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ABSTRAK 

Setianto, Irfan. 2019. Peran Majlis Ta’lim Ulul Albab dalam 

Mengembangkan Keterampilan Seni Islam dan 

Religiusitas di MAN 2 Ponorogo. Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo. Pembimbing Dr. Wirawan Fadly, M.Pd. 

Kata Kunci : Majlis Ta’lim, Keterampilan Seni Islam, 

Religiusitas 

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Ponorogo adalah 

salah satu lembaga pendidikan di Ponorogo yang berada di 

bawah Kementerian Agama. MAN 2 Ponorogo merupakan 

lembaga formal yang didalamnya terdapat banyak kegiatan 

ekstrakurikuler serta organisasi guna menggali dan 

mengembangkan potensi atau bakat minat siswa-siswi di luar 

ke-akademikannya. Salah satunya adalah Majlis Ta’lim Ulul 

Albab yang merupakan organisasi intra madrasah yang bergerak 

di bidang keagamaan MAN 2 Ponorogo. Banyak kegiatan yang 

dilaksanakan oleh organisasi ini dalam rangka 

mengembangkan keterampilan seni Islam dan religiusitas 

di MAN 2 Ponorogo. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui 

upaya Majlis Ta’lim Ulul Albab dalam mengembangkan 

keterampilan seni Islam di MAN 2 Ponorogo, (2) 

mengetahui upaya Majlis Ta’lim Ulul Albab dalam 

mengembangkan religiusitas siswa MAN 2 Ponorogo, (3) 

mengetahui peran Majlis Ta’lim Ulul Albab dalam 

mengembangkan keterampilan seni Islam dan religiusitas 

di MAN 2 Ponorogo.  



 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, 

yang memiliki ciri khas alami (natural) sesuai kondisi 

objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi. Sedangkan 

jenis penelitian ini adalah studi kasus, menggunakan teknik 

pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Analisis datanya mengikuti konsep yang 

diberikan Miles Huberman yang mencangkup 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan 

kesimpulan. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa: (1) upaya yang dilakukan Majlis Ta’lim Ulul Albab 

di dalam mengembangkan keterampilan seni Islam di 

MAN 2 Ponorogo yaitu: a) melaksanakan kegiatan rutin 

mingguan seperti, hadroh atau habsy al-banjari, qiro’ah, 

muhadhoroh, kaligrafi, rutinan diba’ wal barzanji setiap 

sebulan sekali dan mengadakan kegiatan festival al-banjari 

setiap setahun sekali di madrasah. b) mengikuti lomba al-

banjari dan mengikuti rutinan majlis sholawat di luar 

madrasah guna menambah pengalaman untuk 

meningkatkan dan mengembangkan potensi di bidang seni 

Islam. c)  mengisi hiburan berupa tampilan hadrah al-

banjari beserta lantunan sholawat diberbagai macam acara, 

baik di dalam maupun di luar madrasah sebagai syiar 

sholawat, (2) upaya yang dilakukan Majlis Ta’lim Ulul 

Albab di dalam mengembangkan religius di MAN 2 

Ponorogo yaitu dengan mengadakan kegiatan peringatan 

hari besar Islam seperti peringatan ‘Idul Adha atau 

pelatihan qurban, peringatan Maulid Nabi, peringatan Isro’ 

Mi’raj, pengajian, bedah kitab, diklat bilal khotib, diklat 

tata cara sholat dan wudhu ala Rasulullah, (3) peran Majlis 

Ta’lim Ulul Albab di dalam mengembangkan keterampilan 

seni Islam dan religiusitas di MAN 2 Ponorogo yaitu: a) 

mengadakan dan mengorganisasikan kegiatan keagamaan. 

b) menjalankan berbagai ekstrakurikuler dibidang seni 



 

 

Islam. c) memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswi. 

d) mensyiarkan sholawat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pendidikan adalah suatu aktivitas atau 

upaya yang sadar dan terencana, dirancang untuk 

membantu seseorang mengembangkan pandangan 

hidup, sikap hidup dan keterampilan hidup, baik 

yang bersifat manual (petunjuk praktis) maupun 

mental dan sosial.
1
 Secara umum, pendidikan adalah 

proses pembinaan manusia secara jasmaniah dan 

rohaniah. Artinya, setiap upaya dan usaha untuk 

meningkatkan kecerdasan anak didik berkaitan 

dengan peningkatan kecerdasan intelegensi, emosi 

dan kecerdasan spiritualitasnya. Anak didik dilatih 

jasmaninya untuk terampil dan memiliki kemampuan 

atau keahlian professional untuk bekal kehidupannya 

                                                           
1
 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2012), Cet. Ke-4, 37. 
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di masyarakat. Di sisi lain, keterampilan yang 

