukan berapa harta yang 

sebaiknya dikeluarkan. 

Infaq yang ada di halaqah tarbiyah 

SMAN 2 Ponorogo yaitu dilakukan seminggu 

sekali setiap ada kegiatan halaqah. Infaq ini 

diberikan kepada murabbi, untuk disimpan 

dan dikeluarkan ketika ada teman yang 

membutuhkan bantuan. Infaq ini 

dilaksanakan sebagai perwujudan rasa syukur 

kepada Allah atas rezeki yang diberikannya 

kepada kita, dan akan kita gunakan dalam 

hal-hal kebaikan. 

Dari penjelasan diatas, maka peneliti 

dapat menganalisis bahwa kegiatan infaq 

penting untuk dilakukan, karena untuk 

membiasakan mutarabbinya bersedekah dan 
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mengeluarkan hartanya demi kepentingan 

umat dan dalam hal-hal kebaikan.  

B. Analisis Data Peran Halaqah Tarbiyah dalam 

Meningkatkan Motivasi Belajar Agama Islam 

Mutarabbinya 

Dari adanya pelaksanaan halaqah 

tarbiyah di rohis SMAN 2 Ponorogo, maka dari 

situlah dapat dilihat peningkatan motivasi 

belajar agama Islam serta peningkatan 

pemahaman pengetahuan keIslaman para 

mutarabbinya setelah mengikuti halaqah 

tersebut. Halaqah yang dapat menumbuhkan 

semangat para mutarabbinya dan mampu 

menciptakan suasana yang nyaman, maka 

disebut halaqah yang dinamis.Berdasarkan 

pembahasan sebelumnya di bab 2, adapun 
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manfaat halaqah yang dinamis diantaranya 

kehadiran yang rutin, semangat yang tinggi, 

memunculkan tanggungjawab yang besar, 

mempercepat pencapaian tujuan, meningkatkan 

kreatifitas, menghindarkan dari maksiat, 

memperkecil munculnya konflik, serta 

merasakan manisnya ukhuwah.  

Berdasarkan data yang diperoleh dari 

lapangan, untuk menciptakan halaqah tarbiyah 

yang dinamis yaitu seorang murabbi harus 

kreatif dalam menciptakan suasana yang 

berbeda-beda disetiap pertemuannya, seperti 

selalu memberikan motivasi kepada 

mutarabbinya, memilih materi yang akan 

disampaikan, menjaga kedekatan dengan 

mutarabbinya, memilih tempat halaqah tidak 
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hanya di dalam lingkungan sekolah saja, akan 

tetapi juga di luar sekolah. Seperti pada 

halaqahnya Ustadzah Indri dan Ustadzah Nurul, 

beliau memberikan motivasi dan terus menjaga 

kedekatan dengan mutarabbinya. Ustadzah Indri 

juga sering memberikan buku motivasi dan 

keagamaan sebagai bacaan untuk mereka, agar 

mereka termotivasi untuk selalu membaca buku 

dan menumbuhkan hobi membaca. 

Dari pemaparan diatas maka peneliti 

dapat menganalisis bahwa halaqah yang dapat 

menciptakan suasana yang nyaman yaitu 

dinamakan halaqah dinamis. Adapun untuk 

menciptakan halaqah yang dinamis, maka hal 

tersebut tergantung pada kreatifitas murabbinya. 

Dari hal tersebut, maka akan dapat memberikan 
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manfaat bagi murabbi dan mutarabbi. Adapun 

pada halaqahnya Ustadzah Indri yang terdiri dari 

7 orang, untuk menciptakan halaqah yang 

dinamis yaitu dengan cara selalu memberikan 

motivasi diselang-selang halaqah dan menjaga 

kedekataan dengan mutarabbinya. Untuk materi 

yang diberikan Ustadzah Indri kepada 

mutarabbinya yaitu tidak berat-berat atau harus 

sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti beliau 

saat memberikan materi yaitu bertahap yang 

sesuai dengan makna tarbiyah ialah memberikan 

sesuatu secara bertahap dan sedikit demi sedikit 

oleh seorang pendidik (murabbi). Adapun tahap 

materinya yaitu untuk tahap pertama materinya 

tentang ibadah(thaharah, sholat, puasa), dan 

untuk tahap kedua yaitu memberikan materi 



205 

 

 

tentang akhlak terpuji dan tercela serta kisah-

kisah para sahabat dan Nabi di masa lalu. Selain 

pada pemilihan materi yang sesuai dengan 

kebutuhan mereka, pengelolaan halaqahnya 

Ustadzah Indri yaitu beliau mengajak 

mutarabbinya untuk berhalaqah di tempat yang 

ada di luar sekolah, yaitu di taman gor kota. Saat 

halaqah dilaksanakan di taman gor kota, mereka 

terlihat sangat senang, nyaman, serta memiliki 

semangat untuk mengikuti halaqah tersebut. 

