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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan 

pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa yang 

dipercayai dan diyakininya.1 Hal tersebut merupakan 

salah satu dari 45 butir-butir Pancasila (P4) sila 

ketuhanan Yang Maha Esa. 

Dalam Undang-undang Dasar Republik 

Indonesia tahun 1945 Pasal 29 Ayat 2 juga disebutkan 

bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap 

penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan 

untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya 

itu.” Berarti setiap warga negara memiliki agama dan 

kepercayaan masing-masing serta beribadat sesuai 

ajaran agama dan kepercayaannya tersebut.  

Dalam pasal 30 butir [1] Pendidikan keagamaan 

diselenggarakan oleh pemerintah dan atau kelompok 

masyarakat dari pemeluk agama, sesuai degan peraturan 

perundang-undangan.2 Sedangkan Agama yang diakui 

oleh pemerintah Indonesia ada enam, yaitu: Islam, 

Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Namun, 

selain keenam agama tersebut masih ada agama yang 

lain tetapi pemerintah menganggap sebagai aliran 

kepercayaan seperti Sunda Wiwitan, Kejawen, Yahudi 

                                                           
1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 

1945 (Surabaya: Anugerah), 114. 
2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
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dan lain-lain. Dari keenam agama tersebut, agama Islam 

adalah agama yang paling banyak dianut oleh warga 

negara Indonesia. 

Menurut Zakiya darajat, pendidikan Agama 

Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh 

peserta didik agar senentiasa dapat memahami ajaran 

Islam secara menyeluruh. Lalu menghayati tujuan yang 

pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan 

Islam sebagai pandangan hidup.3 Dalam konsep Islam, 

iman merupakan potensi rohani yang harus 

diaktualisasikan dalam bentuk amal shaleh, sehingga 

menghasilkan prestasi rohani (Iman) yang disebut 

taqwa.  

Masa anak-anak merupakan masa yang amat 

kondusif untuk pembiasaan perilaku keagamaan, seperti 

pembiasaan mendirikan sholat lima waktu, pembiasaan 

membaca kitab suci alqur’an, pembiasaan berdo’a, 

pembiasaan berbakti kepada orang tua, dan lain-lain. 

Pembiasaan ini bila dilakukan dengan manajemen dan 

metode dan strategi yang tepat dapat menumbuh 

kembangkan nilai-nilai akhlaq karimah bagi mereka.4 

Untuk mewujudkan semua itu maka, 

diperlukannya adanya upaya dari seorang guru atau 

seorang pendidik. Dan salah satu tugas dan peran guru 

                                                           
3 Abdul Majid, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi: 

Konsep dan Implememntasi Kurikulum 2004 (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2006), 130.  
4 Ali Rohmad, Kapita Selekta Pendidikan (Yogyakarta: 

Penerbit TERAS Komplek POLRI GOWOK, 2009),  345.  
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yaitu selain memberikan ilmu yang sifatnya hanya 

pengetahuan intelektual juga mempunyai tugas yaitu 

mengenai pembentukan karakter akhlak siswa.       

Sebagaimana juga tertuang dalam UU RI No. 20 

Tahun 2003 tentang pendidikan nasional disebutkan 

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak, 

sehat, berilmu, cakap kreatif dan menjadi warga negara 

yang demokratis dan tanggung jawab.5 

Dari tujuan pendidikan nasional di atas telah 

jelas bahwa sesungguhnya substansi dari pendidikan 

yang diselenggarakan tidak hanya pembentukan pribadi 

yang berpengetahuan, tetapi juga kepribadian yang 

beragama dan berakhlak. Maka dari itu dalam 

pembentukan karakter siswa yang berakhlak,sangat 

diperlukannya peran dari seorang guru Pendidikan 

Agama Islam. Pendidikan menurut Islam, atau 

pendidikan yang berdasarkan Islam, yakni pendidikan 

yang dipahami dan dikembangkan serta disusun dari 

ajaran dan nilai- nilai fundamental yang terkandung 

                                                           
5 Direktorat Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 

Undang-Undang dan Peraturan dan Peraturan RI Tentang Pendidikan 

(Jakarta: Departemen RI, 2006), 8.  
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dalam sumber dasarnya, yaitu al-Quran dan al- sunnah/ 

hadis.6  

Oleh sebab itu, Ahlus Sunnah Wal Jama’ah yang 

disingkat ASWAJA oleh organisasi NU an-Nahdliyyah 

yang mempunyai nilai-nilai Tawasuth, I’tidal, Tasamuh, 

Tawazun Amr Ma’ruf Nahi Munkar yang dianggap yang 

paling pas dengan Islam yang berada di Indonesia. 

Karena Ahlussunnah Wal Jama'ah an-Nahdliyyah yang 

mudah diterima oleh kebanyakan masyarakat.  Di zaman 

sekarang, ada banyak yang bermunculan aliran-aliran 

yang mengaku ahlu sunnah. Akan tetapi di lembaga 

sekolah SMP Ma’arif 1 Ponorogo ini yang berada dalam 

naungan lembaga Ma’arif NU secara semangat dan 

berkomitmen dalam penyebaran Ahlus Sunnah Wal 

Jama’ah an-Nahdliyyah, dan otomatis  tentunya tidak 

lupa akan menanamkan ajaran atau nilai- nilai 

Ahlussunnah Wal Jama'ah an-Nahdliyyah yaitu dapat 

melalui materi pembelajaran Ahlussunnah Wal Jama'ah 

(ASWAJA) maupun pengamalan nilai-nilai tawasuth, 

i’tidal, tasamuh, tawazun dan amr ma’ruf nahi munkar 

dan tidak lupa mengamalkan pengamalan amaliyah 

Ahlus Sunnah Wal Jama’ah an-Nahdliyyah. 

Oleh sebab itu, Ahlu Sunnah Wal Jama’ah 

merupakan sebagai salah satu paradigma keagamaan 

yang telah dikembangkan dan dianut oleh masyarakat 

Nahdlatul Ulama’ khususnya. Paradigma pemikiran 

                                                           
6 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi (Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2012), 7.  
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Ahlussunnah Wal Jama'ah an-Nahdliyyah bertumpu 

pada sumber ajaran Islam yaitu: al- Qur’an, al- Sunnah, 

al- Ijma, Qiyas. Selain itu, banyak amaliyah-amaliyah 

yang diajaran Ahlus Sunnah Wal Jama’ah an-

Nahdliyyah (ASWAJA) yang landasannya bertumpu 

pada ittiba’us sunnah (mengikuti as-Sunnah) dan 

menuruti apa yang dibawa oleh Nabi baik dalam 

masalah ‘aqidah, ‘ibadah, petunjuk, amaliyah, tingkah 

laku, akhlak dan selalu menyertai jama’ah kaum 

muslimin.7 

Di SMP Ma’arif 1 Ponorogo merupakan salah 

satu lembaga pendidikan agama Islam dibawah naungan 

LP Ma’arif NU yang memiliki akreditasi A, dan 

mempunyai keunggulan kelas khusus seperti Tahfidz 

dan ada juga yang ;lainnya, contohnya: ektrakurikuler 

al-Banjari. Ekstrakurikuler tersebut merupakan bentuk 

rasa mahabbah kepada Rasulullah (mahabbatur Rosul), 

dan muatan lokal materi pembelajaran Ahlussunnah Wal 

Jama'ah (ASWAJA). 

Seperti yang diutarakan oleh guru Pendidikan 

Agama Islam SMP Ma’arif 1 Ponorogo bahwa: 

“Di ma’arif memang sudah menjadi visi misi dan 

merupakan lembaga yang berada dalam naungan 

lembaga ma’arif ponorogo, upaya penanamannya 

yang  pertama yaitu memberikan  materi 

pendidikan aswaja,yang bukunya langsung dari 

LP Ma’arif wilayah Jawa Timur. Kedua, 

menanamkan nilai-nilai Tawasuth, I'tidal, 

                                                           
7 Abdullah Bin ‘Abdul Hamid Al- Atsari, Intisari ‘Aqidah 

Ahlus Sunnah Wal Jama’ah (Saudi Arabia: Daar Ar-Rayah, 2013), 61.     
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Tasamuh, Tawazun, Amr Ma'ruf Nahi Munkar. 

Dalam penanaman pengamalan akidah Ahlus 

Sunnah Wal Jama’ah secara praktis melakukan 

kegiatan-kegiatan yang diantaranya adalah sholat 

dhuha, sholat dzuhur, dan dalam sholat dhuha 

juga diadakan kultum setiap hari sabtu yang 

berisi tentang Ahlus Sunnah Wal Jama’ah an-

Nahdliyyah. Selain itu juga ada kegiatan Tahlil, 

Sima’an al-Quran, Istighosah dan lain-lain.”8 

 Kemudian peneliti memilih lokasi di SMP 

Ma’arif 1 Ponorogo ini dikarenakan peneliti menyukai 

dan mendukung amalan-amalan yang terapkan di 

sekolah tersebut, dengan amalan-amalan yang 

diterapakan di sekolah tersebut maka insyaallah dapat 

membuat siswa menjadi disiplin, taat dalam beribadah 

dan juga dapat membentuk perilaku siswa yang 

berkarakter dan berakhlakul karimah. Selain itu juga 

saya dulu juga berasal dari lembaga Ma’arif di salah 

satu sekolahan di Kecamatan Kauman, yaitu di MA Al-

Mukarrom Kauman Somoroto.  

Berpijak dari uraian di atas, hal tersebut peneliti 

ingin lebih jauh meneliti dan mendalami dan mengkaji 

secara secara mendalam tentang upaya seorang guru 

Pendidikan Agama Islam dalam menanamkan nilai-nilai 

Ahlussunnah Wal Jama'ah an-Nahdliyyah terhadap 

penerapan nilai-nilai Ahlussunnah Wal Jama’ah an-

Nahdliyyah dalam kehidupan sehari-hari pada siswa 

SMP Ma’arif 1 Ponorogo. Maka dari itu timbullah 

keinginan dalam diri penulis untuk mengadakan 

                                                           
8 Hasil wawancara guru PAI, 24 Januari 2019, Pukul 09: 45.  
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penelitian yang tertuang dalam skripsi yang berjudul 

“UPAYA GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

DALAM PENANAMAN NILAI-NILAI 

AHLUSSUNNAH WAL JAMA’AH AN-

NAHDLIYYAH PADA SISWA SMP MA’ARIF 1 

PONOROGO” 

B.  Fokus Penelitian 

  Penelitian ini difokuskan pada upaya guru 

Pendidikan Agama Islam dalam penanaman nilai-nilai 

Ahlussunnah Wal Jama'ah an-Nahdliyyah pada siswa 

SMP Ma’arif 1 ponorogo. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pembelajaran materi Ahlussunnah Wal 

Jama'ah (ASWAJA) di SMP Ma’arif 1 Ponorogo ? 

2. Bagaimana upaya guru Pendidikan Agama Islam 

dalam penanaman nilai-nilai Ahlussunnah Wal 

Jama’ah an-Nahdliyyah pada siswa di SMP 

Ma’arif 1 Ponorogo? 

3. Bagaimana dampak dari upaya guru Pendidikan 

Agama Islam dalam penanaman nilai-nilai 

Ahlussunnah Wal Jama'ah an-Nahdliyyah terhadap 

penerapan dalam kehidupan sehari-hari pada siswa 

di SMP Ma’arif 1 Ponorogo? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pembelajaran materi 

Ahlussunnah Wal Jama'ah (ASWAJA) di SMP 

Ma’arif 1 Ponorogo 
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2. Untuk mengetahui upaya guru Pendidikan Agama 

Islam dalam menanamkan nilai-nilai Ahlussunnah 

Wal Jama’ah an-Nahdliyyah pada diri siswa di 

SMP Ma’arif 1 Ponorogo 

3. Untuk mengetahui dampak dari upaya guru 

Pendidikan Agama Islam dalam menanamkan nilai-

nilai Ahlussunnnah Wal Jama’ah an-Nahdliyyah 

terhadap penerapan dalam kehidupan sehari-hari 

pada diri siswa di SMP Ma’arif 1 Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

             Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi yang dapat dijadikan 

masukan untuk pembelajaran siswa sekarang dan 

yang akan datang dan sebagai tambahan khazanah 

keilmuan dibidang peningkatan kualitas 

Pendidikan Agama Islam, khususnya tentang 

penanaman nilai-nilai Ahlussunnah Wal Jama'ah 

an-Nahdliyyah pada diri siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi kepala Sekolah 

             Sebagai bahan kajian untuk lebih baik 

dalam memimpin sebuah lembaga sekolah 

agar menjadi sekolah yang berhasil dan dapat 

menciptakan anak-anak didik yang bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

b. Bagi Guru  
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             Sebagai pijakan guru agar lrbih bisa 

bekerja sama dengan kepala sekolah dan 

saling membantu untuk menanamkan nilai-

nilai Ahlussunnah wal Jama'ah an-Nahdliyyah 

dalam sekolah. 

c. Bagi Siswa 

             Sebagai pengenalan nilai-nilai 

Ahlussunnah Wal Jama'ah an-Nahdliyyah 

kepada diri siswa supaya bisa diterapkan pada 

kehidupan sehari-hari.  

d. Bagi Peneliti 

             Bagi penulis sendiri sebagai bahan 

informasi dan bahan pertimbangan dalam 

pendidikan dan juga untuk menambah 

wawasan tentang penanaman nilai-nilai 

Ahlussunnah Wal Jama'ah an-Nahdliyyah 

dalam diri siswa. 

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

             Dalam pembahasan ini penulis membagi dalam 

bagian-bagian, tiap bagian terdiri dari bab-bab. Dan 

setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang saling 

berhubungan erat dalam kerangka satu kesatuan yang 

logis dan sistematis, yaitu: 

     Bab pertama pendahuluan, dalam bab ini berisi 

tinjauan secara global permasalahan yang dibahas, yaitu 

terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 
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             Bab kedua berisi penelitian terdahulu dan 

landasan teori yang meliputi tentang pengertian guru, 

pengertian guru pendidikan Agama Islam, kompetensi 

guru Pendidikan Agama Islam, tugas guru Pendidikan 

Agama Islam, Syarat-syarat menjadi guru Pendidikan 

Agama Islam. Pengertian Ahlusuunnah Wal Jama'ah, 

pengertian Ahlussunnah Wal Jama'ah an-Nahdliyyah, 

nilai-nilai Ahlussunnah Wal Jama'ah an-Nahdliyyah, 

Amaliyah-amaliyah Ahlussunnah Wal Jama'ah an-

Nahdliyyah dan pengertian pembelajaran Ahlussunnah 

Wal Jama'ah (Aswaja) di sekolah, komponen-

komponen pembelajaran Ahlussunnah Wal Jama'ah, 

metode pembelajaran Ahlussunnah Wal Jama'ah, 

strategi pembelajaran Ahlussunnah Wal Jama'ah, media 

pembelajaran Ahlussunnah Wal Jama'ah, tujuan 

pembelajaran Ahlussunnah Wal Jama'ah. 

             Bab ketiga berisi tentang metode penelitian 

yaitu pendekatan dan jenis penelitian kehadiran peneliti, 

lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan 

data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data 

temuan, tahapan-tahapan penelitian. 

             Bab keempat berisi temuan penelitian. Bab ini 

berisi data umum antara lain sejarah dan profil, letak 

geografis, visi dan misi, keadaan guru dan siswa di 

SMP ma’arif 1 Ponorogo. Dan berisi data khusus antara 

lain bagaimana pembelajaran materi Ahlussunnah Wal 

Jama'ah (ASWAJA) di SMP Ma’arif 1 Ponorogo, 

bagaimana upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam 

penanaman nilai-nilai Ahlussunnah Wal Jama’ah An-
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Nahdliyyah dan bagaimana dampak dari penanaman 

nilai-nilai Ahlussunnah Wal Jama’ah an-Nahdliyyah 

terhadap penerapan dalam kehidupan sehari-hari pada 

siswa SMP Ma’a rif 1 Ponorogo. 

             Bab kelima merupakan hasil analisis masalah 

yang meliputi analisis upaya guru Pendidikan Agama 

Islam dalam penanaman nilai-nilai Ahlussunnah Wal 

Jama’ah an-Nahdliyyah dan dampaknya bagi siswa di 

SMP Ma’arif 1 Ponorogo dalam kehidupan sehari-hari 

siswa. 

              Bab keenam berisi penutup. Bab ini berisi 

kesimpulan dan saran yang dimaksudkan pembaca 

dapat mengambil inti sari dari skripsi ini. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN 

KAJIAN TEORI  

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

            Sebagai telaah pustaka, penulis melihat pada 

beberapa hasil karya terdahulu yang relevan dengan 

kajian penelitian ini, adapun hasil karya tersebut adalah 

sebagai berikut: 

            Pertama, Penelitian Ummu Dwi Khusna (2016, 

IAIN Tulungagung) yang berjudul “Implementasi 

Pembelajaran Aswaja di SMP Islam Al-Fattahiyyah 

Ngranti Boyolangu Tulungagung” mengangkat dua 

pokok permasalahan (1) Bagaimana implementasi 

pembelajaran pada mata pelajaran aswaja di SMP Islam 

Al-Fattahiyyah Ngranti Boyolangu Tulungagung? (2). 

Bagaimana hambatan dalam implementasi pembelajaran 

pada mata pelajaran aswaja di SMP Islam Al-

Fattahiyyah Ngranti Boyolangu Tulungagung?  

            Berdasarkan dua permasalahan diatas maka 

Ummu Dwi Khusna memberikan kesimpulan bahwa (1) 

Impelementasi Pembelajaran Aswaja dalam Pendidikan 

Karakter di SMP Islam Al-Fattahiyyah Ngranti 

Boyolangu Tulungagung. Terkait implementasi 

pembelajaran pada mata pelajaran aswaja yang 

dilakukan guru mulai dari tahap perencanaan sampai 

evaluasi: a. Guru membuat RPP yang terintegrasi 

dengan nilai-nilai pendidikan karakter, b. Guru 

melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP, c. Guru 
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melaksanakan evaluasi pembelajaran setelah proses 

pembelajaran selesai. 

            Sementara untuk pengembangan materi aswaja 

sekolah menerapkan dalam bentuk kegiatan: Sholat 

Dhuha, Muroja’ah, Hafalan Al-Qur’an, Yasin Tahlil, 

Istighasah, Wiridan setelah sholat, ziarah wali, rotibul 

hadad, qiro’ah, hadrah dan shalawat pengajian kitab 

kuning. Selain itu ada nilai karakter yang diperkuat oleh 

guru diantaranya: religius, cinta tanah air, tanggung 

jawab, disiplin, menghargai keberagaman. (2). 