dimilikinya harus semaksimal mungkin memberikan 

manfaat kepada masyarakat, terutama untuk dirinya 

sendiri dan keluarganya, dan untuk mencapai tujuan 

hidupnya di dunia dan di akhirat.
2
 

Di dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 

menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasaan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara.
3
 Melihat hakikat 

pendidikan sedemikian itu, tentu sekolah atau 

                                                           
2
 Hasan Basri, Filsafat Pendidikan Islam (Bandung: CV 

Pustaka Setia, 2014), Cet. Ke-2, 54. 
3
 UU RI No. 20 Th. 2003 Pasal 3 Tentang Sistem Rumusan 

Tujuan Pendidikan Nasional. 
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madrasah sangat berperan dalam mengembangkan 

kualitas peserta didik untuk masa kini dan masa 

depan. 

Dewasa ini, para siswa dihadapkan dengan 

berbagai kontradiksi dan keaneragaman moral, yang 

menyebabkan mereka bingung untuk memilih. Hal 

ini nampak jelas pada mereka yang sedang berada 

pada usia remaja, dimana berkecamuk aneka 

kebudayaan asing yang masuk, sehingga para siswa 

mengalami goncangan jiwa yang mengkhawatirkan, 

misalnya mengkonsumsi minuman keras, 

perkelahian dan lain sebagainya. Akibatnya mereka 

menerima kebudayaan yang tidak baik bagi 

perkembangan jiwanya, maka timbullah apa yang 

disebut dengan degradasi moral atau krisis akhlak 

sekarang ini, akhirnya terjadilah tindakan kriminal, 

seperti tawuran pelajar yang terjadi di Jalan Tanah 
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Sereal Raya, Tambora, Jakarta Barat pada Ahad 

pagi, 20 Januari 2019 yang menewaskan seorang 

remaja usia 16 tahun.
4
 

Menghadapi gejala seperti ini, lembaga 

pendidikan formal yang salah satu tujuannya 

menggali dan mengembangkan nilai-nilai 

kebudayaan siswa adalah Madrasah. Pendidikan 

formal di Madrasah diharapkan tidak hanya 

memberikan pendidikan yang berkaitan dengan 

upaya perkembangan intelektual saja, akan tetapi 

harus memperhatikan pula perkembangan emosional 

dan jiwa religiusnya. Salah satu cabang pendidikan 

yang menunjang perkembangan tersebut adalah 

dengan memberikan pendidikan ekstrakurikuler yang 

selaras dengan memperhatikan lingkungan sosial, 

                                                           
4
 Metro Tempo, Tawuran di Tambora Satu Remaja Tewas 

Dibacok Celurit, dalam https://metro.tempo.co/read/1168040/tawuran-

di-tambora-satu-remaja-tewas-dibacok-celurit, diakses pada tanggal 23 

Januari 2019. 

https://metro.tempo.co/read/1168040/tawuran-di-tambora-satu-remaja-tewas-dibacok-celurit
https://metro.tempo.co/read/1168040/tawuran-di-tambora-satu-remaja-tewas-dibacok-celurit
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budaya, alam sekitar serta hubungan dengan Allah 

SWT. 

MAN 2 Ponorogo adalah lembaga formal 

yang didalamnya terdapat banyak kegiatan 

ekstrakurikuler serta organisasi, guna menggali dan 

mengembangkan potensi-potensi siswa di luar ke-

akademikannya. Salah satunya adalah Majlis Ta‟lim 

Ulul Albab yang merupakan organisasi intra 

madrasah yang bergerak di bidang kegiatan 

keagamaan MAN 2 Ponorogo. Organisasi 

keagamaan yang ada di sekolah menengah pada 

umumnya disebut dengan kerohanian Islam 

(ROHIS). Namun berbeda dengan MAN 2 Ponorogo 

ini, yang mana terkait kegiatan kegamaan tidak mau 

dikatakan organisasi kerohanian Islam (ROHIS) dan 

ini bukan tanpa sebab. Sesuai wawancara yang 

peneliti lakukan dengan salah satu alumni Majlis 
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Ta‟lim Ulul Albab menjelaskan bahwa alasan tidak 

menggunakan istilah kerohanian Islam (ROHIS) 