Denganadanya kreatifitas murabbi dalam 

mengelola halaqah tersebut maka dengan begitu 

akan membawa dampak perubahan yang baik 

dalam pribadi setiap individu, seperti perubahan 

dari segi kerohanian mereka maupun dari segi 

perilaku mereka sehari-hari.  
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Dengan adanya halaqah yang dinamis, 

maka salah satu manfaatnya yaitu dapat 

menumbuhkan ukhuwah diantara murabbi dan 

mutarabbinya, atau antar sesama mutarabbi. Hal 

ini sesuai dengan pembahasan di bab 2 tentang 

manfaat halaqah yang dinamis yaitu mampu 

menumbuhkan ukhuwah antar murabbi dan 

mutarabbi. Adapun ciri-ciri dari halaqah yang 

dinamis yaitu suasananya inofatif, adanya 

komentar-komentar kerinduan, ingin berlama-

lama, kehadiran yang rutin. 

Pada halaqah yang saya observasi di 

SMAN 2 Ponorogo, yaitu pada halaqah 

Ustadzah Indri dan halaqah Ustadzah Nurul 

dapat dijelaskan, yaitu halaqahnya mampu 

berjalan dengan efektif sesuai dengan ciri-ciri 
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halaqah yang sudah dijelaskan dalam bab 2 

tersebut. Adapun berjalannya halaqah Ustadzah 

Nurul tidak jauh berbeda dengan halaqah 

Ustadzah Indri yang sudah dijelaskan diatas. 

Untuk halaqahnya Ustadzah Nurul yaitu beliau 

lebih menekankan pada pemilihan materi dan 

sering mengadakan sharing mengenai 

permasalahan mereka sehari-hari, baik itu 

permasalahan dalam diri sendiri maupun dalam 

organisasi mereka. Beliau juga mampu 

menciptakan suasana yang inofatif dengan cara 

menjaga kedekatannya dengan murabbinya. 

Menurut mutarabbi yang saya wawancara juga 

mengatakan bahwa jika mereka tidak hadir 

dalam halaqah dikarenakan keperluan yang lain, 

maka mereka merasakan penyesalan tidak 
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mengikuti halaqahnya Ustdzah Indri dan 

Ustdzah Nurul, adapun hal ini sesuai dengan ciri 

halaqah yaitu adanya komentar kerinduan dari 

murabbi dan mutarabbi. 

Dari penjelasan diatas peneliti dapat 

menganalisis bahwa manfaat dari halaqah 

dinamis yaitu menumbuhkan ukhuwah antar 

murabbi dan mutarabbinya. Hal ini juga sesuai 

dengan halaqahnya Ustadzah Indri dan Ustadzah 

Nurul, dengan menjaga kedekatan antar murabbi 

dan mutarabbi. Adapun pengelolaan halaqahnya 

Ustadzah Nurul untuk meningkatkan motivasi 

belajar agama Islam para mutarabbinya yaitu 

sama seperti halaqahnya Ustadzah Indri. Kedua 

kelompok halaqah yang saya teliti sudah sesuai 

dengan ciri-ciri halaqah yang dinamis, yaitu 
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pertama, kedua kelompok tersebut sudah 

mampu menciptakan suasana yang inovatif, 

sehingga membuat para mutarabbinya nyaman 

selama mengikuti halaqah tersebut. Kedua, 

adanya komentar-komentar kerinduan juga 

diungkapkan oleh mutarabbi yang saya 

wawancarai selama observasi, mereka 

mengungkapkan bahwa halaqahnya nyaman dan 

murabbinya menyenangkan serta tidak 

membosankan. Ketiga, dengan 

kreatifitasmurabbi dalam mengelola halaqah 

maka hal tersebut dapat memunculkan pada diri 

mutarabbi untuk berlama-lama dalam halaqah 

tersebut, seperti pada halaqahnya Ustadzah Indri 

yang pada saat saya observasi mereka sudah 

datang awal waktu sebelum murabbinya datang, 
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hal tersebut juga dapat dijadikan tolak ukur 