Hambatan dalam Implementasi Pembelajaran Pada Mata 

Pelajaran Aswaja Di SMP Islam Al-Fattahiyyah Ngranti 

Boyolangu Tulungagung. Hambatannya adalah sebagai 

berikut: a. Banyaknya pelajaran yang didapat di sekolah 

maupun di pondok membuat murid kurang 

berkonsentrasi. Adapun guru telah melakukan usaha 

dengan memberikan motivasi sebelum pelajaran dimulai 

dengan menggunakan media audio visual atau dengan 

kalimat yang bijak. b. Kurangnya pemahaman mereka 

terhadap materi pada mata pelajaran aswaja ataupun 

yang menyangkut tentang ke NU an. Guru dalam hal ini 

berusaha untuk memfasilitasi murid dengan cara 

mempersilahkan untuk menanyakan kepada guru ketika 

ada permasalahan yang belum dipahami. c. Materi 

aswaja dalam kebanyakan dalam bentuk deskripsi oleh 

karena itu sangat menyita waktu. Alokasi waktu yang 

telah ada dalam RPP adalah 2X40 menit namun jika 

waktu tersebut tidak dimaksimalkan maka waktu yang 
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ada akan kurang. Oleh karena itu guru berusaha 

memaksimalkan waktu yang telah ada agar 

pembelajaran dapat berjalan efektif dan efisien. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ummu 

Dwi Khusna dengan penelitian ini adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Ummu Dwi Khusna lebih 

menekankan kepada implementasi dari pembelajaran 

materi Aswaja, sedangkan penelitian ini lebih kepada 

penanaman nilai-nilai Aswaja kepada peserta didik, dan 

juga penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan 

persamaannya adalah sama-sama membahas tentang 

Ahlus Sunnah Wal Jama’ah. 

             Kedua, Penelitian Eko Wahyudi (2018, IAIN 

Ponorogo) yang berjudul “Implementasi  Nilai-nilai 

Ahlussunnah Wal Jama’ah dalam Pembelajaran Siswa 

(Studi  Kasus di SMP Ma’arif Ponorogo). Mengangkat 

tiga pokok permasalahan (1) Bagaimana konsep nilai 

Tawasuth, Tasamuh, dan Tawazun dalam pembelajaran 

siswa di SMP Ma’arif 1 Ponorogo ?, (2) bagaimana 

Implementasi nilai Tawasuth, Tasamuh, dan Tawazun 

dalam pembelajaran siswa di SMP Ma’arif 1 Ponorogo ? 

(3) Bagaiman dampak nilai Tawasuth, Tasamuh, dan 

Tawazun dalam pembelajaran siswa di SMP Ma’arif 1 

Ponorogo ?. 

             Berdasarkan tiga permasalahan di atas Eko 

Wahyudi memberikan kesimpulan bahwa konsep nilai 

Tawasuth, Tasamuh, dan Tawazun dalam pembelajaran 

siswa di SMP Ma’arif 1 Ponorogo membuat pengelolaan 
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lembaga dalam mengembangkan pendidikan harus 

menerapkan karakter-karakter tawasuth, tasamuh, 

tawazun, di dalam mengembangkan pendidikan dengan 

yang terkandung di nilai-nilai tasamuh saling 

menghargai, menghormati itu diterapkan akan sebagai 

karakter/kebiasaan, saling menghargai tidak 

menganggap anak itu lebih rendah dalam kehidupan 

sehari-hari kertika ada seseorang yang mengalami 

kesulitan akan dibantu, maka dari itu akan 

mengembangkan sikap Aswaja.  

             Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh 

Eko Wahyudi ini adalah pada penelitian ini berbeda, 

perbedaan tersebut terletak pada fokus pembahasannya, 

penelitian yang dilakukan oleh Eko Wahyudi lebih fokus 

pada implementasi dari pembelajaran Aswaja dan nilai-

nilai tawasuth, tasamuh, tawazun dalam kehidupan 

sehari-hari baik di lingkungan sekolah maupun di 

rumah, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada 

penanaman nilai-nilai Aswaja pada diri siswa. Letak 

kesamaan dari kedua penelitian tersebut adalah sama-

sama bertempat di SMP Ma’arif 1 Ponorogo dan 

membahas mengenai Ahlus Sunnah Wal Jama’ah. 

             Ketiga, Penelitian Ibniyanto (2017, UIN Sunan 

Ampel) yang berjudul “Implementasi Pembelajaran 

Aswaja dalam Pembentukan Perilaku Sosial dan 

Keagaman Peserta Didik (Studi Multikasus di SMA NU 

Sumenep dan SMA Pesantren Al-In’am Gapura 

Sumenep)” mengangkat tiga pokok permasalahan yaitu:  
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Bagaimana perencanaan pembelajaran Aswaja dalam 

pembentukan perilaku sosial dan keagamaan di SMA 

NU Sumenep dan SMA Pesantren Al-In’am Gapura 

Sumenep?, Bagaimana implementasi pembelajaran 

Aswaja dalam pembentukan perilaku sosial dan 

keagamaan peserta didik di SMA NU Sumenep dan 

SMA Pesantren Al-In’am Gapura Sumenep?, 

Bagaimana dampak pembelajaran Aswaja terhadap 

perilaku sosial dan keagamaan peserta didik di SMA NU 

Sumenep dan SMA Pesantren Al-In’am Gapura 

Sumenep?  

             Berdasarkan tiga pokok permasalahan maka 

Ibniyanto memberikan kesimpulan bahwa: Hasil 

penelitian mengenai perencanaan pembelajaran Aswaja 

di SMA NU Sumenep dan SMA Pesantren Al-In’am 

Gapura Sumenep, yang tertuang dalam Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran telah sesuai dengan muatan 

materi dan tujuan pembelajaran. Keduanya memiliki 

kesamaan dalam hal perencanaan pembelajaran. Hal ini 

terjadi karena materi yang digunakan masih satu paket 

dari PW LP Ma’arif Jawa Timur. 

             Disamping itu, pembekalan yang dilakukan oleh 

LP Ma’arif Sumenep juga sama. Hanya saja yang 

membedakan adalah kapasitas dan kreativitas masing-

masing guru mata pelajaran untuk mengembangkannya 

di dalam kelas. Namun pengembangan perencanaan 

pembelajaran Aswaja ini, sebetulnya sudah 

dikembangkan oleh lembaga masing-masing melalui 
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kegiatan intra dan ekstrakurikuler, baik yang dilakukan 

pada saat MOS, kegiatan OSIS, maupun kegiatan ekstra 

lain melalui kerja sama dengan IPNU/IPPNU, LP 

Ma’arif dan lembaga lain. Artinya, perencanaan 

pembelajaran Aswaja, tidak hanya sebagaimana yang 

terdapat di ruang kelas sesuai dengan RPP yang ada. 

Adapun dampak dari pembelajaran Aswaja terhadap 

perilaku sosial maupun keagamaan peserta didik di 

SMA NU Sumenep, dapat dilihat dari aktivitas mereka. 

Perilaku yang sifatnya sosial, dapat dibuktikan dengan 

sikap peduli mereka terhadap sesama temannya, 

misalnya, menjenguk temannya yang sedang sakit dan 

memberikan santunan.  

             Perbedaan yang tampak jelas dari penelitian 

yang dilakukan oleh Ibniyanto dengan penelitian ini 

terletak pada fokus penelitiannya, yaitu: penelitian yang 

dilakukan oleh Ibniyanto lebih kepada pembelajaran 

Aswaja (materi pembelajaran) sedangkan penelitian ini 

lebih ke penanaman nilai-nilai Aswaja pada peserta 

didik dan diharapkan berdampak pada kehidupan 

sehari-hari. 

B. Kajian Teori 

1. Guru Pendidikan Agama Islam 

a. Pengertian Guru 

            Dalam KBBI guru atau pendidik berarti 

seseorang yang memiliki profesi mengajar. 



18 
 
 

 

 

Dalam al-Quran juga dijelaskan dalam surat Al-

Alaq: 4-5. 

ِي َعلذَم بِٱۡلَقلَِم   نَسََٰن َما لَۡم َيۡعلَۡم   ٤ٱَّلذ  ٥َعلذَم ٱۡۡلِ
Artinya: Yang mengajar (manusia) dengan 

perantaran kalam, Dia mengajar 

kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya.9(Q.S. Al-Alaq: 4-5) 

            Dalam surat Al-Alaq tersebut sudah 

jelas bahwa Allah Swt merupakan yang 

pertama mengajarkan manusia tentang segala 

sesuatu yang belum diketahuinya. Jadi, seorang 

guru yang sesunggunya dan satu-satunya guru 

adalah Allah Swt, sedangkan manusia adalah 

hanya wakil Allah dalam penyampaian semua 

ilmu-Nya di bumi, mengingat tugas manusia 

adalah sebagai khalifah di muka bumi.10 

            Dalam pengertian yang sederhana, guru 

adalah orang yang memberikan ilmu 

pengetahuan kepada peserta didiknya. Guru 

dalam pandangan masyarakat adalah orang 

yang melaksanakan pendidikan di tempat-

tempat tertentu, dan tidak harus di lembaga 

                                                           
9 Departemen Agama Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur’an, al-

Qur’ah dan Terjemahannya (Jakarta: yayasan Penyelenggaraan 

Penerjemah Penafsiran al-Qur’an,1398 Hijriyah/1978 Masehi) 96: 4-5.  
10 Http://merichacha.blogspot.com diakses pada selasa 4 

Desember 2018, pukul 22:22.   

http://merichacha.blogspot.com/
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pendidikan formal, tetapi juga bisa di non-

formal contohnya bisa juga di masjid, di 

surau/mushola, tokoh di lingkungan tempat 

tinggalnya dan lain sebagainya. Dan memiliki 

tujuan yang baik dan sesuai yaitu menjadikan 

seorang menjadi lebih baik, berkarakter, 

berakhlakul karimah, mempunyai kognitif yang 

mumpuni guna untuk menghadapi 

perkembangan zaman.11 

            Secara bahasa pendidik atau guru 

adalah educator, walaupun dalam penggunaan 

bahasa sehari-hari lebih dikenal dengan istilah 

teacher sebagai orang yang melakukan transfer 

of know ledge sekaligus transfer of value. 

Menurut WS. Winkel pendidik atau guru 

adalah orang yang menuntun siswa untuk 

mencapai kehidupan yang lebih baik dari 

sebelumnya agar menjadi Insan Kamil.  

            Sedangkan J. Klausmeir & William 

Goodwin mengemukakan bahwa seorang 

pendidik adalah orang yang membantu siswa 

dalam belajar agar lebih efektif dan efisien 

guna mencapai suatu tujuan yang diinginkan 

oleh pendidik yang tentunya sesuai dengan 

tujuan dari sebuah pendidikan baik pendidikan 

                                                           
11 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi 

Edukatif (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), 31. 



20 
 
 

 

 

formal maupun non formal.12 Hal ini mau tidak 

mau menuntut guru agar selalu memperhatikan 

sikap, tingkah laku, karakter akhlak maupun 

perbuatan yang dilakukan oleh peserta 

didiknya, tidak hanya dilingkungan sekolah 

tetapi di luar sekolah sekalipun.13 Seorang guru 

yang baik adalah guru yang mampu 

memberikan perubahan yang signifikan, baik 

berupa perubahan intelektual maupun 

perubahan dari segi tingkah laku atau akhlak 

dari seorang peserta didik guna menjadi Insan 

Kamil.  

            Sementara itu, Sutari Imam Barnadib 

mengemukakan bahwa pendidik adalah setiap 

orang yang dengan sengaja mempengaruhi 

orang lain untuk mencapai tingkat 

kemanusiaan yang lebih tinggi. Sedangkan 

Amir Daien Indrakusuma menyebutkan bahwa 

seorang pendidik memiliki cakupan arti yang 

luas. Semua orang tua adalah pendidik, guru di 

sekolah adalah pendidik, para kyai juga 

pendidik. Tetapi pendidik professional dalam 

konteks lembaga pendidikan formal adalah 

                                                           
12 Miftahul Ulum, Demitologi Profesi Guru  (Ponorogo: Stain 

PoPress, 2011), 11.  
13 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi 

Edukatif, 30.  
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seorang guru.14 Pendidikan memang dapat 

digunakan untuk menyelesaikan masalah, akan 

tetapi juga dapat menjadi sumber masalah. 

Oleh karena itu perlu adanya pendidikan 

karakter guna membentuk orang menjadi Insan 

Kamil.   

            Menurut saya, pendidik yaitu siapa saja 

yang menjadikan seseorang mempunyai hasrat 

untuk merubah seseorang menjadi lebih baik 

itu adalah seorang guru. Jadi guru itu bukan 

hanya yang ada di sekolah tetapi siapa saja 

yang mengajarkan pendidikan atau budi pekerti 

yang baik itu juga dapat disebut seorang guru. 

Sehingga guru tidak hanya sekedar 

mencerdaskan secara intelektualitas saja 

melainkan juga mencerdaskan karakter 

spiritual. Sehingga seorang guru atau pendidik 

tersebut dapat disebut dalam istilah jawanya 

seorang yang dapat  digugu dan ditiru oleh 

siswa/peserta didik. 

b. Guru Pendidikan Agama Islam 

1) Pengertian Guru Pendidikan Agama Islam 

            Guru adalah pendidik profesional 

dengan tugas utama yaitu  mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta 

                                                           
14 Miftahul Ulum, Demitologi Profesi Guru, 11-12. 
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didik ataupun siswa pada pendidikan anak 

usia dini (kecil), pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah.15 

            Pendidikan Agama Islam adalah 

usaha untuk memperkuat iman dan 

ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 

sesuai dengan ajaran Islam, bersifat inklusif, 

rasional (masuk akal) dan filosofis dalam 

rangka menghormati orang lain dalam 

hubungan kerukunan dan kerjasama antar 

umat beragama dalam masyarakat untuk 

mewujudkan persatuan nasional (Undang-

undang No. 2 Tahun 1989).16 

            Guru Pendidikan Agama Islam ialah 

seorang guru bisa disebut ustadz, mu’allim, 

mursyid, mudarris, dan mu’addib yang 

artinya orang yang memberikan ilmu 

pengetahuan dengan tujuan mencerdaskan 

dan membina akhlak peserta didik agar 

menjadi orang yang berkepribadian baik.17 

Sebenarnya Tujuan dari pendidikan ialah 

                                                           
15 M. Hosnan, Etika Profesi Pendidik (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2016), 1. 
16 Aminuddin, Aliaras Wahid, Moh. Rofiq, Membangun Karakter 

dan Kepribadian Melalui Pendidikan Agama Islam (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2006), 1. 

 17  Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama 

Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 49. 
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membentuk kepribadian akhlak, 

kemandirian dan karakter yang Islami. 

            Berdasarkan UU Sisdiknas tahun 

2003 dan PP No 17 tahun 2010 tampak jelas 

bahwa pemerintah Indonesia memberikan 

dukungan secara konkrit pada pendidikan 

karakter ini, mengingat keberhasilan 

institusi pendidikan terletak tidak saja pada 

penguasaan ilmu pengetahuan namun juga 

pada pembentukan karakter yang baik pada 

anak didiknya, maka tanggung jawab 

pembentukan karakter yang baik ini tidak 

hanya dibebankan pada tingkat pendidikan 

sekolah dasar namun juga pendidikan 

menengah, atas maupun perguruan tinggi.18 

            Jadi, pendidikan karakter merupakan 

kunci pokok dari semua permasalahan, jika 

seseorang mempunyai pendidikan yang 

tinggi akan tetapi tidak mempunyai akhlak 

atau karakter yang baik maka, pendidikan 

tersebut bisa disalahgunakan. 

2) Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam 

            Sosok utuh seorang lulusan program 

pendidikan profesi guru termasuk dalam hal 

ini guru Pendidikan Agama Islam (PAI) 

secara generik tertuang dalam Standar 

                                                           
18 Kharisul Wathoni, “Internalisasi Pendidikan Karakter di 

Perguruan Tinggi”. Didaktika Religia, Volume 2, No 1, 2014, 15. 
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Kompetensi Guru (Permen No. 16 tahun 

2007). Kompetensi guru tersebut semula 

disusun secara utuh, namun pada akhir 

proses peresmiannya menjadi peraturan 

menteri, diklasifikasikan ke dalam 4 

kategori kompetensi dengan judul seperti 

tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 

19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. Kompetensi inti guru 

Pendidikan Agama Islam (PAI) dijabarkan 

sebagai berikut: 

a) Kompetensi Pedagogik. 

             Dalam Standar Nasional 

Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat 

(3) butir a dikemukakan bahwa 

kompetensi pedagogik adalah 

kemampuan mengelola pembelajaran 

peserta didik yang meliputi pemahaman 

terhadap peserta didik, perancangan 

dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi 

hasil belajar, dan pengembangan 

peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya.19 

b) Kompetensi kepribadian 

            Bertindak sesuai dengan norma 

agama, hukum, sosial, dan kebudayaan 

                                                           
19 E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 75. 
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nasional Indonesia. Menampilkan diri 

sebagai pribadi yang jujur, berakhlak 

mulia, dan teladan bagi peserta didik 

dan masyarakat.  

            Menampilkan diri sebagai 

pribadi yang mantap, stabil, dewasa, 

arif, dan berwibawa, menunjukkan etos 

kerja, tanggungjawab yang tinggi, rasa 

bangga menjadi guru, dan rasa percaya 

diri. menjunjung tinggi kode etik 

profesi guru. 

c) Kompetensi sosial 

            Dapat berkomunikasi secara 

baik, efektif, empatik, dan santun 

dengan sesama pendidik, tenaga 

kependidikan, orang tua, dan 

masyarakat maupun kepada peserta 

didiknya. 

d) Kompetensi  professional 

            Kompetensi profesional adalah 

kompetensi atau kemampuan yang 

berhubungan dengan penyelesaian 

tugas-tugas keguruan seperti 

penguasaan materi dan bahan ajar. 

Kompetensi professional ini merupakan 

kompetensi yang sangat penting, sebab 

kompetensi ini langsung berhubungan 

dengan kinerja yang ditampilkan oleh 
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sorang pendidik. Oleh sebab itu, tingkat 

keprofesionalan seorang guru dapat 

dilihat dari kompetensi ini.20 

Kompetensi professional harus 

mencakup beberapa kriteria diantaranya 

adalah 

(1) Kompetensi profesional merupakan 

kemampuan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan 

mendalam yang memungkinkan 

membimbing peserta didik 

memenuhi standar nasional 

pendidikan.21 

(2) Menguasai materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata pelajaran 

yang diampu. 

(3) Menguasai standar kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran/bidang pengembangan 

yang diampu. 

                                                           
20 Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran: Teoritik dan 

Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan KTSP 

(Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 278. 
21 Faisul Fadli, Menjadi Guru Profesional: Peran Pengawas dan 

Komite Madrasah Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru (Yogyakarta: 

Pustaka Ilmu Group Yokyakarta, 2014), 76.  
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(4) Mengembangkan materi pem-

belajaran yang diampu secara 

kreatif. 

(5) Mengembangkan keprofesionalan 

secara berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan reflektif. 

Memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi untuk ber-

komunikasi dan mengembangkan 

diri.22 

 

2. Tugas Guru Pendidikan Agama Islam 

            Tugas guru Pendidikan Agama Islam 

meliputi tugas pengajaran atau guru sebagai 

pengajar, tugas bimbingan dan penyuluhan atau 

guru sebagai pembimbing dan pemberi bimbingan, 

dan tugas administrasi atau guru sebagai pemimpin. 

Ketiga tugas itu dilaksanakan sejalan secara 

seimbang dan serasi tidak boleh ada satu pun yang 

terabaikan, karena semuanya fungsional dan saling 

berkaitan dalam menuju keberhasilan pendidikan 

sebagai suatu keseluruhan yang tidak terpisahkan. 

            Jadi, guru harus bertanggung jawab atas 

segala sikap, baik dari segi pendidikan karakter, 

etika, tingkah laku, dan norma-norma perbuatannya 

                                                           
22 Muhammad Nasir, “Profesionalisme Guru Agama Islam”. 

Dinamika Ilmu, (online), Vol. 13, No. 2, 2013, diakses 8 Desember 

2018. 
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dalam rangka membina jiwa dan watak anak didik. 