adalah karena organisasi tersebut cenderung 

memiliki aliran yang tidak sesuai dengan visi, misi 

dan tujuan dari kegiatan keagamaan yang ada di 

MAN 2 Ponorogo. Oleh karena itu atas persetujuan 

pembina keagamaan dan kepala madrasah pada 

waktu dipilihlah istilah Majlis Ta‟lim untuk 

menaungi kegiatan-kegiatan keagamaan di MAN 2 

Ponorogo tersebut.
5
 

Banyak kegiatan keagamaan yang 

dilaksanakan oleh organisasi Majlis Ta‟lim Ulul 

Albab ini guna menanamkan nilai-nilai Islami yang 

diharapkan mampu meningkatkan dan 

mengembangkan kemampuan siswa, antara lain 

                                                           
5
 Hasil wawancara dengan Saudara Wahyu Purnomo (Alumni 

Pertama Majlis Ta‟lim Ulul Albab) pada hari Kamis, 6 Desember 2018, 

Pukul 09.00 WIB, di Kantin MAN 2 Ponorogo. 
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melalui, kajian kitab kuning, kajian materi, 

muhadlarah, pelatihan qiro‟ah, pelatihan kaligrafi, 

pelatihan Habsy al-Banjari, pelatihan olah vokal, 

infaq Jum‟at, rutinan Diba‟ Wal Barzanji dan 

peringatan hari besar Islam (PHBI). Penulis 

mendapatkan keunikan setelah melakukan 

wawancara dengan ketua Majlis Ta‟lim Ulul Albab 

bahwa dengan adanya organisasi ini siswa dapat 

terampil mengasah bakat minatnya dalam kesenian 

Islam, dan output-nya para siswa sering diminta 

untuk mengisi acara-acara intern di madrasah dan di 

berbagai macam acara hajatan orang, baik 

pernikahan ataupun lainnya. Namun para siswa juga 

tidak melupakan jiwa agamisnya dikarenakan ada 

kegiatan tentang kajian-kajian didalamnya.
6
 Begitu 

                                                           
6
 Hasil wawancara dengan Saudara Sahrul Adi Haryoko 

(Ketua Majlis Ta‟lim Ulul Albab) pada hari Kamis, 6 Desember 2018, 

Pukul 12.00 WIB, di MAN 2 Ponorogo. 
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juga hasil wawancara dengan masyarakat lingkungan 

MAN 2 Ponorogo, yang mengatakan bahwa dengan 

adanya Majlis Ta‟lim ini religius lembaga lebih 

menonjol, alunan nada sholawat yang menggema 

disetiap sebulan sekali menjadikan hati tenang, 

adem, ayem bagi masyarakat yang tinggal disekitar 

lembaga.
7
 Dalam hal ini peran Majlis Ta‟lim Ulul 

Albab sangatlah penting bagi siswa MAN 2 

Ponorogo agar setelah lulus mempunyai hasil 

(output) yang berkualitas dalam bidang akademis 

dan memiliki kemampuan yang dapat menjadi bekal 

ketika mereka akan melanjutkan ke jenjang 

pendidikan selanjutnya dan hidup di masyarakat. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti 

akan melakukan penelitian dengan judul “Peran 

                                                           
7
 Hasil wawancara dengan Ibu Slamet (Pedagang Bunga, 

masyarakat yang tinggal disekitar lingkungan MAN 2 Ponorogo) pada 

hari Sabtu, 8 Desember 2018, Pukul 08.00 WIB, di Jalan Soekarno Hatta 

No. 381 Ponorogo. 
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Majlis Ta‟lim Ulul Albab dalam Mengembangkan 

Keterampilan Seni Islam dan Religiusitas di MAN 2 

Ponorogo”. 

 

B. FOKUS PENELITIAN 

Mengingat luasnya masalah, cangkupan 

pembahasan, terbatasnya waktu, dana dan tenaga, 

maka penelitian ini difokuskan pada peran Majlis 

Ta‟lim Ulul Albab dalam mengembangkan 

keterampilan seni Islam dan religiusitas di MAN 2 

Ponorogo. 

 

C. RUMUSAN MASALAH 

Berpijak dari latar belakang masalah diatas, 

maka peneliti menentukan rumusan masalah sebagai 

berikut: 
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1. Bagaimana upaya Majlis Ta‟lim Ulul Albab 

dalam mengembangkan keterampilan seni Islam 

di  MAN 2 Ponorogo? 

2. Bagaimana upaya Majlis Ta‟lim Ulul Albab 

dalam mengembangkan religiusitas di MAN 2 

Ponorogo? 