bahwa mutarabbi menyukai dan nyaman pada 

halaqah yang mereka ikuti. Keempat, adapun 

kendala yang sering ada di setiap halaqah, 

khususnya halaqahnya Ustadzah Indri dan 

Ustadzah Nurul yaitu mengenai kehadiran 

mutarabbi. Hal ini disebabkan bukan karena 

mereka tidak ingin mengikuti halaqah, akan 

tetapi dikarenakan mereka mengikuti 

ekstrakulikuler lain selain rohis yang jam 

kegiatannya berbenturan dengan jadwal 

halaqahnya dan ada pula yang mengerjakan 

tugas dari guru kelasnya. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa peran halaqah tarbiyah untuk 

meningkatkan motivasi belajar mutarabbinya ini 

dapat dilihat dari cara murabbi dalam mengelola 



211 

 

 

halaqahnya agar menjadi halaqah yang dinamis 

dan membuat nyaman serta menggairahkan, 

sehingga dari hal itulah motivasi mutarabbi  

dapat ditumbuhkan dan membuat mereka 

menyukai halaqah tersebut. 

C. Analisis Data Peran Keteladanan Murabbi 

dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Agama 

Islam Mutarabbinya 

Tarbiyah adalah menyampaikan sesuatu 

untuk mencapai kesempurnaan dari segi jasmani 

maupun rohani yang disampaikan oleh pendidik 

(murabbi). Dari makna tarbiyah tersebut 

dijelaskan bahwa yang menjadi peran utama 

dalam menyampaikan pengetahuan adalah 

pendidik (murabbi). Peran murabbi selain 

sebagai yang menyampaikan pengetahuan, 
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murabbi juga harus mampu berperan sebagai 

teladan bagi peserta didiknya. Keteladanan 

adalah segala sesuatu yang dapat ditiru oleh 

manusia lain dari seseorang yang perilakunya 

dapat dijadikan sebagai panutan. Seseorang 

yang dapat dijadikan panutan yaitu seseorang 

yang berperilaku baik, ataupun seseorang yang 

mempunyai kedudukan tinggi atau terhormat 

yang perangainya dapat dijadikan panutan yang 

baik oleh semua orang. Untuk menjadi murabbi 

halaqah tarbiyah di SMAN 2 Ponorogo, beliau 

juga harus mampu berperan sebagai teladan bagi 

mutarabbinya.  

Keteladanan murabbi sangatlah penting, 

hal ini sesuai yang dijelaskan di bab 2, bahwa 

keteladanan memiliki peran dan fungsi yang 
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sangat penting dalam membentuk kepribadian 

anak atau peserta didik, guna menyiapkan dan 

mengembangkan SDM serta menyejahterakan 

masyarakat, kemajuan negara, dan bangsa pada 

umumnya. Untuk menjadi murabbi halaqah 

tarbiyah di SMAN 2 Ponorogo, maka mereka 

harus bisa segalanya. Dengan begitu, mutarabbi 

menjadi lebih nyaman dalam mengikuti halaqah. 

Berdasarkan penelitian yang saya lakukan di 

halaqahnya Ustadzah Indri dan Ustadzah Nurul, 

beliau juga memberikan teladan yang baik bagi 

mutarabbinya, seperti Ustadzah Indri sering 

memberikan hadiah untuk mutarabbinya, hal 

tersebut mengajarkan agar senantiasa selalu 

bersedekah jika kita mempunyai harta yang 

berlebih, selain itu Ustadzah Indri dan Ustadzah 
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Nurul memberikan teladan mengenai cara beliau 

berpakaian yang menutup aurat, sikap beliau 

yang baik, sabar, suka memberikan saran dan 

motivasi pada mutarabbinya, dan beliau 

mengadakan infaq di akhir halaqah agar mereka 

terbiasa untuk bersedekah. 