Dengan demikian, tanggung jawab guru adalah 

untuk membentuk anak didik agar menjadi orang 

bersusila yang cakap, berguna bagi agama, nusa, 

dan bangsa di masa yang akan datang dan dapat 

menghadapi kemajuan zaman yang akan datang.23 

3. Syarat-Syarat Menjadi Guru Pendidikan Agama 

Islam 

            Menjadi guru menurut Zakiah Daradjat dan 

kawan-kawan tidak sembarangan untuk menjadi 

guru Pendidikan Agama Islam, melainkan harus 

memenuhi beberapa persyaratan seperti dibawah ini 

diantaranya adalah: 

a. Takwa kepada Allah Swt. 

            Guru sesuai dengan tujuan ilmu 

pendidikan Islam, tidak mungkin mendidik anak 

agar bertakwa kepada Allah Swt, jika ia sendiri 

tidak bertakwa kepada-Nya. Sebab ia adalah 

teladan bagi anak didiknya. 

b. Berilmu 

            Ijazah bukan semata-mata secarik kertas, 

tetapi suatu bukti, bahwa pemiliknya telah 

mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup dan 

kesanggupan tertentu yang diperlukan untuk 

suatu tanggung jawab dari sebuah jabatan. Ilmu 

                                                           
23 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi 

Edukatif, 36. 
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tersebut harus benar-benar dikuasai oleh seorang 

guru sesuai dengan yang diampu.24 

c. Sehat Jasmani 

            Guru yang mengidap penyakit menular 

umpamanya sangat membahayakan kesehatan 

anak-anak. Disamping itu guru yang berpenyakit 

tidak akan bergairah dalam mengajar. Guru yang 

sakit-sakitan kerap kali terpaksa absen dan 

tentunya hal itu akan merugikan anak didik. 

Maka dari itu, kesehatan juga sangat diperlukan 

dari seorang guru guna membantu dalam 

pencapaian tujuan dari pendidikan tersebut. 

d. Berkelakuan Baik 

            Budi pekerti guru penting dalam 

pendidikan watak anak didik. Diantara tujuan 

pendidikan yaitu membentuk akhlak yang mulia 

pada diri pribadi anak didik dan ini hanya 

mungkin bisa dilakukan jika pribadi guru 

berakhlak mulia pula, dan dapat menjadi contoh 

bagi peserta didik. Diantara akhlak mulia guru 

tersebut adalah mencintai jabatannya sebagai 

guru dan bertanggung jawab atas profesinya 

tersebut, bersikap adil terhadap semua anak 

didiknya tidak memihak ataau pilih kasih 

terhadap peserta didiknya, berlaku sabar dan 

tenang, berwibawa, gembira, bersifat 

                                                           
24 Ibid., 37. 
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manusiawi, bekerja sama dengan guru-guru lain, 

dan bekerja sama dengan masyarakat agar 

terwujudnya dari sebuah tujuan dari suatu 

pendidikan.25 

4. Tanggung Jawab Guru Pendidikan Agama Islam 

            Guru adalah orang yang bertanggung jawab 

mencerdaskan kehidupan anak didik. Pribadi susila 

yang cakap adalah yang diharapkan ada pada diri 

setiap anak didik. Untuk itu guru dengan penuh 

dedikasi dan loyalitas harus berusaha membimbing 

dan membina anak didik agar di masa mendatang 

menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa 

mupun agama.  

            Memberikan ilmu pengetahuan kepada anak 

didik adalah suatu perbuatan mudah, tetapi untuk 

membentuk jiwa dan watak anak didik itulah yang 

sukar, sebab anak didik yang dihadapi adalah 

makhluk hidup yang memiliki otak dan potensi 

yang perlu dipengaruhi dengan sejumlah norma 

hidup sesuai ideologi falsafah dan bahkan agama. 

Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab seorang 

guru untuk memberikan sejumlah norma ataupun 

moral itu kepada anak didik agar tahu mana 

perbuatan yang susila dan asusila, mana perbuatan 

yang bermoral dan amoral. Semua norma itu tidak 

mesti harus guru berikan ketika di kelas, di luar 

                                                           
25 Ibid., 32-34. 
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kelas pun sebaiknya guru mencontohkan melalui 

sikap, tingkah laku, dan perbuatan supaya dapat 

ditiru oleh peserta didiknya.26 Jadi, bagaimanapun 

seorang pendidik akan selalu menjadi suru tauladan 

bagi semua peserta didik. 

 

 

 

5. Ahlussunnah Wal Jama’ah An-Nahdliyyah 

a. Pengertian Ahlussunnah Wal Jama’ah 

            Ahlussunnah Wal Jama’ah atau yang 

biasa disingkat dengan Aswaja berasal dari kata 

Ahlun yang artinya keluarga, golongan, dan 

pengikut. ASWAJA kepanjangan dari 

“Ahlussunnah Wal Jama’ah”. Artinya orang-

orang yang menganut atau mengikuti sunnah 

Nabi Muhammad Saw, dan Wal Jama’ah berarti 

mayoritas umat atau mengikuti sunnah Nabi 

Muhammad Saw. Jadi, definisi Ahlussunnah Wal 

Jama’ah yaitu: “orang-orang yang mengikuti 

sunnah Nabi dan mayoritas sahabat (maa ana 

alaihi wa ashabihi), baik di dalam syariat 

(hukum Islam) maupun akidah dan tasawuf.”27 

            Ahl as-Sunnah Wa al-jama’ah ialah 

mereka yang mengikuti dengan konsisten semua 

                                                           
26 Ibid., 35. 
27 Munawir, “Aswaja NU Center dan Peranannya Sebagai 

Benteng Aqidah,”  SHAHIH, Vol 1. No 1 (Januari-Juni 2016), 62. 
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jejak Nabi Muhammad Saw dan membelanya. 

Mereka ada yang disebut dengan salaf yaitu 

generasi awal mulai dari sahabat, Tabi’in, Tabi’ 

al Tabi’in dan ada juga yang disebut Khalaf yaitu 

generasi yang datang setelahnya sampai pada 

umara’ ulama’.  

            Dari keterangan di atas, dapat dipahami 

bahwa Ahlussunnah Wal Jama’ah bukanlah 

aliran baru yang muncul sebagai reaksi dari 

beberapa aliran yang menyimpang dari ajaran 

Islam yang sebenarnya. Lebih dari itu, 

Ahlussunnah Wa al-Jama’ah ialah Islam yang 

murni sebagai yang diajarkan Nabi Saw dan para 

sahabatnya28   

            Istilah Ahlussunnah Wal Jamaah 

mempunyai istilah yang sama dengan 

Ahlussunnah. Maka dari itu sunnah lawan dari 

kata bid’ah, sedangkan jama’ah lawan kata dari 

firqah (golongan). Itulah yang dimaksudkan 

dalam hadis-hadis tentang kewajiban berjamaah 

dan larangan bercerai-berai.  

            Inilah yang dimaksudkan oleh 

“Turjumanul Quran (juru bicara Al-Quran),” 

yaitu Abdullah Bin Abbas ra mengatakan tentang 

tafsir firman Allah Taala dalam surat al-Imran 

ayat 106: 

                                                           
28 M Mahbubi, Pendidikan Karakter Implementasi Aswaja 

Sebagai Nilai Pendidikan Karakter, 19. 
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َ
ٞۚٞ فَأ ٞ َوتَۡسَودُّ وُُجوه ۡت  امذ يَۡوَم تَبَۡيضُّ وُُجوه ِيَن ٱۡسَودذ ٱَّلذ

ْ ٱۡلَعَذاَب  َكَفۡرتُم َبۡعَد إِيَمَٰنُِكۡم فَُذوقُوا
َ
وُُجوُهُهۡم أ

 ١٠٦بَِما ُكنُتۡم تَۡكُفُروَن  
Artinya: Pada hari yang di waktu itu ada muka 

yang putih berseri,  dan  ada pula muka 

yang hitam muram (QS. Al-Imran: 

103).29 

            Beliau berkata: “Adapun orang-orang 

yang bermuka putih berseri adalah Ahlussunnah 

Wal Jama’ah sedangkan orang-orang yang 

mukanya hitam muram adalah muka ahli bid’ah 

dan furqah (perselisihan) yang suka pada 

kegaduhan dan pertengkaran dengan sesama 

umat Islam.” 30  

b. Pengertian Ahlussunnah Wal Jama’ah An-

Nahdliyyah 

             Aswaja adalah singkatan dari 

Ahlussunnah Wal Jama’ah yang tersusun dari 

empat kalimat bahasa arab, yaitu ahl (penganut 

atau pengikut), sunnah (perilaku), wa (dan), 

                                                           
29 Departemen Agama Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur’an, 

al-Qur’ah dan Terjemahannya (Jakarta: yayasan Penyelenggaraan 

Penerjemah Penafsiran al-Qur’an,1398 Hijriyah/1978 Masehi) 3: 107.  
30 ‘Abdullah Bin ‘Abdul Hamid Al- Atsari, Intisari ‘Aqidah 

Ahlus Sunnah Wal Jama’ah, 62. 
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jama’ah (perkumpulan). Sebenarnya, pengertian 

Ahlussunnah Wal Jama’ah dijelaskan langsung 

oleh Rosulullah Saw dalam sebuah Hadist ketika 

beliau menerangkan bahwa umat Islam kelak 

akan terbagi menjadi 73 golongan dan semua di 

neraka kecuali satu golongan saja. Ketika 

sahabat bertanya tentang satu golongan tersebut 

maka Rosulullah Saw menjawab, “mereka 

adalah Ahlussunnah Wal Jama’ah,” yaitu “apa 

yang aku yang berada di dalamnya bersama 

sahabat-sahabatku.31 

            Ahlussunnah Wal Jama’ah adalah 

golongan yang telah Rasulullah SAW janjikan 

akan selamat diantara golongan-golongan yang 

ada. Landasan mereka adalah bertumpu pada 

ittiba’ us sunnah (mengikuti as-Sunnah) dan 

menuruti apa yang dibawa Nabi, baik masalah 

‘aqidah, ‘ibadah, petunjuk, tingkah laku, akhlak 

dan selalu menyertai jama’ah kaum muslimin.32 

            Konsep Ahlussunnah Wal Jama'ah an-

Nahdliyyah yang ditawarkan oleh Said Aqil 

Siradj adalah sebagai man hajr (metode berfikir), 

mengisyaratkan bahwa Ahlussunnah Wal 

Jama'ah bukan mutlak dimiliki olehg golongan 

                                                           
31 Fathurrohman, “Aswaja NU dan Toleransi Umat Baragama, 

”Jurnal Riview Politik, Vol 02, No 01 (Juni 2012), 36. 
32 ‘Abdullah Bin ‘Abdul Hamid Al- Atsari, Intisari ‘Aqidah 

Ahlus Sunnah Wal Jama’ah, 61. 
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tertentu. Oleh karenanya, dapat dipahami bahwa 

konsep Aswaja tersebut dapat mencakup 

berbagai aliran yang mengklaim diri mereka 

Aswaja, bahkan non-Aswaja sekalipun.33 Secara 

umum para ulama’ Nahdlatul 

Ulama’mengartikan Ahlussunnah Wal Jama’ah 

yaitu: 

            Ahlus Sunnah Wal Jama’ah sudah ada 

sejak jaman Nabi, sahabat Nabi dan tabi’in yang 

biasanya disebut dengan dengan “As-Salafus 

Shalih” pendapat ini didasarkan pada pengertian 

bahwa Ahlussunnah Wal Jama’ah berarti 

golongan yang setia pada “Assunnah dan Al 

jama’ah”, yaitu Islam yang diajarkan dan 

diamalkan oleh Rosulullah Saw bersama para 

sahabatnya pada zaman Nabi masih hidup dan 

apa yang dipraktikkan para sahabat sepeninggal 

beliau, terutama para sahabat 

“Khulafaurrasyidin”.34 

            Di dalam buku Panduan Akidah 

Ahlussunnah Wal Jama’ah bahwa Ahlussunnah 

Wal Jama’ah adalah mereka yang terdiri dari 

generasi sahabat, tabi’in, tabi’ tabi’in serta siapa 

saja yang senantiasa mengikuti mereka dengan 

                                                           
33 Nur Hidayah,“Redefinisi Ontologi Aswaja Dalam Pendidikan 

Ma’arif di Era Kontemporer,” Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, Vol 

10, No 1, 115. 
34 Lks ASWAJA kelas X semester genap, 5.   
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baik dari generasi ke generasi sampai dengan 

datangnya hari kiamat.35 

            Ahlussunnah Wal Jama’ah an-

Nahdliyyah sebagaimana yang ditulis K.H 

Hasyim Asy’ari dalam Qanun Asasi adalah 

madzhab yang dalam aqidah mengikuti salah 

satu dari imam Abu Hasan al-asy’ari dan imam 

Abu Mansur al-Maturidi, dalam ubudiyah (fikih) 

mengikuti salah satu dari empat imam, yaitu 

imam Hanafi, imam Maliki, imam Syafi’I, dan 

imam Hambali. Dan dalam bidang tasawufnya 

mengikuti Juned al-Baghdadi dan Al-Ghazali.36 

             Dari beberapa pengertian diatas dapat 

disimpulkan bahwa Ahlussunnah Wal Jama’ah 

an-Nahdliyyah adalah golongan orang-orang 

yang selalu setia mengikuti dan berpegang teguh 

pada sunnah Rasulullah Saw, sebagaimana yang 

telah di ajarkan ataupun yang di praktikkan , 

dilaksanakan, dan diajarkan Nabi Muhammad 

Saw baik berupa perkataan, perbuatan bersama 

para sahabat Khulafaurrasyidin, para tabi’in dan 

tabiit-tabiin serta siapa saja yang mengikuti 

                                                           
35 Darwis Abu Ubaidah, Panduan Akidah Ahlu Sunnah Wal 

Jamaah (PUSTAKA AL-KAUTSAR: Jakarta Timur, 2008), 203. 
36 Shodiq, “Tranmisi Idiologi Ahlus Sunnah Wal Jama’ah: Studi 

Evaluasi Pembelajaran Ke-NU-an di SMA Al-Ma’ruf Kudus,” Jurnal 

Pendidikan Islam, Vol 9, No 2 (Oktober 2015), 188.   
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mereka sampai hari Kiamat, baik dari akidah 

(tauhid) maupun dari  amaliyahnya. 

c. Nilai – Nilai Ahlussunnah Wal Jama’ah An-

Nahdliyyah 

            Ahlus Sunnah Wal Jama’ah an-

Nahdliyyah adalah ajaran Islam yang murni 

sebagaimana di ajarkan oleh Rasulullah Saw dan 

di amalkan beliau bersama dengan sahabatnya. 

Ada tiga istilah yang di ambil dari al-Qur’an 

dalam menggambarkan karakteristik Agama 

Islam, yaitu Tawassuth, I’tidal, Amar Ma’ruf 

Nahi Munkar, Tawaazun, Tasamuh. 

1) Sikap tawwasuth dan i’tidal 

             Tawassuth di ambil dari firman 

Allah Swt. Dalam surat Al Baqarah ayat 

143 : 

َُكونُواْ ُشَهَدآَء  ٗة وََسٗطا ِّلِ مذ
ُ
َوَكَذَٰلَِك َجَعۡلَنَُٰكۡم أ

لََعَ ٱنلذاِس َوَيُكوَن ٱلرذُسوُل َعلَۡيُكۡم َشِهيٗداۗ 
َوَما َجَعۡلَنا ٱۡلقِۡبلََة ٱلذِِت ُكنَت َعلَۡيَهآ إَِّلذ نِلَۡعلََم 

َٰ َعقَِبۡيهِِۚ  ن يَنَقلُِب لََعَ ِإَون َمن يَتذبُِع ٱلرذُسوَل ِممذ
ۗ َوَما  ُ ِيَن َهَدى ٱّللذ ََكنَۡت لََكبرَِيةً إَِّلذ لََعَ ٱَّلذ
َ بِٱنلذاِس  ُ ِِلُِضيَع إِيَمََٰنُكۡمۚٞ إِنذ ٱّللذ ََكَن ٱّللذ

 ١٤٣لََرُءوٞف رذِحيٞم  
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Artinya: Dan demikian (pula) Kami telah 

menjadikan kamu (umat Islam), 

umat yang adil dan pilihan agar 

kamu menjadi saksi atas 

(perbuatan) manusia dan agar 

Rasul (Muhammad) menjadi saksi 

atas (perbuatan) kamu.37 (QS; Al 

Baqarah ayat 143) 

            Tawassuth berarti sikap tengah, 

sedang-sedang atau tidak memihak atau 

moderat yang mencoba menengahi di antara 

dua sudut pandang, pemikiran atau tindakan 

yang bertentangan secara ekstrem di dalam 

kehidupan sosial masyarakat.38  

            Sedangkan I’tidal adalah bersikap 

adil dalam berbagai hal ataupun dalam 

kondisi apapun. Adil tidak harus sama, 

melainkan adil sesuai takaran masing-

masing. 

2) Tasamuh (Toleran) 

             Sikap tasamuh ini berarti bersikap 

toleran terhadap perbedaan pandangan atau 

memberikan tempat dan kesempatan yang 

                                                           
37 Departemen Agama Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur’an, 

al-Qur’ah dan Terjemahannya (Jakarta: yayasan Penyelenggaraan 

Penerjemah Penafsiran al-Qur’an,1398 Hijriyah/1978 Masehi) 2: 25.  
38 Muhyiddin Abdusshomad, Hujjah NU Akidah-Amaliyah-

Tradisi, 7.  
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sama kepada siapapun tanpa memandang 

perbedaan latar belakang apapun, hal ini 

jika di terapkan akan menciptakan rasa 

damai dan tentram . maka dari itu, sikap 

tasamuh harus ditanamkan sejak dini pada 

diri siswa. Tujuan dari penanaman sikap ini 

adalah agar siswa dapat hidup 

berdampingan dengan manusia lain dan 

dapat toleran terhadap masyarakat yang 

berbeda agama. 

3) Tawazun (seimbang) 

             Karakter Tawazun atau seimbang 

dalam segala hal, termasuk dalam 

penggunaan dalil aqli (pikiran rasional) dan 

dalil naqli (al-Qur‟an-Hadis). Firman Allah 

Swt: 

رَۡسۡلَنا رُُسلََنا بِٱۡلَ 
َ
نَزنۡلَا َمَعُهُم لََقۡد أ

َ
ِيَِنَِٰت َوأ

َتََٰب َوٱلِۡمزَياَن ِِلَُقوَم ٱنلذاُس بِٱۡلقِۡسِطِۖ ٱۡلكِ 
ٞس َشِديٞد َوَمَنَٰفُِع 

ۡ
نَزنۡلَا ٱۡۡلَِديَد فِيهِ بَأ

َ
َوأ

هُۥ َورُُسلَُهۥ  ُ َمن يَنُُصُ لِلنذاِس َوِِلَۡعلََم ٱّللذ
َ قَوِيٌّ َعزِيٞز  بِٱۡلَغۡيِبِۚ إِنذ   ٢٥ ٱّللذ

Artinya: Sesungguhnya Kami telah 

mengutus Rasul-rasul Kami 

dengan membawa bukti-bukti yang 
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nyata dan telah Kami turunkan 

bersama mereka Al kitab dan 

neraca (keadilan) supaya manusia 

dapat melaksanakan keadilan.  

(QS al-Hadid: 25)39 

 Keseimbangan disini adalah bentuk 

hubungan yang tidak berat sebelah tetapi, 

masing-masing pihak mampu menempatkan 

dirinya sesuai dengan fungsinya tanpa 

mengganggu dari fungsi pihak lain. Dalam 

hal ini hasil yang diinginkan adalah 

terciptanya keadilan, kerukunan dan 

kedinamisan dalam hidup.40 

4) Amar Ma’ruf Nahi Munkar 

            Selalu memiliki kepekaan atau 

semangat untuk lebih mendorong supaya 

melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, 

yang berguna, bermanfaat bagi kehidupan 

bersama, serta menolak dan mencegah dari 

segala hal-hal yang membuat seseorang 

menjadi tidak baik ( buruk) atupun 

mencegah dari kemungkaran. 

                                                           
39 Departemen Agama Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur’an, 

al-Qur’ah dan Terjemahannya (Jakarta: yayasan Penyelenggaraan 

Penerjemah Penafsiran al-Qur’an,1398 Hijriyah/1978 Masehi) 57: 25. 
40 Abdul Wahid, Militansi Aswaja & Dinamika Pemikiran Islam 

(Malang: Aswaja Centre UNISMA, 2001), 18. 
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d. Amaliyah-amaliyah Ahlus Sunnah Wal Jama’ah 

an-Nahdliyyah yang yang diterapkan di SMP 

Ma’arif 1 Ponorogo  

            Di SMP MA’arif 1 Ponorogo juga 

menjalankan amaliyah Ahlus Sunnah Wal 

Jama’ah an-Nahdliyyah diantara yang 

diterapkan adalah sholat dhuha berjama’ah, 

wiridan setelah sholat, ziarah kubur, membaca 

sholawat mengucapkan kalimat thayyibah tahlil. 

Dengan pengertian sebagai berikut: 

1) Sholat Dhuha 

            Sholat dhuha ialah sholat sunnah 

yang dikerjakan pada waktu matahari sedang 

naik. Melakukan sholat dhuha hukumnya 

sunnah, sekurang-kurangnya shalat ini 

dikerjakan dua raka’at dan boleh dilakukan 

empat, enam, delapan atau dua belas 

raka’at.41 

2) Wiridan 

            Yang dimaksud wiridan adalah 

berdzikir dan berdoa dengan membaca 

bacaan-bacaan khusus atau kalimat 

Thayyibah diantaranya adalah Tahmid, 

Takbir, tahlil yang dilakukan setelah sholat 

                                                           
41 Muhajir, Kumpulan Risalah Bimbingan Sholat Lengkap dan 

Do’a (Jakarta: S.A. Alaydrus, 1989), 106.  
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baik dilakukan secara sendirian maupun 

dilakukan bersama-sama.42  

            Di SMP Ma’arif Ponorogo 

mendzahirkan wiridan merupakan kegiatan 

yang wajib dilakukan setelah sholat, karena 

wiridan merupakan bentuk-bentuk dari 

penanaman nilai-nilai amaliyah Ahlussunnah 

Wal Jama'ah an-Nahdliyah. 

3) Ziarah kubur 

            Ziarah kubur ialah aktivitas dengan 

maksud mendoakan orang yang telah 

meninggal dunia dan mengingat kematiannya 

(mengingatkan akan kematian). Atau ziarah 

kubur adalah mendatangi makam keluarga, 

ulama, dan para wali untuk mendoakan 

mereka. Biasanya dilakukan pada waktu 

kamis sore atau hari jum’at pagi.  

            Sedangkan di SMP Ma’arif 

melaksanakan kegiatan ziarah kubur ini 

dilakukan rutin setiap tiga bulan sekali dan 

dilakukan secara bergilir sesuai tingkatan 

kelas. Adapun manfaat dari ziarah kubur ini 

adalah untuk mengingatkan sang penziarah, 

                                                           
42 Muhammad Ma’shum Zainy al- Hasyimiy, Ternyata Aku 

Orang NU Kupas Tuntas Tradisi NU (Darul Hikmah: Jombang,2008), 

22. 
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bahwa sesunggunhya semua makhluk yang 

hidup akan merasakan kematian.43 

            Kegiatan ziarah kubur merupakan 

peninggalan pra Islam yang tidak luntur oleh 

perkembangan zaman, dimana tradisi ziarah 

kubur diakulturasikan dengan nilai-nilai 

Islam dan disatupadukan dengan budaya 

yang kental dengan Islam. Kegiatan tersebut 

di upayakan untuk mengingat akan para 

pendahulu atau keluarga yang sudah 

meninggal.   

4) Tahlil  

            Berkumpul dan melakukan tahlilan 

sudah merupakan tradisi yang telah 

diamalkan secara turun temurun oleh 

mayoritas umat Islam di Indonesia.44 Tahlil 

biasanya diamalkan untuk orang yang 

meninggal dan orang yang mempuyai hajat. 

Bahkan warga NU mengundang para 

tetangga, kyai, kerabat dekat untuk turut 

berdo’a bersama dengan melafalkan kalimat 

tahlil. 

5). Sholawat  

             Sholawat ini adalah sebagai rasa 

kecintaan kepada Nabi, atau bentuk dari 

                                                           
43 Muhyiddin Abdusshomad, Hujjah NU Akidah-Amaliyah-

Tradisi, 97. 
44 Ibid., 95.  
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mahabbatur Rosul kepada Nabi Muhammad 

SAW dan mengharap barokah Nabi,dan 

semoga mendapatkan syafaat Nabi 

Muhammad Saw.  

            Allah Swt berfirman dalam surat Al-

Ahzab ayat 56:  

َها  يُّ
َ
أ ۚٞ َيَٰٓ ِ َ َوَمَلَٰٓئَِكَتُهۥ يَُصلُّوَن لََعَ ٱنلذِبِ إِنذ ٱّللذ

ِيَن َءاَمُنواْ َصلُّواْ َعلَۡيهِ وََسِلُِمواْ تَۡسلِيًما    ٥٦ٱَّلذ
Artinya: Sesungguhnya Allah dan malaikat-

malaikat-Nya bershalawat untuk 

Nabi. Hai orang-orang yang 

beriman, bershalawatlah kamu 

untuk Nabi dan ucapkanlah salam 

penghormatan kepadanya. (Q.S. Al-

Ahzab: 56)45 

            Di SMP Ma’arif juga terdapat 

ekstrakurikuler salah satunya yaitu ada 

kesenian sholawat al-Banjari yang berisi 

sholawat kepada Nabi atau mengagungkan 

Nabi Muhammad Saw. Membaca sholawat 

kepada Nabi Muhammad Saw merupakan 

                                                           
45 Departemen Agama Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur’an, 

al-Qur’ah dan Terjemahannya (Jakarta: yayasan Penyelenggaraan 

Penerjemah Penafsiran al-Qur’an,1398 Hijriyah/1978 Masehi) 33: 56. 
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ibadah yang sangat terpuji.46 Bahkan Allah 

Swt juga memerintahkan untuk mendoakan 

mereka yang sedang bersholawat. 

             Mengingat pentingya bersholawat 

sampai-sampai Rosulullah Saw mengatakan 

orang orang yang tidak membaca sholawat 

ketika nama beliau disebut sebagai orang 

yang bakhil atau pelit. 

            Jadi, penanaman nilai-nilai Ahlus 

Sunnah Wal Jama’ah an-Nahdliyyah ini 

tidak hanya dalam ranah materi pembelajaran 

Aswaja saja, melainkan juga ada amaliyah-

amaliyahnya yaitu salah satunya adalah 

melalui kegiatan Islami atau amaliyah-

amaliyah Ahlus Sunnah Wal Jama’ah an-

Nahdliyyah yang diantaranya adalah dengan 

cara mengagungkan Nabi Muhammad SAW, 

memuji dan mengharap syafaatnya dengan 

cara melalui ekstrakurikuler kesenian al-

banjari tersebut sebagai bentuk rasa  

mahabbah (kecintaan) kepada Nabi 

Muhammad Saw. 

6). Cium Tangan 

            Merupakan salah satu budaya yang 

akrab dikalangan NU adalah mencium 

tangan orang yang dihormati. Biasanya 

                                                           
46 Muhyiddin Abdusshomad, Hujjah NU Akidah-Amaliyah-

Tradisi (Khalista: Surabaya, 2008), 72.  
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dilakukan oleh anak kepada orang tuanya, 

murid kepada guru, santri kepada kyai atau 

muda ke yang tua. Mencium tangan tersebut 

merupakan sebagai tanda penghormatan dan 

cinta kepada mereka. 

 

6. Pembelajaran Ahlussunnah Wal Jama’ah An-

Nahdliyyah di sekolah. 

a. Pengertian Pembelajaran Ahlus Sunnah Wal 

Jama’ah An-Nahdliyyah. 

            Pembelajaran adalah suatu usaha dan 

upaya yang dilakukan secara sadar terhadap 

nilai-nilai yang dilaksanakan oleh orang tua, 

seorang pendidik, atau tokoh masyarakat. 

Dengan metode atau strategi tertentu baik secara 

personal (perseorangan) maupun secara lembaga 

yang merasa punya tanggung jawab terhadap 

perkembangan pendidikan anak didik atau 

generasi bangsa. Hal ini dalam rangka 

menanamkan nilai-nilai dasar kepribadian, 

pengetahuan yang bersumber pada ajaran Islam 

untuk dapat diarahkan pada sasaran dan tujuan 

yang ingin dicapai.47 

            Persoalan moral dan akhlak yang saat ini 

statusnya sedang krisis di Negara ini, khususnya 

bangsa Indonesia.  Sudah menjadi suatu 

                                                           
47 Mulyono, Strategi Pembelajaran Menuju Efektifitas 

Pembelajaran di Abad Global (Malang: UIN-Maliki Pres, 2012), 7.  
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keharusan atau kewajiban yang harus ditunaikan 

bagi semua lapisan, baik masyarakat bawah, 

menengah dan atas untuk turut memperbaiki 

moral, akhlak maupun karakter anak bangsa.48 

Jadi, kita sebagai  introspeksi diri sendiri dalam 

membentuk moral karakter maupun akhlak. 

            Pembelajaran merupakan upaya sengaja 

dan bertujuan yang berfokus kepada 

kepentingan, karakteristik, dan kondisi orang 

lain agar peserta didik dapat belajar secara 

efektif dan efisien.49 Pembelajaran yang 

dimaksudkan adalah sebuah proses yang 

disadari yang cenderung bersifat permanen dan 

mengubah perilaku seseorang. Karena 

pembelajaran akan menjadi penentu utama 

dalam suatu produk pendidikan yaitu perubahan 

pada perilaku akhlak. 

            Sedangkan konsep pembelajaran 

menurut Corey adalah suatu proses dimana 

lingkungan seseorang secara disengaja dikelola 

untuk memungkinkan ia turut serta dalam 

tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi 

khusus atau menghasilkan respons terhadap 

                                                           
48 Nur Hidayah, “Redefinisi Ontologi Aswaja dalam Pendidikan 

Ma’arif di Era Kontemporer,” Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, Vol 

10, No. 1 (Februari 2015), 111.  
49 Muhammad Thobroni & Arif Mustofa, Belajar dan 

Pembelajaran Pengembangan Wacana dan Praktik Pembelajaran 

dalam Pembangunan Nasional (Yogyakarya: Ar-Ruz Media, 2012), 41.  
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situasi tertentu, pembelajaran merupakan 

merupakan proses dari suatu tujuan 

pendidikan.50 

            Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

menurut Corey adalah upaya dari seseorang 

secara sengaja untuk dikelola secara khusus 

dalam kondisi khusus untuk mencapai 

perubahan pribadi ataupun perilaku atau 

karakter (akhlak) yang tampak signifikan. 

            Pembelajaran bukan hanya terbatas pada 

peristiwa yang dilakukan oleh guru saja, 

melainkan mencakup semua peristiwa yang 

mempunyai pengaruh langsung pada proses 

pembelajaran manusia. Pembelajaran mencakup 

pula kejadian-kejadian yang dimuat dalam 

bahan-bahan cetak, gambar, progam radio, 

televise film.51 

            Jadi, Pendidikan atau pembelajaran 

materi Ahlus Sunnah Wal Jama’ah An-

Nahdliyyah merupakan upaya sadar, terarah dan 

berkesinambungan untuk memperkenalkan dan 

menanamkan nilai-nilai paham Ahlussunnah 

Wal Jama'ah an-Nahdliyyah pada peserta didik 

supaya peserta didik mengetahui, mayakini, 

                                                           
50 H. Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran 

(Bandung: Alfabeta, 2014), 61. 
51 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar (Bandung: Pustaka Setia, 

2011), 7.  
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memahami serta mengamalkannya dalam 

kehidupan sehari-hari.52 Pendidikan 

pembelajaran materi Ahlus Sunnah Wal Jama’ah 

dilakukan melalui aktivitas bimbingnan, 

pengajaran, latihan serta pengalaman belajar. 

            Di dalam bidang pendidikan NU 

memiliki Lembaga Pendidikan Ma’arif (LP 

Ma’arif). Lembaga ini adalah Lembaga yang 

bertanggung jawab atas penyebaran dan 

pengembangan ajaran Ahlussunnah Wal 

Jama'ah di tingkat formal. Di SMP Ma’arif 1 

Ponorogo ini memberikan materi pendidikan 

Ahlus Sunnah Wal Jama’ah an-Nahdliyyah yang 

merupakan pelajaran wajib yang masuk 

kurikulum muatan lokal dan tidak semua 

sekolah mencantumkan pendidikan Aswaja 

dalam kurikulumnya, sebab Pendidikan Ahlus 

Sunnah Wal Jama’ah an-Nahdliyyah hanya 

diajarkan di sekolah yang bernaungan dibawah 

Ma’arif NU. Dan setiap satuan pendidikan 

Ma’arif NU harus mempunyai ciri atau 

kekhususan dan jati diri pendidikan Ma’arif NU 

yaitu: Terciptanya suasana keagamaan di 

sekolah dalam peribadatan, pergaulan, 

pembiasaan ucapan kalimat thayyibah, etika, 

                                                           
52 M. Mahbubi, Pendidikan Karakter Implementasi Aswaja 

Sebagai Nilai Pendidikan Karakter (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012), 

35.   
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berakhlakul karimah dalam perilaku sehari-

hari.53 

            Pendidikan Ahlus Sunnah Wal Jama’ah 

an-Nahdliyyah merupakan salah satu komponen 

yang dimaksudkan untuk peningkatan potensi 

spiritual dan dapat membentuk peserta didik 

supaya menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Allah Swt, berkarakter dan 

berakhlak mulia. 

            Dari beberapa pendapat diatas dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran Aswaja 

merupakan hubungan interaksi antara guru 

dengan peserta didik dengan tujuan terciptanya 

suasana keagamaan di sekolah dalam 

peribadatan, pergaulan, pembiasaan kalimat 

thayyibah, terwujudnya perubahan yang tampak 

dan signifikan dalam hal akhlak, karakter siswa 

supaya dapat terwujudnya semangat belajar, 

cinta tanah air, terlaksananya amal saleh dalam 

kehidupan nyata yang sarwa ibadahnya sesuai 

dengan ajaran Ahlus Sunnah Wal Jama’ah an-

Nahdliyyah baik dikalangan murid, guru 

maupun masyarakat lingkungan sekolah.54 

b. Komponen - komponen Pembelajaran 

Ahlussunnah Wal Jama'ah an-Nahdliyyah 

                                                           
53  Ibid., 32-33. 
54 M. Mahbubi, Pendidikan Karakter Implementasi Aswaja 

Sebagai Nilai Pendidikan Karakter,  33. 
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            Komponen pembelajaran merupakan 

sesuatu yang harus ada dalam pembelajaran. 

Komponen-komponen tersebut diantaranya 

adalah: Tujuan pembelajaran, peserta didik, 

pendidik (guru), perencanaan pengajaran (RPP), 

strategi pembelajaran, media pembelajaran dan 

evaluasi pembelajaran. 

c. Metode Pembelajaran Ahlus Sunnah Wal 

Jama’ah 

            Metode pembelajaran adalah suatu cara 

yang dapat digunakan pendidikan dalam proses 

proses belajar mengajar supaya materi pelajaran 

dapat disampaikan dengan mudah serta efektik 

kepada peserta didik. Metode pembelajaran 

Ahlus Sunnah Wal Jama’ah an-Nahdliyyah 

adalah suatu cara yang dapat digunakan dalam 

proses belajar mengajar materi Ahlus Sunnah 

Wal Jama’ah an-Nahdliyyah agar dapat 

disampaikan dengan mudah serta efektif kepada 

peserta didik. Ada beberapa metode 

pembelajaran yang digunakan dalam 

pembelajaran Ahlus Sunnah Wal Jama’ah an-

Nahdliyyah, diantaranya adalah: 

1) Metode ceramah. 

            Media ceramah adalah dimana 

seorang guru menerangkan atau 

menceritakan secara keseluruhan isi materi 

pembelajaran, dan siswa hanya 



52 
 
 

 

 

mendengarkan penjelasan dari lisan dari 

seorang guru.55 

2) Metode diskusi. 

            Metode diskusi ini adalah metode 

yang mana siswa setelah mendapat materi 

pembelajaran dari guru lalu diberi pertanyaan 

dari guru dan didiskusikan dengan 

temannya.56 Setelah didiskusikan lalu 

menyimpulkan apa yang telah didiskusikan. 

3) Metode Tanya jawab. 

            Metode ini merupakan metode yang 

mana setelah mendapat materi, siswa disuruh 

untuk bertanya mengenai materi yang 

kiranya kurang jelas dan sulit difahami.57 

Dan seorang guru harus menjawab 

pertanyaan dari sorang siswa guna untuk 

menjelaskan apa yang belum difahami oleh 

siswa. 

4) Metode kerja kelompok. 

            Metode ini adalah metode yang mana 

setelah diberi materi pembelajaran, guru 

member pertanyaan dan dikerjakan secara 

berkelompok. Di dalam kerja kelompok ini 

                                                           
 55 Ramayulis, Profesi dan Etika Keguruan (Jakarta: Kalam 

Mulia, 2016), 204-206.  

 56 Nana Sudjana, Cara Belajar Siswa Aktif dalam Proses 

Belajar Mengajar (Bandung: Sinar Baru, 1994), 77.  

 57 Ibid., 79. 
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diantara siswa satu dengan yang lain harus 

kompak dalam mengerjakan ataupun 

mendiskusikan apa yang diberikan oleh 

seorang pendidik. Tujuan dari metode 

pembelajaran ini adalah untuk membantu 

siswa dalam kegiatran belajar agar dapat 

lebih mudah difahami oleh siswa. 

d. Strategi Pembelajaran Ahlus Sunnah Wal 

Jama’ah An-Nahdliyyah 

            Strategi pembelajaran merupakan cara-

cara yang akan dipilih dan digunakan oleh 

seorang pengajar untuk menyampaikan materi 

pembelajaran sehingga akan memudahkan 

peserta didik dalam menerima dan memahami 

materi pembelajaran, sehingga dapat mencapai 

dari sebuah tujuan pendidikan.58 Jadi, didalam 

sebuiah pembelajaran pasti seorang guru 

mempunyai strategi yang cocok dalam suatu 

penyampaian materi pembelajaran.  

e. Media Pembelajaran Ahlus Sunnah Wal 

Jama’ah An-Nahdliyyah 

            Media pembelajaran adalah alat bantu 

untuk mempermudah proses pentransferan ilmu 

pendidikan, sehingga dapat mencapai tujuan dari 

pendidikan tersebut. Selain itu, untuk menambah 

pengetahuan, mengubah sikap atau menanamkan 

                                                           
 58 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2011), 57. 
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ketrampilan pada setiap orang yang 

memanfaatkannya. Jadi, seorang diberi alat 

untuk memudahkan dalam pemberian atau 

pentransferan ilmu pengetahuan kepada peserta 

didik. Media tersebut diantaranya adalah LCD, 

proyektor, sound sistem.  

f. Tujuan pembelajaran Ahlus Sunnah Wal 

Jama’ah An-Nahdliyyah 

            Tujuan pembelajaran menjadi landasan 

menentukan komponen pembelajaran lainnya, 

yaitu dijadikan landasan menentukan isi, metode 

pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. tujuan 

pembelajaran ada tiga aspek yaitu: 

1. Kognitif, yaitu kemampuan yang lebih 

menitik beratkan pada kemampuan 

berfikir, seperti kemampuan mengingat, 

memahami, menerapkan, menganalisa, 

mengevaluasi dan mencipta. 