Dari penjelasan diatas maka peneliti 

dapat menganalisis bahwa peran keteladanan 

memiliki peran dan fungsi yang sangat penting 

dalam dunia pendidikan, karena selain 

menyampaikan materi, seorang pendidik juga 

harus mampu mengamalkan materi yang telah 

disampaikan tersebut agar peserta didik mudah 

menerima dan memahami materi yang telah 

disampaikan. Seperti ketika Ustadzah Nurul 

menyampaikan tentang peristiwa-peristiwa 
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penting yang ada di dalam al-Qur’an dan patut 

untuk diteladani, seperti peristiwa kesabaran 

Nabi Yusuf menghadapi saudara-saudara yang 

iri terhadap beliau, dari peristiwa itulah dapat 

diambil pengajaran tentang hikmah memiliki 

perilaku sabar dalam kehidupan sehari-hari dan 

pentingnya seseorang memiliki perilaku sabar. 

Dari penjelasan Ustadzah Nurul tersebut, beliau 

juga harus mengamalkan perilaku tersebut 

ketika halaqah, seperti beliau selalu sabar ketika 

ada mutarabbinya yang sering tidak hadir dan 

sabar serta telaten memberikan saran dansolusi 

ketika ada mutarabbinya yang membutuhkan 

bimbingannya menghadapi masalah tersebut, 

sehingga hal ini membuat mutarabbinya nyaman 

dalam halaqah tersebut.  
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Adapun dalam keteladanan yang ada 

pada murabbi yang sesuai dengan bab 2, pola 

pengaruh keteladanan akan ditiru oleh 

mutarabbinya melalui dua pola, antara lain 

pemberian pengaruh spontan dan pemberian 

pengaruh secara sengaja. Pemberian pengaruh 

secara spontan yaitu keteladanan yang akan 

menentukan sejauh mana seseorang memiliki 

sifat yang mampu mendorong orang lain yang 

meniru dirinya, baik dalam keunggulan dalam 

ilmu pengetahuan, kepemimpinan, atau 

ketulusan. Sedangkan pemberian pengaruh 

secara sengaja yaitu pemberian pengaruh yang 

dilakukan secara sengaja. Dalam hal ini, 

pemberian pengaruh murabbi di halaqah SMAN 
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2 Ponorogo diberikan secara spontan dan secara 

sengaja. 

Berdasarkan observasi yang saya 

lakukan di lapangan, menjelaskan bahwa 

pemberian pengaruh secara spontan diberikan 

oleh murabbi berupa sifat sabar, mudah berbaur 

dengan orang lain, telaten, selalu memberikan 

motivasi, selalu berpakaian sederhana dan 

menutup aurat, dan lain-lain. Dengan adanya 

pengaruh spontan tersebut, maka secara spontan 

mutarabbi akan meniru sifat-sifat murabbinya. 

Sedangkan pemberian pengaruh secara sengaja, 

yaitu dilakukan murabbi melalui pengadaan 

infaq diakhir halaqah dan pemberian hadiah 

kepada mutarabbi. Dengan hal tersebut, maka 

murabbi akan memberikan pengaruh secara 
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sengaja, agar mutarabbi meniru perilaku 

tersebut. 

Dari penjelasan diatas, peneliti dapat 

menganalisis bahwa pola pemberian pengaruh 

keteladanan bagi mutarabbisangatlah penting 

untuk meningkatkan motivasi belajar agama 

Islam dan menambah wawasan keIslamannya 

serta menambah kepercayaan mutarabbi kepada 

murabbinya. Pada halaqah SMAN 2 Ponorogo 

ini, kedua pola pemberian pengaruh tersebut 

diterapkan dengan baik. Dengan begitu murabbi 

memiliki tanggung jawab untuk dijadikan 

teladan, guru/murabbi yang baik adalah murabbi 

yang bisa menyadari kelebihan dan kekurangan 

pada dirinya. Untuk menjadi teladan, murabbi 

harus berani tampil beda, dan harus berbeda dari 
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penampilan orang lain yang bukan 