2. Psikomotor, yaitu kemampuan yang 

menitikberatkan pada kemampuan gerak 

fisik, seperti kemampuan melakukan 

sesuatu kegiatan. 

3. Afektif, yaitu kemampuan 

menitikberatkan pada sikap,59 dalam kata 

lain merupakan hasil dari semua yang 

                                                           
 59 Sunhaji, Pembelajaran Tematik Integratif (Purwokerto: 

STAIN Press, 2013), 26-27.  
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telah dilakukan dari peserta didik 

(akhlak). 

 Selain tiga komponen dari tujuan 

pembelajaran (kognitif, psikomotorik dan 

afektif) tujuan dari materi pembelajaran Ahlus 

Sunnah Wal Jama’ah An-Nahdliyyah ini sendiri 

adalah untuk lebih menekankan kepada 

pendidikan budaya dan karakter, diantaranya 

adalah religius, jujur,cinta tanah air, peduli 

sosial, tanggung jawab dan menanamkan nilai-

nilai Aswaja, toleransi kepada teman, tawadlu’, 

berakhlakul karimah, dan mengamalkan nilai-

nilai Ahlussunnah Wal Jama'ah an-Nahdliyyah 

yaitu: Tawasuth dan I’tidal, Tasamuh, Tawazun 

dan Amar Ma’ruf Nahi Munkar.60 

  

                                                           
 60Anwar Rifa’i, “Pembentukan Karakter Nasionalisme Melalui 

Pembelajaran Pendidikan Aswaja Pada Siswa Madrasah Aliyah Al 

Asror Semarang,” Journal of Education al Social Studies, Vol 6, No 1, 

2017, 9. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

             Penelitian Kualitatif adalah proses penelitian 

yang dilakukan secara wajar dan natural sesuai dengan 

kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi, 

serta jenis data yang dikumpulkan terutama data 

kualitatif.61 Dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. 

Tekanan penelitian ini berada pada proses. Dalam 

penelitian kualitatif selain hasil proseslah yang lebih 

dipentingkan. 

            Jenis penelitian kualitatif penelitian ini berupa 

studi kasus. Menurut Noeng Muhadjir merupakan 

metode penelitian yang berupaya mencari kebenaran 

ilmiah, dengan cara mempelajari secara mendalam dan 

dalam jangka waktu yang cukup lama.62 Penelitian ini 

peneliti meneliti bagaimana pembelajaran Ahlussunnah 

Wal Jama’ah An-Nahdliyyah di SMP Ma’arif 1 

Ponorogo, bagaimana upaya dari seorang guru 

Pendidikan Agama Islam dalam penanaman nilai-nilai 

Ahlussunnah Wal Jama’ah An-Nahdliyyah pada siswa 

                                                           
61 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan: Metode dan 

Paradigma Baru (Bandung: Remaja Rosdakarya,   2014), 142.  
62 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: 

Ar-Ruzz Media, 2012), 187.  
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SMP Ma’arif 1 Ponorogo dan bagaimana dampak dari 

penanaman nilai-nilai Ahlussunnah Wal Jama’ah An-

Nahdliyyah terhadap penerapan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 

B. Kehadiran Peneliti 

            Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti terjun ke 

lapangan, mempelajari suatu proses atau penemuan 

yang terjadi, secara alami mencatat, menganalisis, 

menafsirkan dan melaporkan serta menarik simpulan-

simpulan dari proses tersebut.63 Untuk itu peneliti harus 

berperan langsung serta berpartisipasi secara penuh 

untuk mengumpulkan data-data. Karena instrumen 

penelitian hanya sebagai penunjang. 

            Penelitian ini dilakukan dengan kehadiran 

langsung, pertama adalah melakukan penjajakan awal 

penelitian, yaitu berada di SMP Ma’arif 1 Ponorogo. 

Selanjutnya melakukan observasi serta wawancara 

dengan guru Pendidikan Agama Islam, kepala sekolah 

SMP Ma’arif 1 Ponorogo, serta peserta didik. 

Wawancara ini dilakukan guna memperoleh data yang 

riel dan signifikan. 

  

C. Lokasi Penelitian 

            Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi 

penelitian di Lokasi penelitian ini adalah di SMP 

                                                           
 63 Ibid.,142.  
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Ma’arif 1 Ponorogo Jl. Batorokatong 13 Kelurahan 

Cokromenggalan, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo. 

 

D. Data dan Sumber Data 

            Data utama dalam penelitian kualitatif ialah 

kata-kata (wawancara),  tindakan (observasi) dan 

dokumentasi, selebihnya adalah data tambahan.64 Data 

tersebut diambil dengan wawancara dari guru 

Pendidikan Agama Islam, guru Ahlussunnah Wal 

Jama’ah An-Nahdliyyah, kepala sekolah serta peserta 

didik serta observasi terhadap kegiatan maupun upaya 

dari guru dalam melakukan penanaman nilai-nilai 

Ahlussunnah Wal Jama’ah An-Nahdliyyah pada siswa 

SMP Ma’arif 1 Ponorogo. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

            Teknik pengumpulan data merupakan suatu 

langkah yang paling strategis untuk mengumpulkan 

data. Dalam pengumpulan data, penelitian ini 

melibatkan beberapa informan untuk memperoleh data 

mengenai upaya dari seorang guru Pendidikan Agama 

Islam dalam penanaman nilai-nilai Aswaja pada siswa 

SMP Ma’arif 1 Ponorogo. Di sini peneliti 

menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan 

data yaitu: 

1. Teknik Observasi  

                                                           
64 Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2014), 157.  
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            Observasi adalah teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan jalan pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis, logis objektif dan 

rasional mengenai berbagi fenomena, baik dalam 

situasi sebenarnya maupun dalam situasi buatan 

untuk mencapai tujuan tertentu.65 Pada penelitian 

ini, teknik observasi yang digunakan adalah 

observasi non partisipatif. Observasi non patisipatif 

adalah obsevasi yang tidak melibatkan observer 

dalam kegiatan yang sedang diobservasi66. 

Dikarenakan peneliti tidak ikut berpartisipasi secara 

keseluruhan, hanya murni sebagai obsever.  

            Alasan peneliti menggunakan teknik 

observasi ini salah satunya ialah peneliti dapat 

melakukan pengamatan yang di dasarkan pada 

pengamatan langsung. Selain itu, teknik ini 

memungkinkan peneliti untuk melihat dan 

mengamati sendiri , kemudian mencatat terkait 

perilaku anak secara sebenarnya. Teknik ini 

digunakan untuk mendapatkan data-data yang 

berkaitan upaya dari seorang guru Pendidikan 

Agama Islam dalam penanaman nilai-nilai 

Ahlussunnah Wal Jama’ah an-Nahdliyyah pada 

siswa SMP Ma’arif 1 Ponorogo. 

2. Teknik Wawancara 

                                                           
65 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan: Metode dan 

Paradigma Baru,  231.  
66 Wina sanjaya, Penelitian Pendidikan (Jakarta: Kencana 

Prenada Grup, 2013), 273. 
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            Wawancara adalah teknik pengumpulan data 

yang dilakukan melalui percakapan dan tanya 

jawab, baik langsung maupun tidak langsung 

dengan responden untuk mencapai tujuan tertentu.67 

Wawancara merupakan salah satu hal yang sangat 

penting dalam mencari informasi mengenai masalah 

yang akan diteliti, maka sebaiknya peneliti harus 

mempersiapkan pertanyaan yang baik serta 

memahami teknik-teknik dalam bertanya. 

            Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

teknik wawancara tidak terstruktur. Wawancara 

tidak terstruktur ini dalam pelaksanaannya lebih 

bebas dan luwes dibandingkan dengan wawancara 

terstruktur karena dalam melakukan wawancara 

dilakukan secara alamiah untuk menggali ide dan 

gagasan informan secara mendalam, terbuka.68 

Maksudnya peneliti melakukan wawancara tidak 

terstruktur ini akan lebih memudahkan peneliti 

dalam menggali informasi mengenai upaya guru 

Pendidikan Agama Islam dalam menanamkan nilai-

nilai Ahlussunnah Wal Jama’ah an-Nahdliyyah 

pada siswa SMP Ma’arif 1 Ponorogo, karena 

dengan wawancara ini informan juga tidak merasa 

terintrograsi atau diwawancara karena seperti 

mengobrol biasa.  

                                                           
67 ZainalArifin, Penelitian Pendidikan: Metode dan Paradigma 

Baru , 233. 
68 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2015), 163.  
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            Dalam penelitian ini, orang-orang yang 

dijadikan informan adalah: 

a. Kepala madrasah, untuk mendapatkan informasi 

terkait dengan latar belakang dari cara atau 

upaya-upaya dari seorang guru Pendidikan 

Agama Islam dalam penanaman nilai-nilai 

Ahlussunnah Wal Jama’ah An-Nahdliyyah pada 

siswa SMP Ma’arif 1 Ponorogo dan dampak 

dari penanaman nilai-nilai Ahlussunnah Wal 

Jama'ah an-Nahdliyyah terhadap penerapan 

dalam kehidupan sehari-hari siswa SMP Ma’arif 

1 Ponorogo. 

b. Guru Pendidikan Agama Islam, untuk 

memperoleh informasi terkait dengan upaya-

upaya dari seorang guru Pendidikan Agama 

Islam itu sendiri dalam penanaman nilai-nilai 

Ahlussunnah Wal Jama’ah An-Nahdliyyah pada 

siswa SMP Ma’arif 1 Ponorogo dan dampak 

pada siswa dari penanaman nilai-nilai 

Ahlussunnah Wal Jama'ah an-Nahdliyyah 

terhadap penerapan dalam kehidupan sehari-hari 

siswa SMP Ma’arif 1 Ponorogo. 

c. Peserta didik, untuk mendapatkan informasi 

terkait tentang dampak dari penanaman nilai-

nilai Ahlussunnah Wal Jama’ah an-Nahdliyyah  

terhadap penerapan dalam kehidupan sehari-hari 

siswa SMP Ma’arif 1 Ponorogo. 
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            Wawancara tersebut digunakan untuk 

mencari jawaban mengenai upaya-upaya dari 

seorang guru Pendidikan Agama Islam dalam 

penanaman nilai-nilai Ahlussunnah Wal Jama’ah 

An-Nahdliyyah pada siswa SMP Ma’arif 1 

Ponorogo dan dampak dari penanaman nilai-nilai 

Aswaja terhadap penerapan nilai-nilai Ahlussunnah 

Wal Jama’ah An-Nahdliyyah dalam kehidupan 

sehari-hari siswa SMP Ma’arif 1 Ponorogo. 

3. Teknik Dokumentasi  

            Dokumentasi merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk 

tulisan, gambar, atau di dapatkan dari karya-karya 

seseorang.69 Penelitian di sini peneliti menggunakan 

teknik keterlibatan pasif. Yaitu peneliti dalam 

kegiatan pengamatannya tidak terlibat dalam 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku 

yang diamatinya, dan dia juga tidak melakukan 

sesuatu bentuk interaksi social dengan pelaku atau 

para pelaku yang diamati. 70 

            Dokumentasi ini dilakukan untuk 

melengkapi dan mendukung wawancara dan 

observasi yang dilakukan. Data yang diperoleh 

misalnya tentang profil sekolah SMP Ma’arif 1 

Ponorogo, sejarah berdirinya SMP Ma’arif 1 

                                                           
69 Sugiyono, Metode Penelitin Pedidikan: pendekatan 

kuantitatif, kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016), 329.  
70 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif , 155.  
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Ponorogo , visi misi, keadaan guru, keadaan siswa 5 

tahun terakhir SMP Ma’arif 1 Ponorogo. 

 

F. Teknik Analisis Data 

            Bogdan dan Biklen mengemukakan analisis 

data adalah proses yang dilakukan secara sistematis 

untuk mencari, menemukan dan menyusun transkip 

wawancara, catatatan-catatan lapangan dan bahan-

bahan lainnya yang telah dikumpulkan peneliti 

dengan teknik-teknik pengumpulan data lainnya. 

            Dalam penelitin ini, peneliti menggunakan 

analisis Miles and Huberman yang mengemukakan 

bahwa aktifitas dalam analisis kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. 

Adapun dalam analisis data, yaitu  data reduction, 

data display, dan conclusiondrawing 

/veryfication.71  

                                                           
 71 Sugiyono, Metode Penelitin Pedidikan: pendekatan 

kuantitatif, kualitatif dan R&D, 337.  
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Ketiga tahap tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

1. Data Reduction (Reduksi data): merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu. 

2. Data Display (penyajian data): setelah data 

direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplay data. Penyajian data dapat berupa 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

dan sejenisnya.  

3. Conclusiondrawing /veryfication, yakni 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan dalam penelitian mengungkap 

temuan berupa hasil deskripsi yang sebelumnya 

masih kurang jelas kemudian diteliti menjadi 

lebih jelas dan diambil kesimpulan.72 

                                                           
72 Ibid., 338-339.  
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G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

            Uji keabsahan data dilakukan uji validitas 

dan reliabilitas. Uji keabsahan data dalam penelitian 

kualitatif meliputi uji credibility (validitas internal), 

transferability (validitas eksternal), dependability 

(reliabilitas), confirmability (obyektivitas).73 

1. Pengamatan yang tekun 

            Meningkatkan ketekunan berarti 

melakukan pengamatan dengan lebih cermat 

dan berkesinambungan.74 Disini berarti peneliti 

harus melakukan pengamatan mengenai upaya 

dari guru Pendidikan Agama Islam dalam 

penanaman nilai-nilai Ahlussunnah Wal 

Jama’ah an-Nahdliyyah pada siswa SMP 

Ma’arif 1 Ponorogo dengan bersungguh-

sungguh dan tekun agar peneliti mendapatkan 

data yang diinginkan. 

2. Triangulasi. 

            Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain. Di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data itu.75  Dalam penelitian ini menggunakan 

sumber data, seperti dokumentasi, hasil 

observasi, hasil wawancara dengan 

                                                           
73 Ibid., 365-366.  
74 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, 370.  

 75 Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 330.  
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mewawancarai lebih dari satu subjek yang 

dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. 

 

H. Tahapan-tahapan Penelitian.  

            Tahap-tahap penelitian ini ada tiga tahapan 

dan ditambah dengan tahap terakhir yaitu penulisan 

hasil penelitian. Tahap-tahap tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Tahap pra lapangan, meliputi penyusunan 

rancangan awal penelitian, pengurusan izin 

penelitian, penjajakan lapangan dan 

penyempurnaan rancangan penelitian, 

pemilihan dan interaksi dengan subjek dan 

informan dan menyiapkan peranti pembantu 

untuk kegiatan lapangan. 

2. Tahap pekerjaan lapangan, meliputi 

memahami latar penelitian dan persiapan diri, 

memasuki lapangan dan mengamati sambil 

mengumpulkan data. 

3. Tahap pasca lapangan (tahap analisis data), 

meliputi analisis selama dan setelah 

pengumpulan data. 

4. Tahap penulisan hasil penelitian atau laporan 

penelitian.  
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Profil Sekolah SMP Ma’arif 1 Ponorogo 

a. Nama Sekolah          : SMP MA’ARIF 1 

PONOROGO         

b. NSS                      : 202051117001  

c. NPSN                      : 20510116 

d. Alamat Sekolah          : Jln. Batorokatong 13 

Ponorogo   

 : (Kecamatan) Ponorogo 

 : (Kabupaten/Kota) 

Kabupaten Ponorogo 

 : (Propinsi) Jawa Timur 

e.  Telepon : (0352) 481159 

f.    E-mail dan Website : smpmaarif1po@yahoo 

co.id 

g.   Status Sekolah  : Swasta   

h.   Luas lahan dan jumlah rombel  :  

   Luas Lahan  : 5940 m2 

   Jumlah Rombel  : 19 ( 

keseluruhan ) 

 

2. Sejarah Lembaga Pendidikan SMP Ma’arif 1 

Ponorogo. 

            Setelah Indonesia merdeka tahun 1945 para 

Kyai dan Ulama di Lingkungan NU di Kabupaten 

Ponorogo bergegas bersemangat untuk berjihat 
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memajukan pendidikan di Ponorogo. Pada saat itu 

Nahdlatul Ulama hanya mempunyai satu lembaga 

pendidikan umum tingkat sekolah dasar yakni  SR 

Islam yang berkudukan di komplek masjid NU di 

Jalan Sultan Agung sekarang. 

            Maka pada tanggal 14 Agustus 1948 

bertepatan bulan peringatan Indonesia Merdeka 

berkumpulah para Kyai dan Ulama NU berusaha 

mendirikan Sekolah Menengah Islam yang disingkat 

SMI. SMI tersebut berdiri di atas tanah wakaf dari 

almarhum Bapak H. Chozin yang berlamat di Jalan 

Batorokatong 13 Desa Cokromenggalan Kecamatan 

Kota Kabupaten Ponorogo sampai sekarang . 

            Tahun demi tahun SMI  sangat diminati umat 

Islam khususnya warga NU di Kabupaten Ponorogo 

dan sekitarnya, sehingga dalam mengikuti Ujian 

Negara (tempo dulu) selalu lulus 70 – 80%. 

            Namun dalam kurun waktu tahun 60-an SMI 

berubah nama menjadi SMP NU. Dari SMP NU 

tahun demi tahun berubah lagi menjadi SMP Maarif. 

Berubahnya  tersebut karena NU menjadi partai 

politik, sehingga pemerintah menghimbau agar nama 

lembaga pendidikan tidak sama dengan parpol. 

            Dari SMP Maarif berubah lagi menjadi SLTP 

Maarif, kemudian berubah lagi menjadi SMP 

Maarif-1 yang berimbrio menjadi beberapa SMP 

Maarif yaitu SMP Maarif-1 sampai dengan SMP 
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Maarif-9 yang tersebar di seluruh kecamatan di 

Ponorogo. 

            Seluruh komponen SMP Maarif-1 Ponorogo 

dalam  melaksanakan tugasnya alhamdulillah selalu 

baik sehingga lulusannya mencapai antara 98% - 

!00% pada setiap pelulusan. Begitu pula kreteria-

kreteria administrasi dari delapan standart dll  yang 

disyaratkan pemerintah untuk akreditasi sealalu 

dipenuhi dengan baik. Dari status akreditasi Diakui 

berubah menjadi Disamakan, dari disamakan 

berubah terakreditasi A, dan Sekolah  Standart 

Nasional (SSN) pada tahun 2011. Status SMP 

Maarif-1 Ponorogo terakreditasi A dan SSN 

merupakan satu-satunya SMP Swasta di Ponorogo 

sampai sekarang. 

            SMP Ma’arif 1 Ponorogo terletak dijalan 

Battorokathong 13 Desa Cokromenggalan 

kecamatan kota kabupaten Ponorogo. Seiring 

berjalannya waktu lembaga sekolah ini selalu 

mengadaptasi perkembangan dan tantangan zaman 

sehingga semakin profesional dalam penglolaan 

sekolah. Hal ini terbukti dengan perkembangan 

setatus sekolah dari RSSN menjadi (sekolah standar 

nasional) ditahun 2010 yang lalu dan didukung oleh 

95% tenaga pendidikan yang telah memperoleh 

predikat Guru profesional dan telah tersertifikasi. 

3. Letak Geografis 
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            SMP Ma’arif 1 Ponorogo ini terletak dijalan 

Battorokathong 13 Kelurahan Cokromenggalan, 

kecamatan Ponorogo, kabupaten Ponorogo Provinsi 

Jawa Timur. 

 

4. Visi dan Misi SMP 1 Ma’arif Ponorogo 

            Visi Sekolah adalah imajinasi moral yang 

dijadikan dasar atau rujukan dalam menentukan 

tujuan atau keadaan masa depan sekolah yang secara 

khusus diharapkan oleh Sekolah. Visi Sekolah 

merupakan turunan dari Visi Pendidikan Nasional, 

yang dijadikan dasar atau rujukan untuk 

merumuskan Misi, Tujuan sasaran untuk 

pengembangan sekolah dimasa depan yang 

diimpikan dan terus terjaga kelangsungan hidup dan 

perkembangannya. 

 

VISI:                                                                                                                                                   

BERIMTAQ, BERIPTEK, BERBUDAYA, DAN BERAKHLAK 

MULIA 

MISI: 

a. Mengamalkan nilai-nilai Islami dalam kehidupan 

sehari-hari /akhlakul karimah seluruh warga sekolah 

b. Meningkatkan prestasi akademik dan non akademik 

c. Mempersiapkan peserta didik dalam penguasaan 

ilmu pengetahuan dan teknologi 

d. Membudayakan disiplin dan etos kerja yang tinggi 
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e. Membudayakan kepribadian dan budi pekerti yang 

luhur sesuai ajaran ahlussunah wal jamaah. 

 

5. Struktur Lembaga Pendidikan SMP Ma’arif 1 

Ponorogo 

a. Ketua komite sekolah : Drs. H. Choirul 

Fatah, M. Pd.I. 

b. Kepala sekolah  : Suharjono, S.Pd. 

c. Waka kurikulum  : Ir. Sona’a 

d. Waka kesiswaan   : Miswanto, S. Pd. 

e. Waka sarpras   : Sutrisno, S.Pd. 

f. Waka Humas   : Silahudin Hudaya, 

S.Pd. 

g. Bendahara sekolah   : Dra, Dwi 

Yulianti 

h. Bendahara Bos   : Tien ardiana sari 

i. Kepala tata usaha   : Yulianto 

 

6. Keadaan Guru Dan Siswa Lembaga Pendidikan 

SMP Ma’arif 1 Ponorogo 

a. Keadaan Guru 

            Guru merupakan orang tua kedua setelah ‘& 

orang tua kandung yang memberikan ilmu, 

memberikan kedisiplinan serta mengajarkan 

keteladanan kepada para siswa agar siswa 

mendapatkan ilmu, baik ilmu pengetahuanmaupun 

moral yang sangat penting dalam kehidupan sehari-

hari. 
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            Berdasarkan data dokumentasi yang telah 

peneliti dapatkan untuk saat ini di SMP 1 Ma’arif 

Ponorogo telah memiliki tenaga guru sejumlah 42 

orang. Dengan lulusan S3/S2 berjumlah 1 orang, 

sedangkan  lulusan S1 berjumlah 41 orang. 

Sedangkan tenaga kependidikan atau tenaga 

pendukung sejumlah 14 orang dengan lulusan SMP 

berjumlah 2 orang, lulusan SMA 8 orang dan 

lulusan S1 4 orang ditahun 2018/2019. sedangkan 

guru yang mengajr di SMP 1 Ma’arif Ponorogo ada 

yang memegang 1 mata pelajaran, ada juga yang 

memegang 2 mata pelajaran. 

b. Keadaan Siswa 

            Siswa lembaga pendidikan SMP 1 Ma’arif 

Ponorogo berasal dari beberapa daerah baik dari 

ponorogo maupun luar ponorogo. Dibawah ini 

adalah rincian jumlah siswa lima tahun terahir: 

1) Tahun 2013/2014 jumlah siswanya 553 dan 

terdiri dari 25 kelas dengan rincian kelas VII 6 

kelas berjumlah 134 anak, kelas VIII 9 kelas 

berjumlah 199 anak dan kelas IX 10 kelas 

berjumlah 220 anak. 

2) Tahun 2014/2015 jumlah siswanya 521 dan 

terdiri dari 24 kelas dengan rincian kelas VII 9 

kelas berjumlah 195 anak, kelas VIII 9 kelas 

berjumlah 134 anak, kelas IX 10 kelas 

berjumlah 192 anak. 
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3) Tahun 2015/2016 jumlah siswanya 477 dan 

terdiri dari 22 kelas dengan rincian kelas VII 7 

kelas berjumlah 147 anak, kelas VIII 9 kelas 

berjumlah 198 anak, kelas IX 6 kelas berjumlah 

132 anak. 

4) Tahun 2016/2017 jumlah siswanya 553 dan 

terdiri dari 24 kelas dengan rincian kelas VII 8 

kelas berjumlah 135 anak, kelas VIII 7 kelas 

berjumlah 221 anak, kelas IX 9 kelas berjumlah 

188 anak. 

5) Tahun 2017/2018 jumlah siswanya 493 dan 

terdiri dari 22 kelas dengan rincian kelas VII 6 

kelas berjumlah 131 anak, kelas VIII 7 kelas 

berjumlah 142 anak, kelas IX 7 kelas berjumlah 

141 anak. 

6) Tahun 2018/2019 jumlah siswanya 464 dan 

terdiri dari 19 kelas dengan rincian kelas VII 5 

kelas berjumlah 121 anak, kelas VIII 5 kelas 

berjumlah 128 anak, kelas IX 9 kelas berjumlah 

215 anak. 

B. Deskripsi data Khusus 

1. Pembelajaran materi Ahlussunnah Wal Jama’ah 

(ASWAJA) di SMP Ma’arif 1 Ponorogo 

             SMP Ma’arif Ponorogo merupakan sekolah 

Lembaga Pendidikan swasta yang berada di tegah 

kota Ponorogo. Sekolah ini memadukan dua 

kurikulum antara Dinas Pendidikan dan Lembaga 

Pendidikan Ma’arif, sehingga siswa mendapatkan 
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pengetahuan yang seimbang antara pengetahuan 

umum dan agama. 

             Perkembangan karakter dan akhlak seorang 

anak secara tidak langsung dipengaruhi oleh 

pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-

formal. Maka dari itu, untuk mewujudkannya harus 

ada kerja sama antara lingkungan keluarga dan 

lingkungan sekolah. Maka dari itu, SMP Ma’arif 1 

Ponorogo yang berada dibawah naungan LP Ma’arif 

NU memberikan materi pembelajaran wajib berupa 

materi Aswaja. Hal ini seperti yang diutarakan oleh 

Bapak M.K.A adalah sebagai berikut: 

“Karena sudah basiknya LP ma’arif NU 

sudah pasti memberikan  materi Aswaja.”76   

            Dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut, 

guru menggunakan beberapa metode pembelajaran. 

akan tetapi dalam pembelajaran Ahlussunnah Wal 

Jama’ah (Aswaja) ini lebih sering menggunakan 

metode ceramah dan dipadukan dengan metode 

diskusi. Tetapi sebelum seorang guru memberikan 

materi pembelajaran, terlebih dahulu guru 

memberikan stimulus atau sebuah apersepsi 

mengenai pembelajaran kemarin, tujuannya untuk 

mengevaluasi hasil pemahaman peserta didik 

mengenai materi yang diajarkan kemarin.  

                                                           
76 Lihat pada transkip wawancara nomor 04/W/13-04/2019 

dalam lampiran skripsi ini. 
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           Hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh 

ibu J selaku guru Aswaja dan Qurdist dalah sebagai 

berikut: 

“Dalam materinya kebanyakan ceramah 

sebagai muqodimah, lalu apersepsi kepada 

anak didik, dan mengenalkan tentang hasil 

karya mbah Wahab Hasbullah seperti, 

nyanyi Syubanul Wathon, kemudian 

sholawatan. Setelah itu menggunakan 

diskusi contohnya anak-anak disuruh 

membaca struktur organisasi Nahdlatul 

Ulama’, contohnya lagi sistem 

kepengurusan NU. Hal ini harus 

menggunakan metode ceramah karena 

peserta didik masih dalam jenjang awal dan 

tentunya masih belum mengenal betul 

mengenai Ahlussunnah Wal Jama’ah. Kalau 

amaliyah-amaliyahnya setiap pagi sebelum 

pembelajaran dimulai siswa wajib 

menunaikan ibadah sholat dhuha 

berjama’ah, wiridan, cium tangan setelah 

selesai sholat, setiap tiga bulan sekali 

mengadakan istighosah, ziarah makam dan 

lai-lain.77 

            Selain itu, sudah pasti disetiap pembelajaran 

memiliki tujuan pembelajaran, dan tujuan 

pembelajaran Aswaja ini adalah mengenalkan 

karya dari kyai Wahab Hasbullah, seperti 

sholawatan Syubanul Wathon, an-Nahdliyah, 

                                                           
 77 Lihat pada transkip wawancara nomor 03/W/13-04/2019 

dalam lampiran skripsi ini. 
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Asygil, menumbuhkan rasa tenggang rasa, toleransi 

dan supaya peserta didik memiliki kepribadian dan 

budi pekerti yang luhur sesuai ajaran Ahlussunah 

Wal Jamaah.78  

 

2. Upaya guru PAI dalam menanamkan nilai-nilai 

Ahlussunnah Wal Jama’ah an-Nahdliyyah pada 

siswa SMP Ma’arif 1 Ponorogo 

            Lembaga Pendidikan Ma’arif merupakan 

Lembaga Pendidikan formal yang berada dalam 

naungan NU. Dan dalam kongritnya sudah pasti 

memberikan materi Ahlussunnah Wal Jama’ah 

(Aswaja), karena basiknya sudah dalam LP Ma’arif. 

Selain diberikannya materi pembelajaran Aswaja 

pada siswa SMP Ma’arif 1 Ponorogo, di sekolah ini 

juga diwajibkannya peserta didik mengikuti atau 

melaksanakan dan juga mengamalkan amaliyah-

amaliyah Ahlus Sunnah Wal Jama’ah an-Nahdliyah. 

Hal ini seperti yang diutarakan oleh Ibu J selaku 

guru Aswaja SMP Ma’arif 1 Ponorogo yaitu:  

“Karena di SMP 1 Ma’arif Ponorogo ini 

miliknya NU otomatis amaliyah di sini 

harus NU.” 79 

            Maka dari itu, SMP Ma’arif 1 Ponorogo 

bekerjasama dengan wali murid serta pengurus 

                                                           
 78 Lihat pada transkip dokumentasi nomor 03/D/F/ 20-04/2019 

dalam lampiran skripsi ini.  
79 Lihat pada transkip wawancara nomor 03/W/13-04/2019 

dalam lampiran skripsi ini. 
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komite untuk menciptakan lingkungan yang 

kondusif dengan cara melalui membiasakan 

kegiatan amaliyah-amaliyah Aswaja. Diantaranya 

melalui sholat dhuha berjama’ah yang dilakukan 

sebelum jam pembelajara dimulai yaitu jam 06.30 

WIB. Selanjutnya setelah sholat berjama’ah 

dilanjutkan dengan wiridan, sholawatan. 

Sedangkan istighosah, tahlil dan ceramah 

mengenai Ahlussunnah Wal Jama’ah (Aswaja) 

dilakukan secara bergilir setiap hari sabtu.  

            Selain itu, SMP Ma’arif Ponorogo 

mengagendakan setiap tiga bulan sekali yaitu 

ziarah makam,terbentuknya budaya dan tradisi NU 

ini, tidak bisa lepas dari peran para Wali Songo, 

penyebar Islam di Indonesia khususnya pulau jawa. 

Wali Songo ini menjadikan budaya dan tradisi 

sebagai media dakwah, budaya yang tidak sesuai 

dengan syariat Islam mereka rubah sedikit demi 

sedikit, dengan hal tersebut hasil-hasilnya 

Indonesia mayoritas penduduknya adalah muslim, 

bahkan terbanyak di dunia. 

            Ziarah makam yang dilakukan ini 

merupakan ibadah yang diisi dengan tahlil, dimana 

kegiatan tersebut dapat memupuk peserta didik 

dimana akan mengingatkan bahwa sesungguhnya 

makhluk hidup yang bernyawa pasti akan 

merasakan kematian.  
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            Dari kegiatan tersebut, SMP Ma’arif 1 

Ponorogo penanaman nilai-nilai Aswaja yang 

utama adalah melalui materi pembelajaran, hal 

tersebut dikarenakan latar belakang pendidikan 

peserta didik di tingkat SD tidak semua dalam 

haluan Ahlussunnah Wal Jama'ah an-Nahdliyyah. 

Seperti yang diutarakan Bapak M.N selaku guru 

PAI Qurdist SMP Ma’arif 1 Ponorogo adalah 

sebagai berikut: 

“Karena banyak anak yang pendidikan 

dasarnya itu tidak semua dilingkup  

Nahdliyin atau berhaluan Aswaja. Sehingga 

kita harus menanamkan amaliyah-amaliyah 

Aswaja di sekolah ini untuk membentengi 

kita dari faham-faham yang lain”.80 

            Maka dari itu kepala sekolah serta guru baik 

guru Pendidikan Agama Islam ataupun guru 

Aswaja berupaya dan bersemangat dalam 

menanamkan nilai-nilai Aswaja baik dari materi 

pembelajaran maupun dari segi amaliyah-amaliyah 

yang telah dilaksanakan di SMP Ma’arif 1 

Ponorogo. 

             Upaya-upaya yang telah dilaksanakan di 

SMP Ma’arif 1 Ponorogo adalah yang pertama 

yaitu dari segi materi pembelajarannya, karena 

materi pembelajaran tersebut wajib, karena sekolah 

                                                           
80 Lihat pada transkip wawancara nomor 06/W/13-04/2019 

dalam lampiran skripsi ini. 
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tersebut dari lembaga pendidikan yang bernaungan 

dari Lembaga Pendidikan Ma’arif. Dan sudah pasti 

diberikannya materi Aswaja. Selanjutnya siswa di 

SMP Ma’arif 1 Ponorogo ini dibiasakan 

membiasakan sholat dhuha berjama’ah sebelum 

memulai pembelajaran. Selain itu, juga tahlil, 

sholawat, wirid setelah sholat, dan diagendakan 

ziarah makam setiap tiga bulan sekali dan lain-lain. 

            Hal ini seperti yang diutarakan oleh  Bapak 

M selaku guru akidah Akhlak dan Aswaja adalah 

sebagai berikut: 

“Sudah pasti materi Aswaja, membiasakan 

contohnya sholat shubuh dengan 

menggunakan bacaan doa qunut, 

mendzahirkan bacaan bismillah pada surat 

alfatihah karena bismillah tersebut termasuk 

ayat al fatihah  disetiap bacaan sholat 

ataupun yang lainnya, mengeraskan bacaan 

wirid asal tidak keras-keras, sholawatan, 

tahlilan, yasinan, washilah kepada pendiri 

ponorogo.81 

           Pernyataan tersebut senada dengan yang 

diutarakan oleh Ibu J selaku guru Aswaja adalah 

sebagai berikut:  

“Sudah pasti materi Aswaja, contohnya 

amaliyahnya adalah                       

membiasakan sholat shubuh dengan 

menggunakan bacaan doa qunut, ketika 
                                                           

81 Lihat pada transkip wawancara nomor 02/W/13-04/2019 

dalam lampiran skripsi ini. 
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sholat selalu mendzahirkan bacaan 

bismillah pada surat alfatihah karena 

bismillah tersebut termasuk ayat al fatihah  

disetiap bacaan sholat ataupun yang lainnya, 

karena hal tersebut  yang membedakan 

antara organisasi NU dengan organisasi 

Islam yang lainnya, membaca bismillah 

didak boleh dibatin harus di dzahirkan. 

Itulah anjuran membaca bismillah ketika 

sholat kepada peserta didik. Lalu membaca 

wirid atau mengeraskan bacaan wirid asal 

tidak keras-keras, supaya orang lain yang 

awalnya belum bisa menjadi bisa atau bisa 

dikatakan membantu orang yeng belum bisa 

menjadi bisa. Wirid tidak boleh dibatin. 

Sholawatan itu saya tanamkan contohnya 

melantunkan sholawat Nariyah, sholawat 

Asygill, Syubanul Wathon. Karena hal itu 

harus dikenalkan kepada peserta didik, 

gunanya masa orang NU tidak bisa 

sholawatan, dan tidak lupa sholawat an-

Nahdliyah sebagai jati diri warga NU. 

Tahlilan, saya sebagai guru kelas 8 F saya 

biasakan setiap 35 hari sekali, atau istilah 

jawanya (Selapan Dino) untuk membaca 

tahlil, membaca surat yasin, dan tidak lupa 

diawali dengan mengirimkan washilah 

kepada pendiri ponorogo, pejuang NU, 

ustadz-ustadz. Setelah itu, mengirimkan 

do’a kepada keluarga peserta didik yang 

sudah meninggal” 82 

                                                           
82 Lihat pada transkip wawancara nomor 03/W/08-04/2019 
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            Dari upaya tersebut peserta didik 

diharapkan dapat mengikuti semua kegiatan 

amaliyah-amaliyah Ahlussunnah Wal Jama’ah an-

Nahdliyyah  yang telah seselenggarakan dari 

sekolah. Dan kegiatan yang telah dilaksanakan di 

SMP Ma’arif 1 Ponorogo tersebut adalah upaya 

dari seorang guru yang menginginkan peserta 

didiknya semua berhaluan Ahlussunnah Wal 

Jama’ah an-Nahdliyyah  . Maka dari itu, kegiatan 

Amaliyah-amaliyah Aswaja di terapkan di SMP 

Ma’arif 1 Ponorogo.  

            Selain itu agar dapat membentengi siswa 

dari faham yang hanya mengaku-ngaku Ahlu 

Sunnah dan diharapkan supaya dapat menangkal 

atau membentengi peserta didik dari faham yang 

sifatnya radikal ataupun yang lainnya. Hal ini 

seperti yang diutarakan oleh Bapak H selaku 

Kepala Sekolah di SMP Ma’arif 1 Ponorogo adalah 

sebagai berikut:  

“Jadi, amaliyah Aswaja sekarang banyak 

yang mengklaim atau mengaku Ahlu 

Sunnah Ahlus Sunnah, oleh sebab itu untuk 

icon sendiri di Nahdlatul Ulama’ yaitu 

Ahlus Sunnah Wal Jama’ah An-Nahdliyah. 