guru/murabbi. hal ini berarti setiap orang yang 

dijadikan teladan harus bisa mengontrol 

perilakunya dan menyadari bahwa dia akan 

dimintai pertanggungjawaban dihadapan Allah 

SWT atas segala tindak-tanduk yang diikuti oleh 

khalayak atau ditiru oleh orang-orang yang 

mengaguminya. Dengan begitu, kepuasan 

halaqah tersebut didapat dari bagaimana 

mutarabbi melihat perilaku murabbinya, apakah 

beliau bisa menjadi teladan dengan baik atau 

tidak. Dengan adanya keteladanan murabbi yang 

patut untuk ditiru, maka dapat membentuk 

motivasi/dorongan mutarabbi  untuk selalu 

berkeinginan mengikuti halaqah tersebut. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian tentang peran 

halaqah tarbiyah dan keteladanan murabbi 

dalam meningkatkan motivasi belajar agama 

Islam mutarabbinya di rohis SMAN 2 

Ponorogo, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Pelaksanaan halaqah tarbiyah yang ada di 

rohis SMAN 2 Ponorogo dalam 

meningkatkan motivasi belajar agama Islam 

mutarabbinya antara lain meliputi 

pembukaan, tilawah disertai terjemahan, 

berita Islami masa kini, muraja’ah hafalan, 

tausiyah, tanya jawab, infaq, dan penutup. 

Dari pelaksanaan itulah motivasi belajar 
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agama Islam mutarabbinya dapat 

ditingkatkan, karena mengingat bahwa 

sedikitnya jam mata pelajaran PAI yang ada 

di sekolah, sehingga mutarabbi sangat 

antusias dalam mengikuti halaqah tersebut. 

Pelaksanaan tersebut juga berjalan dengan 

baik, 

2. Peran halaqah tarbiyah dalam meningkatkan 

motivasi belajar mutarabbinya yaitu 

tergantung pada kreatifitas mutarabbi dalam 

mengelola halaqah tersebut agar menjadi 

halaqah yang dinamis. Sejauh ini peran 

halaqah tarbiyah di rohis SMAN 2 Ponorogo 

berhasil dalam meningkatkan motivasi 

mutarabbinya. Adapun hambatan yang 

terjadi saat halaqah yaitu tentang kehadiran 
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mutarabbi, solusi mengenai masalah tersebut 

yaitu murabbi harus selalu memotivasi 

mereka ketika halaqah berlangsung dan 

harus pandai menciptakan halaqah yang 

dinamis. 

3. Peran keteladanan murabbi sangat penting 

dalam meningkatkan motivasi belajar agama 

Islam mutarabinya. Pada halaqah di rohis 

SMAN 2 Ponorogo mengenai keteladanan 

murabbi yaitu hal tersebut berhasil 

memotivasi mutarabbinya untuk selalu 

belajar agama Islam. Hal ini dibuktikan 

dengan adanya kepercayaanmutarabbi 

terhadap murabbinya terhadap pengamalan 

ilmu yang disampaikannya, dengan sifat 

sabar, tenang, perhatian, mudah berbaur, 
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dermawan, maka dari sifat-sifat tersebut para 

mutarabbinya pun menjadi sangat nyaman 

ketika mengikuti halaqah tersebut, sehingga 

jika mereka tidak hadir karena ada 

kepentingan yang lain, mereka merasa 

menyesal jika tidak hadir dalam halaqah 

tersebut. 

B. Saran 

1. Kepada pihak sekolah, dapat memberikan 

dukungan secara penuh dalam setiap kegiatan 

yang dilaksanakan oleh rohis seperti kegiatan 

halaqah, dan memberikan motivasi kepada 

peserta didik untuk mengikuti kegiatan 

keagamaan. 

2. Untuk pengurus rohis seharusnya mereka bisa 

saling kompak ketika mengadakan kegiatan 
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event besar dan untuk kegiatan event besar, 

seharusnya mengundang guru secara 

keseluruhan dan tidak hanya sebagian, agar 

untuk memperkenalkan ekstrakulikuler 

keagamaan rohis di kalangan guru-guru di 

sekolah dan sebagai ajang silaturahmi. 

3. Bagi siswa seharusnya mereka turut 

berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan 

oleh rohis, terutama kegiatan halaqah, agar 

dalam dirinya terbekali ilmu agama Islam dan 

mereka harus bersikap kritis terhadap kegiatan 

yang diadakan rohis. 

4. Bagi peneliti berikutnya, disarankan bahwa 

penelitiannya diharapkan berbeda dengan 

penelitian ini, yaitu dengan mengembangkan 

fokus penelitiannya. 
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