Kenapa demikian, karena kita sebagai orang 

muslim kita juga mengamalkan pengamalan 

setiap harinya itu kita selalu mencari 

sumbernya, sejak jaman Rosulullah Saw 

                                                                                                                     
dalam lampiran skripsi ini. 
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sampai sahabat-sahabat para tabi’ tabiin 

samapi ulama’ dan sampai kita ini. Oleh 

karena itu kita sebagai generasi muda Islam 

khusus dilingkungan NU jangan sampai 

salah dalam penerapan sehari hari. Maka 

dari penanaman Aswaja harus ditanamkan 

mulai sejak dini, dari mulai TK, SD/MI, 

SMP/MTs, SMA/MA dengan tujuan dalam 

Muamalahnya nanti agar tidak menyimpang 

dari faham-faham yang mengaku-ngaku 

ahlus sunnah-ahlus sunnah yang lainnya.”83 

            Dari sinilah SMP Ma’arif 1 Ponorogo 

seorang pendidik secara semangat dalam 

menanamkan dan memantapkan siswa dalam 

penanaman nilai-nilai Aswaja baik dari segi materi 

pembelajarannya maupun dari kegiatan 

pelaksanaan amaliyah-amaliyah Ahlussunnah Wal 

Jama’ah an-Nahdliyyah.84 Dalam pelaksanaannya 

kegiatan tersebut merupakan faktor terpenting 

dalam upaya penanaman nilai-nilai Ahlussunnah 

Wal Jama’ah.  

            Dalam upaya penanaman nilai-nilai 

Ahlussunnah Wal Jama’ah an-Nahdliyyah berupa 

amaliyahnya sudah pasti akan ada kendala dalam 

pelaksanaannya. Contohnya: peserta didik di SMP 

Ma’arif 1 Ponorogo dalam pelaksanaannya masih 

                                                           
83 Lihat pada transkip wawancara nomor 01/W/08-04/2019 

dalam lampiran skripsi ini. 

 84 Lihat pada transkip dokumentasi nomor 15/D/F/ 20-04/2019 

dalam lampiran skripsi ini.  
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ada yang sulit dikontrol dalam mengamalkan 

kegiatan amaliyah tersebut. Selain itu juga peserta 

didik ada yang terlambat datang ke sekolah. Jadi, 

disini dibutuhkan ketelatenan dan kesabaran untuk 

mendidik dan membimbing peserta didik.  

            Hal ini seperti yang diutarakan oleh Bapak 

S selaku guru fikih di SMP Ma’arif 1 Ponorogo 

adalah sebagai berikut:  

“Kalau kendalanya adalah terkadang ada 

anak yang kurang memperhatikan dalam 

pembelajaran. kalau dalam kegiatan 

amaliyahnya banyak anak yang sulit diatur 

dalam melakukan kegiatan tersebut.” 85 

            Maka dari itu, perlunya usaha atau upaya 

yang harus dilakukan dalam menanamkan nilai-

nilai Ahlussunnah Wal Jama’ah an-Nahdliyyah. 

Tujuan dari penanaman nilai-nilai Aswaja tersebut 

adalah yang pertama adalah agar dapat diamalkan 

peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, kedua 

supaya rasa toleransi, tenggang rasa siswa tinggi, 

dan memiliki sikap tawadhu’ terhadap orang yang 

lebih tua, maupun kepada guru. 

            Hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh 

Bu J selaku guru Aswaja adalah sebagai berikut: 

                                                           
85 Lihat pada transkip wawancara nomor  05/W/13-04/2019 

dalam lampiran skripsi ini. 
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“Supaya peserta didik bisa mengamalkan 

amaliyah-amaliyah Aswaja di dalam 

kehidupan sehari-hari.” 
86 

            Hal ini senada dengan yang diutarakan oleh 

Bapak M.K.A adalah sebagai berikut: 

“Agar toleransi yang dimiliki anak menjadi 

baik (tinggi). Seperti nilai-nilai Aswaja 

yang dianut yaitu Tasamuh, I’tidal, 

Tawasuth, Tawazun, Amar ma’ruf Nahi 

Munkar. Agar tidak mudah di hasut dan 

tidak mudah terpancing dengan hal-hal atau 

informasi yang sifatnya belum tahu 

kebenaranya (syubhat). 87 

            Hal tersebut telah dibuktikannya dengan 

adanya toleransi kepada teman sebayanya 

disekolah. Walaupun berbeda kelas tetapi antar 

siswa tersebut tidak membeda-bedakan dan tetap 

menjaga silaturahminya.88 Hal ini merupakan hasil 

dari penanaman nilai-nilai Aswaja yaitu nilai 

tasamuh.  

 

3. Dampak dari Upaya Guru PAI dalam 

Penanaman Nilai-nilai Ahlussunnah Wal 

Jama’ah an-Nahdliyyah Terhadap Penerapan 

                                                           
86 Lihat pada transkip wawancara nomor  04/W/13-04/2019 

dalam lampiran skripsi ini. 
87 Lihat pada transkip wawancara nomor  03/W/13-04/2019 

dalam lampiran skripsi ini. 

 88 Liha pada transkip dokumentasi nomor 17/D/F/ 20-04/2019 

dalam lampiran skripsi ini. 
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dalam Kehidupan Sehari-hari Siswa SMP 

Ma'arif 1 Ponorogo. 

            Dari Penerapan pelaksanaan penanaman 

nilai-nilai Ahlussunnah Wal Jama’ah an-

Nahdliyyah mulai dari memberikan materi 

Ahlussunnah Wal Jama’ah dan kegiatan amaliyah-

amaliyah Ahlussunnah Wal Jama’ah an-Nahdliyyah 

diharapkan akan memunculkan dampak yang positif 

dari upaya penanaman nilai-nilai tersebut. Selain 

itu, penanaman nilai Ahlussunnah Wal Jama’ah an-

Nahdliyyah yang berupa kegiatan amaliyah tersebut 

adalah sebagai upaya melatih dan membiasakan 

peserta didik dalam mengamalkan amaliyah-

amaliyah Ahlussunnah Wal Jama’ah an-

Nahdliyyah. Dan agar dapat membentengi peserta 

didik dari faham-faham yang sifatnya radikal. 

Selain itu diharapkan pembiasaan kegiatan tersebut 

berdampak positif tehadap peserta didik baik di 

sekolah maupun di dalam kehidupan sosial. 

            Kegiatan amaliyah-amaliyah Ahlussunnah 

Wal Jama’ah an-Nahdliyyah yang telah diterapkan 

di SMP Ma’arif 1 Ponorogo tersebut yaitu: sholat 

dhuha berjama’ah, sholat dhuhur berjamaah, wirid, 

sholawat, tahlil, istighosah, rojabiyah, peringatan 

maulid, rojabiyah, ziarah makam dll. Hal ini seperti 

yang diungkapkan oleh Z.K.N89 dan F.Z.M90 siswa 

                                                           
89 Lihat pada transkip wawancara nomor 09/W/13-04/2019 

dalam lampiran skripsi ini. 
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dari kelas IX C sebagai objek pelaksana kegiatan 

tersebut 

            Dari semua pelaksanaan kegiatan tersebut 

tidak lepas dengan adanya kendala khususnya pada 

peserta didiknya, diantaranya adalah siswa 

terkadang telat datang ke sekolah seperti yang 

diutarakan oleh siswa O.D.R. M kelas IX A,91 

F.Z.M kelas IX A,92 Z.K.N kelas IX C,93 J.A.F.L 

kelas IX C dan A.S.P kelas IX E.94 adalah  sebagai 

berikut:  

“Ada, contohnya peserta didik datangnya 

terlambat, terkadang banyak teman-teman 

yang susah diatur, terkadang juga gurunya 

berhalangan hadir.”  

            Hal inilah yang menjadi kendala-kendala 

dari pengamalan amaliyah-amaliyah Ahlussunnah 

Wal Jama’ah an-Nahdliyyah di SMP Ma’arif 1 

Ponorogo. 

            Maka dari itu, dari pelaksanaan kegiatan 

pengamalan amaliyah Awaja tersebut diharapkan 

                                                                                                                     
90 Lihat pada transkip wawancara nomor 08/W/13-04/2019 

dalam lampiran skripsi ini. 
91 Lihat pada transkip wawancara nomor 07/W/13-04/2019 

dalam lampiran skripsi ini. 
92 Lihat pada transkip wawancara nomor 08/W/13-04/2019 

dalam lampiran skripsi ini. 
93 Lihat pada transkip wawancara nomor 09/W/13-04/2019 

dalam lampiran skripsi ini. 
94 Lihat pada transkip wawancara nomor 10/W/13-04/2019 

dalam lampiran skripsi ini. 
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kegiatan pengamalannya yang dilakukan secara 

rutin di sekolah dapat berdampak positif kepada 

siswa, seperti tetap menjalankan kegiatan amaliyah 

Ahlussunnah Wal Jama’ah an-Nahdliyyah. Hal ini 

seperti yang di utarakan Bapak M selaku guru 

Akidah Ahlak95 dan Bapak M.K.A selaku guru SKI 

dan Ahlussunnah Wal Jama’ah adalah sebagai 

berikut:  

“Bisa menerapkan amaliyah Aswaja, bisa 

menyesuaikan diri di rumah contohnya 

adalah setelah sholat wiridan tidak langsung 

pulang, bisa menjadi imam sholat, bisa 

sholawatan, bisa tahlilan, mendo’akan 

orang tua yang sudah maeninggal (ziarah 

makam).”96 

            Hal ini juga senada dengan yang diutarakan 

oleh J selaku guru Aswaja, yaitu adalah sebagai 

berikut:  

“Bisa menerapkan amaliyah Aswaja 

contohnya adalah setelah sholat wiridan 

tidak langsung pulang, bisa menjadi imam 

sholat, bisa sholawatan, bisa tahlilan, 

mendo’akan orang tua yang sudah 

maeninggal (ziarah makam). Selain itu, 

mayoritas disini adalah orang NU, bahkan 

ada wali murid yang mengatakan bahwa 

                                                           
95 Lihat pada transkip wawancara nomor 11/W/13-04/2019 

dalam lampiran skripsi ini. 
96 Lihat pada transkip wawancara nomor 06/W/08-04/2019 

dalam lampiran skripsi ini. 
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tidak saya sekolahkan kecuali di sekolah 

NU, dan hal tersebut merupakan suara dari 

mayoritas wali murid.”97  

             Jadi, SMP Ma’arif 1 Ponorogo ini 

mengharapakan lulusan atau out put peserta didik 

yang berkualitas dan kwantitas yang nantinya dapat 

bermanfaat selain untuk dirinya sendiri dan dalam 

kehidupan bermasyarakat khususnya. Contohnya, 

peserta didik dapat mengamalkan amaliyah tahlil 

pada saat ziarah makam ataupun dapat menjadi 

imam tahlil pada saat berada dalam lingkungan 

sekitarnya.  

             Hal tersebut merupakan harapan dari bapak 

kepala sekolah SMP Ma’arif 1 Ponorogo, seperti 

yang diutarakan oleh beliau adalah sebagai berikut:  

“Supaya dapat mendoakan kedua orang 

tuaya (Birrul walidain), dan dampak 

sosialnya adalah toleransi terhadap teman 

sebaya, maupun dengan berbeda agama 

baik Hindu Budha maupun agama yang 

lainnya.” 98  

             Sedangkan dampak yang langsung terlihat 

dari peserta didik yang sudah ataupun setelah 

melaksanakan kegiatan amaliyah-amaliyah tersebut 

dalam kongritnya peserta didik mampu 

menerapkan dan melaksanakan amaliyah-amaliyah 

                                                           
97 Lihat pada transkip wawancara nomor 03/W/08-04/2019 

dalam lampiran skripsi ini. 
98 Lihat pada transkip wawancara nomor  01/W/08-04/2019 

dalam  lampiran skripsi ini. 
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tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini 

senada dengan yang diutarakan oleh siswa 

O.D.R.M kelas IX A,99 F.Z.M kelas IX A,100 Z.K.N 

kelas IX C,101 J.A.F.L kelas IX C102 dan A.S.P 

kelas IX E103  adalah sebagai berikut:  

“Alhamdulillah sangat baik, seperti 

sholawatan, karena saya sangat suka 

sholawatan dan sholat dhuha, walaupun 

sekolah libur saya tidak lupa akan 

menunaikan sholat dhuha dirumah, bisa 

tahlilan, dzikir, wirid, ziarah makam.” 

             Sedangkan dampak lain yang muncul pada 

diri peserta didik adalah ketaatan (tawadlu’), baik 

kepada kedua orang tua maupun kepada guru. Hal 

ini adalah merupakan hikmah dari sebuah 

pembiasaan dari pelaksanaanamaliyah tersebut. Hal 

ini sebagaiana yang diutarakan oleh Bapak M 

selaku guru Akidah Akhlak dan Aswaja adalah 

sebagai berikut: 

“Alhamdulillah bagus, jika anak 

memperhatikan dan mengamalkannya 

                                                           
99 Lihat pada transkip wawancara nomor 07/W/13-04/2019 

dalam lampiran skripsi ini. 
100 Lihat pada transkip wawancara nomor 08/W/13-04/2019 

dalam lampiran skripsi ini. 
101 Lihat pada transkip wawancara nomor 09/W/13-04/2019 

dalam lampiran skripsi ini. 
102 Lihat pada transkip wawancara nomor 10/W/13-04/2019 

dalam lampiran skripsi ini. 
103 Lihat pada transkip wawancara nomor 11/W/13-04/2019 

dalam lampiran skripsi ini. 
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maka anak dapat berubah dari karakter 

akhlaknya dan dari segi tawadlu’nya.” 
104 

             Selain dari kegiatan amaliyah-amaliyah 

aswaja, materi pembelajaran Aswaja ini diharapkan 

juga berguna untuk menanamkan dan membentengi 

peserta didik dari faham-faham yang sifatnya 

radikalisme, yang akan merusak keutuhan NKRI 

(makar) dan dapat merusak akidah, karakter akhlak 

para generasi muda. Seperti yang diungkapkan oleh 

Bapak M.N selaku guru Qurdist adalah sebagai 

berikut: 

 “Materi pembelajaran Aswaja ini untuk 

membentengi anak dari faham-faham 

radikal yang bisa merusak akhlak maupun 

akidah dari generasi muda.” 105 

              Dengan demikian kegiatan amaliyah-

amaliyah Ahlussunnah Wal Jama'ah an-Nahdliyyah 

yang diterapkan di SMP Ma’arif 1 Ponorogo 

maupun dari materi pembelajaran Ahlussunnah Wal 

Jama'ah (ASWAJA) mempunyai dampak sangat 

positif, khususnya dalam kegiatan amaliyahnya. 

Dalam kegiatan amaliyah yang sudah diterapkan 

diharapkan bisa membuat peserta didik lebih 

tawadhu’ kepada kedua orang tuanya dan  

mengamalkan nilai-nilai Aswaja diantaranya adalah 
                                                           

104 Lihat pada transkip wawancara nomor 02/W/13-04/2019 

dalam lampiran skripsi ini. 
105 Lihat pada transkip wawancara nomor 06/W/13-04/2019 

dalam lampiran skripsi ini. 
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Tawasut, I’tidal, Tasamuh, Tawazun dan Amr 

Ma’ruf Nahi Munkar sesuai dengan Ahlussunnah 

Wal Jama’ah an-Nahdliyyah. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

A. Analisis Data Tentang Pembelajaran Materi Ahlussunnah 

Wal Jama’ah (Aswaja) di SMP Ma’arif 1 Ponorogo 

            Di SMP Ma’arif Ponorogo ini merupakan sekolah 

Lembaga Pendidikan swasta yang berada di tengah kota 

Ponorogo. Sekolah ini memadukan dua kurikulum antara 

Dinas Pendidikan Nasional dan Lembaga Pendidikan Agama 

(Ma’arif), sehingga siswa mendapatkan pengetahuan yang 

seimbang antara pengetahuan umum dan agama. Dan dari 

gabungan antara kedua pendidikan tersebut, maka peserta 

didik dapat menjadi siswa yang cakap, kreatif, berakhlak, 

berkarakter, bermoral. 

            Maka dari itu, SMP Ma’arif 1 Ponorogo karena sudah 

basiknya dan dibawah naungan LP Ma’arif  NU maka sudah 

pasti memberikan materi pembelajaran wajib, yaitu berupa 

materi pembelajaran Aswaja. Materi Aswaja diberikan 

kepada peserta didik supaya dapat mengetahui hasil karya 

Kyai Wahab Hasbullah, memahami serta mengamalkan 

ajaran Ahlussunnah Wal Jama’ah an-Nahdliyyah.106 Hal ini 

sesuai dengan visi dan misi SMP Ma’arif 1 Ponorogo.  Selain 

itu, pembelajaran Aswaja ini bertujuan untuk membentuk 

karakter pada peserta didik agar mempunyai akhlakul 

karimah, berkarakter dan bermoral. 

            Dalam pembelajaran ini pendidik sebelum 

memeberikan materi pembelajaran terlebih dahulu 

                                                           
 106 Lihat pada transkip wawancara nomor 03/W/13-04/2019 

dalam lampiran skripsi ini. 
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memberikan apersepsi kepada peserta didik. Pendidik lebih 

dominan menggunakan metode ceramah dan metode 

diskusi. Metode ceramah merupakan metode yang 

dilakukan dengan menuturkan bahan pembelajaran kepada 

peserta didik secara lisan.107 Dalam praktiknya pada 

pembelajaran Aswaja ini diselingi dengan metode tanya 

jawab, sehingga peserta didik tidak mudah bosan dalam 

memperhatikan materi yang disampaikan oleh pendidik. 

Dalam pembelajaran Aswaja guru juga menggunakan 

metode diskusi, metode diskusi ini adalah metode yang 

mana siswa setelah mendapat materi pembelajaran dari 

guru lalu diberi pertanyaan dari guru dan didiskusikan 

dengan temannya.108 Metode ini bertujuan untuk 

memotivasi dan memberikan stimulasi kepada peserta didik 

agar aktif, berfikir kritis, mengeluarkan pendapatnya 

melatih peserta didik dalam menerima pendapat dari orang 

lain. 

            Pada sekolah SMP Ma’arif 1 Ponorogo ini juga 

mempunyai progam pemantapan materi ke-Aswajaan 

diantaranya yaitu melalui kegiatan mingguan, tri wulan, dan 

kegiatan tahunan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan 

harapan supaya peserta didik mampu memahami lebih 

mendalami serta mengamalkan mengenai Ahlussunnah Wal 

Jama’ah an-Nahdliyyah, perubahan akhlak, karakter siswa 

supaya dapat terwujudnya semangat belajar, cinta tanah 

                                                           
 107  Ramayulis, Profesi dan Etika Keguruan, 204-206. 
 108 Nana Sudjana, Cara Belajar Siswa Aktif dalam Proses 

Belajar Mengajar, 77.    
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air, terlaksananya amal saleh dalam kehidupan nyata yang 

ibadahnya sesuai dengan ajaran Ahlussunnah Wal Jama’ah 

an-Nahdliyyah.109 Dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan 

secara turun-temurun dari awal berdirinya SMP Ma’arif 1 

Ponorogo hingga saat ini. Hal ini tidak dipungkiri karena ada 

faktor pendukung dari beberapa pihak. 

            Pertama adalah dari kepala sekolah SMP Ma’arif 1 

ponorogo itu sendiri, beliau secara gigih, pantang menyerah 

dan semangat dalam rangka menanamkan ajaran Aswaja 

kepada peserta didik diantaranya yaitu melalui 

pembelajaran materi Aswaja. Kedua adalah dari pihak guru 

baik guru Aswaja maupun guru Pendidikan Agama Islam. 

Peran dari guru tersebut diantaranya adalah selalu 

semangat dan secara sabar membimbing peserta didik agar 

terciptanya suasana belajar yang aktif dan kondusif. 

Kemudian semua guru di SMP Ma’arif 1 ini semuanya adalah 

warga NU, jadi dalam praktiknya dalam upaya penanaman 

melalui pembelajaran Aswaja ini selalu kompak dan satu 

pemahaman. Dan tidak lupa dalam menanamkan  semangat 

cinta tanah air kepada peserta didik, supaya nantinya tidak 

akan terpengaruh oleh faham-faham yang sifatnya 

radikal.110 Oleh karena itulah warga NU tetap selalu 

semangat dan kompak dalam meneruskan ajaran 

Ahlussunnah Wal Jama’ah an-Nahdliyyah. 

                                                           
 109 M. Mahbubi, Pendidikan Karakter Implementasi Aswaja 

Sebagai Nilai Pendidikan Karakter, 33.   
110 Lihat pada transkip wawancara nomor 06/W/13-04/2019 

dalam lampiran skripsi ini. 
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            Kegiatan mingguan yaitu, setiap hari sabtu setelah 

sholat dhuha berjama’ah guru menyampaikan terkait materi 

Aswaja. Selain itu, juga ada kegiatan setiap tahun yaitu 

Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama’ (IPNU) dan Ikatan Pelajar 

Putri Nahdlatul Ulama’ (IPPNU) yang wajib diikuti oleh 

peserta didik pada akhir pendidikan, yaitu setiap kelas IX. 

Dengan adanya kegiatan tersebut siswa diharapakan dapat 

lebih memantapkan diri dalam mengamalkan nilai-nilai 

Islami dalam kehidupan sehari-hari yang berhaluan 

Ahlussunnah Wal Jama’ah an-Nahdliyyah. 

            Dari data hasil penelitian atas, maka tujuan dari 

pendidikan tersebut sesuai dengan yang tertuang dalam UU 

RI No. 20 Tahun 2003 tentang pendidikan nasional bahwa 

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, dan bertujuan untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif dan menjadi warga yang demokratis 

serta bertanggung jawab.111 

            Pembelajaran materi Ahlussunnah Wal Jama’ah an-

Nahdliyyah di SMP Ma’arif 1 Ponorogo metode yang 

digunakan dalam pembelajaran materi Aswaja sudah sesuai. 

Karena materi pembelajaran Aswaja ini lebih cocok 

                                                           
 111 Direktorat Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 

Undang-Undang dan Peraturan dan Peraturan RI Tentang Pendidikan, 

8.   
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menggunakan metode yang dilakukan oleh pendidik. Yaitu 

metode ceramah, tanya jawab dan diskusi. Metode ceramah 

merupakan metode yang digunakan dengan cara 

memberikan stimulus kepada peserta didik. Sedangkan 

metode tanya jawab digunakan untuk mengukur sejauh 

mana peserta didik memahami mengenai pembelajaran 

yang disampaikan. Yang terakhir adalah metode diskusi 

metode ini digunakan supaya peserta didik menjadi berfikir 

kritis dan mengeluarkan pendapat.  Semua metode tersebut 

digunakan untuk memberikan stimulus kepada peserta didik 

guna mencapai tujuan suatu tujuan pendidikan. 

 

B. Analilis Data Tentang Upaya Guru Pendidikan 

Agama Islam Dalam Penanaman Nilai-Nilai  

Ahlussunnah Wal Jama’ah an-Nahdliyyah Pada 

Siswa di SMP Ma’arif 1 Ponorogo 

            Upaya yang dilakukan oleh seorang guru 

Pendidikan Agama Islam adalah menenamkan nilai-nilai 

Ahlussunnah wal Jama’ah an-Nahdliyyah diantaranya 

adalah nilai Tawasuth dan I’tidal (tidak membeda-

bedakan/ adil kepada semua peserta didik/demokratis), 

Tasamuh (saling menghormati, menghargai, menerima 

perbedaan pendapat orang lain), Tawazun (tidak tergesa-

gesa dalam mengambil keputusan/tindakan dalam hal 

apapun), Amr Ma’ruf nahi Munkar (berbuat baik, 

tawadlu kepada guru maupun orang tua) Kegiatan 

keagamaan yang ada di SMP Ma’arif 1 Ponorogo ini 

terdiri dari beberapa progam, pertama adalah kegiatan 
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harian yang dilakukan setiap hari. Kedua adalah 

kegiatan mingguan yaitu kegiatan yang dilakukan setiap 

minggu sekali. Ketiga adalah kegiatan setip tiga bulan 

sekali yaitu kegiatan yang dilakukan setiap tiga bulan 

sekali. Keempat adalah kegiatn tahunan yaitu kegiatan 

yang dilakukan setiap setahun sekali. 

            Dalam SMP Ma’arif 1 Ponorogo ini ada progam 

pembiasaan kegiatan keagamaan atau amaliyah-

amaliyah Aswaja an-Nahdliyyah yang sudah 

dilaksanakan pada sekolah. Dan diharapkan dapat 

diamalkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-

hari. Kegiatan amaliyah Ahlussunnah Wal Jama’ah an-

Nahdliyyah yang sudah diterapkan di SMP Ma’arif 1 

Ponorogo tersebut secara keseluruhan diantaranya 

adalah sholat dhuha berjama’ah, wirid, sholawatan, 

dzikir bersama, tahlil, sholat dhuhur berjama’ah, ziarah 

makam, istighosah, terawih, peringatan maulid Nabi dan 

peringatan rojabiyah.112  

            Dan dari keseluruhan kegiatan amaliyah-

amaliyah yang telah diterapkan dapat diklasifikasikan 

menjadi beberapa kelompok diantaranya adalah: 

Kegiatan amaliyah Progam harian yang sudah 

diterapkan adalah sholat dhuha berjama’ah, sholat 

dhuhur berjama’ah, sholawatan, dzikir dan wirid. 

Kegiatan sholat dhuha berjama’ah ini dilakukan setiap 

hari kecuali hari jum’at. Sedangkan progam mingguan 

                                                           
 112 Lihat pada transkip wawancara nomor 02/W/13-04/2019 

dalam lampiran skripsi ini. 
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adalah seperti biasa yaitu sholat dhuha berjama’ah tetapi 

setelah sholat berjama’ah ditambahkan kultum mengenai 

Aswaja atau diisi dengan istighosah ataupun dengan 

tahlil. Adapun progam lainnya adalah sholat jum’at yang 

wajib diikuti oleh semua murid SMP Ma’arif 1 

Ponorogo dan ekstra kurikuler al-Banjari yang 

dilaksanakan setiap hari sabtu setelah pulang sekolah. 

Diharapkan dari ekstrakurikuler ini dapat memupuk 

peserta didik dlam rangka menumbuhkan rasa mahabbah 

kepada Nabi Muhammad Saw. 

            Adapun progam tiga bulan sekali adalah ziarah 

makam, ziarah  makam ini dilakukan adapun progam 

tahunan adalah peringatan maulid Nabi, rojabiyah. 

Dalam progam tahunan disini sangatlah baik, contohnya 

dengan adanya kegiatan ziarah dapat mengingatkan 

kepada peserta didik khususnya bahwa setiap yang 

bernyawa pasti akan merasakan kematian.  Jadi, semua 

kegiatan amaliyah-amaliyah yang sudah diterapkan di 

SMP Ma’arif 1 Ponorogo telah tersusun rapi dan 

terprogam secara praktis dan sistematis.  

            Dari beberapa kegiatan amaliyah-amaliyah yang 

telah diterapkan di sekolah SMP Ma’arif 1 Ponorogo ini 

lembaga yang merasa punya tanggung jawab terhadap 

perkembangan pendidikan anak didik atau generasi 

bangsa. Hal ini dalam rangka menanamkan nilai-nilai 

dasar kepribadian, pengetahuan yang bersumber pada 

ajaran Islam untuk dapat diarahkan pada sasaran dan 
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tujuan yang ingin dicapai.113 Dan hal ini sesuai dengan 

visi dan misi SMP Ma’arif 1 Ponorogo yaitu 

mengamalkan nilai-nilai-Islami dan membudayakan 

kepribadian dan budi pekerti yang luhur sesuai ajaran 

ahlussunah wal jamaah. 

            Oleh karena itu, kita sebagai regenerasi penerus 

NU wajib melestarikan dan terus melanjutkan tradisi 

lama yang masih relevan yang tentunya tidak 

menyimpang dari syariat dan menerima gagasan baru 

yang lebih baik dan lebih relevan. Melalui sekolah yang 

dimiliki NU yaitu LP Ma’arif dapat menumbuhkan 

semangat cinta tanah air kepada peserta didik. Selain itu, 

nilai-nilai Aswaja harus ditanamkan di sekolah SMP 

Ma’arif 1 Ponorogo. Karena mayoritas warga sekitar 

sekolahan adalah  menganut ajaran Ahlussunnah Wal 

Jama’ah an-Nahdliyyah. Adapun tujuan dari penanaman 

nilai-nilai tersebut adalah menjafdikan peserta didik 

menghargai, menghormati, tidak membeda-bedakan, 

toleransi kepada semua orang. 

C. Analisis Data Tentang Dampak Dari Upaya Guru 

Pendidikan Agama Islam Dalam Penanaman Nilai-

Nilai Ahlussunnah Wal Jama’ah an-Nahdliyyah 

Terhadap Penerapan Dalam Kehidupan Sehari-Hari 

Pada Siswa di SMP Ma’arif 1 Ponorogo 

                                                           
113 Mulyono, Strategi Pembelajaran Menuju Efektifitas 

Pembelajaran di Abad Global, 7.  



100 
 

 

 

            Dampak dari kegiatan amaliyah Ahlussunnah 

Wal Jama’ah an-Nahdliyyah pada siswa SMP Ma’arif 1 

Ponorogo adalah pertama rasa tawadlu, baik kepada 

orang tua maupun guru di sekolah.114 Hal ini 

ditunjukkan siswa pada saat siswa menaati semua 

perkataan guru pada saat pelaksanaan kegiatan-kegiatan 

amaliyah tersebut. Jika seorang peserta didik sudah 

mempunyai rasa tawadlu’ maka tujuan dari pendidikan 

akan tercapai.  

           Kedua meningkatkan kedisiplinan siswa, dalam 

kegiatan sholat dhuha di sekolah yang dilakukan 

sebelum jam pembelajaran maka akan membentuk siswa 

menjadi disiplin waktu. Adapun buktinya yaitu siswa 

yang selalu berangkat pagi untuk sholat dhuha 

berjama’ah di sekolah sebelum jam pembelajaran 

dimulai. Dengan adanya pembiasaan kegiatan tersebut, 

maka siswa dengan sendirinya akan terbentunya 

kedisiplinan. 

            Ketiga adalah berimtaq, hal ini dibuktikan pada 

saat melaksanakan kegiatan sholat sunnah maupun 

sholat fardlu. Dan dibuktikan kegiatan dilaksanakannya 

didalam kehidupan sehari-hari siswa. Keempat rasa 

toleransi, toleransi kepada sesama umat manusia 

merupakan hal yang harus dilakukan oleh semua 

makhluk hidup. Oleh karena itu toleransi ini harus 

ditanamkan kepada peserta didik sejak dini, supaya 

                                                           
 114 Lihat pada transkip wawancara nomor 03/W/13-04/2019 

dalam lampiran skripsi ini. 
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nantinya tertanam kepada peserta didik jiwa toleran 

yang tinggi kepada sesama.115 Hal ini dibuktikan dengan 

siswa yang mampu beradaptasi dengan teman yang 

berbeda kelas dan siswa yang berbeda tingkatan 

kelasnya.  

            Kelima adalah berakhlak dan berkarakter, dalam 

hal ni dapat dilihat dari sikap peserta didik di sekolah, 

perilaku, tindakan, cara bicara dan interaksinya di 

sekolah. Contohnya jika bertemu dengan guru selalu 

sopan santu, menyapa guru dan cium tangan.  

            Jadi, guru harus bertanggung jawab atas segala 

sikap, baik dari segi pendidikan karakter, etika, tingkah 

laku, dan norma-norma perbuatannya dalam rangka 

membina jiwa dan watak anak didik. Dengan demikian, 

tanggung jawab guru adalah untuk membentuk anak 

didik agar menjadi orang bersusila yang cakap, berguna 

bagi agama, nusa, dan bangsa di masa yang akan datang 

dan dapat menghadapi kemajuan zaman yang akan 

datang.116 Selain itu, suatu melalui kegiatan amaliyah-

amaliyah Aswaja yang sudah diterapkan di sekolah juga 

dapat membantu dalam mendidik peserta didik dalam 

hal kedisiplinan, moral dan akhlak peserta didik. 

            Dalam hal ini SMP Ma’arif mampu 

melaksanakan kegiatan pengamalan nilai-nilai 

Ahlussunah Wal Jama’ah an-Nahdliyyah, dengan 

                                                           
 115 Lihat pada transkip wawancara nomor 03/W/13-04/2019 

dalam lampiran skripsi ini. 
116 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam 

Interaksi Edukatif, 36. 
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harapan nantinya siswa SMP Ma’arif 1 Ponorogo 

mampu menerapkannya dalam tatanan kehidupan nyata 

di masyarakat. Dari penanaman nilai-nilai Ahlussunnah 

Wal Jama’ah an-Nahdliyyah yang ada di sekolah 

melalui kegiatan keagamaan ini tujuannya adalah supaya 

peserta didik lebih memahami dan mampu 

melaksanakan kegiatan amaliyah-amaliyah tersebut 

kedalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, selain itu 

untuk menanamkan nilai-nilai Ahlussunnah Wal 

Jama’ah an-Nahdliyyah, yaitu tawasut, I’tidal, tasamuh, 

tawazun, amar ma’ruf nahi munkar. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

            Berdasarkan paparan data dan analisis data 

tentang pembelajaran materi Ahlussunnah Wal 

Jama’ah (ASWAJA), Upaya penanaman nilai-nilai 

Ahlussunnah Wal Jama’ah an-Nahdliyyah dan 

dampak penanaman nilai-nilai Ahlussunnah Wal 

Jama’ah an-Nahdliyyah  dalam kehidupan sehari-

hari bagi siswa SMP Ma’arif 1 Ponorogo dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Berdasarkan hasil penelitian, pembelajaran 

Ahlussunnah Wal Jama’ah di SMP Ma’arif 1 

Ponorogo ini dalam memberikan materi 

pembelajarannya sudah sesuai, yaitu 

menggunakan RPP, strategi pembelajaran, 

evaluasi dan metode pembelajaran yaitu dengan 

menggunakan dua metode pembelajaran 1) 

metode ceramah, 2) metode diskusi. Selain itu, 

ada nilai karakter yang ditekankan oleh guru di 

SMP Ma’arif 1 Ponorogo, diantaranya adalah 

religius, jujur, toleransi, disiplin, tanggung 

jawab, menghargai keberagaman dan cinta tanah 

air.   

2. Upaya-upaya yang dilakukan dalam penanaman 

nilai-nilai Ahlussunnah Wal Jama’ah An-

Nahdliyyah  pada siswa SMP Ma’arif 1 

Ponorogo yaitu 1) Menggunakan materi Aswaja, 
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menanamkan sikap 2) Tawasuth dan I’tidal 

(tidak membeda-bedakan/ adil kepada semua 

peserta didik/demokratis), Tasamuh (saling 

menghormati, menghargai, menerima perbedaan 

pendapat orang lain), Tawazun (tidak tergesa-

gesa dalam mengambil keputusan/tindakan 

dalam hal apapun), Amr Ma’ruf nahi Munkar 

(berbuat baik, tawadlu kepada guru maupun 

orang tua) 3) Membiasakan pelaksanaan 

kegiatan keagamaan atau amaliyah di sekolah 

yaitu: sholat dhuha berjamaah, wirid, 

sholawatan, al-banjari, istighosah, ziarah 

makam, yasinan, memperingati maulid Nabi 

Saw dan  peringatan rojabiyah. 

3.  Dampak penanaman nilai-nilai Ahlussunnah Wal 

Jama’ah an-Nahdliyyah   terhadap penerapan 

nilai-nilai Ahlussunnah Wal Jama'ah an-

Nahdliyyah dalam kehidupan sehari-hari siswa 

SMP Ma’arif 1 Ponorogo adalah (1) berakhlakul 

karimah, (2) memiliki rasa toleransi kepada 

teman, (3) memiliki rasa tawadlu’ kepada kedua 

orang tua serta kepada guru di sekolah. (4) 

melaksanakan pengamalan nilai-nilai Aswaja 

yang sudah diterapkan di sekolah. (5) saling 

menghormati, menghargai dalam berbagai hal. 
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B. Saran 

 Setelah peneliti melakukan penelitian 

mengenai “Upaya Guru Pendidikan Agama Islam 

dalam Penanaman Nilai-nilai Ahlussunnah wal 

Jama'ah an-Nahdliyyah pada Siswa SMP Ma’arif 1 

Ponorogo”, maka peneliti mengajukan saran sebagi 

berikut: 

1. Kepala Sekolah dan Guru 

a. Di dalam pembelajaran materi Ahlussunnah 

Wal Jama’ah (Aswaja) perlunya adanya 

penambahan strategi dan metode 

pembelajaran yang inovatif, supaya di dalam 

suatu pembelajaran peserta didik tidak jenuh. 

b. Diharapkan untuk kontinuitas terhadap 

pelaksanaan kegiatan-kegiatan ke-agamaan 

kepada peserta didik. Supaya dapat 

menambah khasanah keilmuan peserta didik, 

sehingga menjadikan out put peserta didik 

yang berakhlak, cakap, terampil, berimtaq, 

berimtek dalam ranah haluan Ahlussunnah 

Wal Jama’ahan-Nahdliyyah. 

c. Diharapkan kepada kepala sekolah beserta 

guru untuk lebih semangat lagi dalam 

menanamkan, memepertahankan, 

membudayakan kepribadian dan budi pekerti 

yang luhur (berakhlakul karimah) kepada 

semua peserta didik SMP Ma’arif 1 

Ponorogo. 
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d. Mengajarkan ajaran Ahlussunnah Wal 

Jama’ah an-Nahdliyyah. Supaya dapat 

membentengi siswa dari faham-faham yang 

sifatnya radikal.  

2. Untuk siswa 

a. Diharapkan untuk selalu tawadlu’ kepada 

orang tua maupun guru, toleran kepada setiap 

teman dan bersikap adil. Karena hal tersebut 

merupakan pengamalan dari nilai-nilai 

Ahlussunnah Wal Jama’ah yang dalam 

kesehariannya harus diterapkan. 

b. Selalu menjalankan dan melaksanakan 

pembiasaan keagamaan atau kegiatan rutin di 

sekolah dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Diharapkan lebih giat dan semangat lagi 

dalam pelaksanaan kegiatan amaliyah-

amaliyah Ahlussunnah Wal Jama’ah an-

Nahdliyyah. 

d. Cinta tanah air. 

3. Bagi orang tua 

a. Diharapkan memberikan semangat serta 

pengawasan yang lebih kepada anak, 

khususnya dalam kegiatan ibadahnya. Karena 

keluarga adalah lingkungan pertama yang 

dikenal anak dan paling berpengaruh dalam 

kepribadiannya. 
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b. Diharapkan orang tua di rumah, selalu 

memberikan suri tauladan dan nasehat yang 

baik kepada peserta didik. 
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