3. Bagaimana peran Majlis Ta‟lim Ulul Albab 

dalam mengembangkan keterampilan seni Islam 

dan religiusitas di MAN 2 Ponorogo? 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka 

penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui upaya Majlis Ta‟lim Ulul 

Albab dalam mengembangkan keterampilan seni 

Islam di MAN 2 Ponorogo. 
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2. Untuk mengetahui upaya Majlis Ta‟lim Ulul 

Albab dalam mengembangkan religiusitas siswa 

MAN 2 Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui peran Majlis Ta‟lim Ulul 

Albab dalam mengembangkan keterampilan seni 

Islam dan religiusitas di MAN 2 Ponorogo. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Dengan adanya penelitian ini di harapkan 

dapat memberi manfaat sebagai berikut :  

A. Secara Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini di 

harapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran 

dan pengetahuan khasanah ilmu pengetahuan 

tentang dunia keagamaan dan lebih khusus lagi 

dalam hal mengembangkan ketrampilan seni 

Islam dan religiusitas. 



12 

 

B. Secara Praktis 

1. Bagi Peneliti: dengan mengetahui peran Majlis 

Ta‟lim Ulul Albab dalam mengembangkan 

keterampilan seni Islam dan religiusitas siswa 

sebagai subyek penelitian dapat menjadi 

pengalaman yang sangat berharga bagi peneliti 

yang nantinya dapat diterapkan dalam 

mengelola suatu organisasi.  

2. Bagi Siswa: dapat dijadikan sebagai tambahan 

ilmu pengetahuan dan menjadi bahan referensi 

bacaan siswa dalam mengembangkan 

keterampilan seni Islam dan religiusitas 

melalui peran Majlis Ta‟lim Ulul Albab MAN 

2 Ponorogo. 

3. Bagi Guru: sebagai motivator dengan 

memberikan arahan dan bimbingan kepada 

pengurus setiap bagian dari Majlis Ta‟lim Ulul 
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Albab untuk dapat mengembangkan 

kemampuannya dalam mengarahkan serta 

membimbing melalui kegiatan yang dapat 

mengembangkan keterampilan seni Islam dan 

religiusitas siswa. 

4. Bagi Lembaga Pendidikan: sebagai masukan 

agar lebih memperhatikan sejauh mana 

pengembangan keterampilan seni Islam dan 

religiusitas siswa melalui melalui peran Majlis 

Ta‟lim Ulul Albab. 

5. Bagi Peneliti Lain: agar ada penelitian lebih 

lanjut tentang peran Majlis Ta‟lim Ulul Albab 

sebagai upaya mengembangkan  keterampilan 

seni Islam dan religiusitas yang melibatkan 

komponen siswa yang lebih luas. 

6. Bagi Kampus IAIN Ponorogo: untuk 

menambah perbendaharaan perpustakaan dan 
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dapat digunakan referensi bagi peneliti lebih 

lanjut. 

 

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Sistematika pembahasan digunakan untuk 

mempermudah dan memberikan gambaran terhadap 

maksud yang terkandung dalam karya ilmiah ini. 

Dalam pembahasannya, laporan penelitian ini secara 

garis besar akan dibagi menjadi enam bab. 

Bab pertama adalah pendahuluan. Pada bab 

ini akan diuraikan beberapa pembahasan mendasar 

penelitian, yang meliputi latar belakang masalah, 

fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Secara keseluruhan, uraian bab pertama merupakan 

penjelasan awal penelitian tentang cara pandang dan 

pendekatan yang dipakai. 



15 
 

 

Bab kedua adalah telaah hasil penelitian 

terdahulu dan atau kajian teori. Telaah hasil 

penelitian terdahulu merupakan penelusuran 

terhadap penelitian-penelitian yang telah ada dan 

relevan dengan fokus penelitian.  Di dalam kajian 

teori akan membahas tentang Majlis Ta‟lim, 

keterampilan seni Islam dan Religiusitas. Bab ini 

menjadi dasar untuk menganalisis penelitian yang 

bertema peran Majlis Ta‟lim Ulul Albab dalam 

mengembangkan keterampilan seni Islam dan 

religiusitas di MAN 2 Ponorogo. 

Bab ketiga membahas tentang metode 

penelitian. Bab ini akan diuraikan menjadi beberapa 

sub bab, diantaranya adalah pendekatan dan jenis 

penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, 

sumber data, teknik pengumpulan data, teknik 
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analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan 

tahapan-tahapan penelitian. 

Bab keempat adalah temuan penelitian yang 

membahas deskripsi data, baik deskripsi data secara 

umum maupun khusus.  

Bab kelima berisi tentang analisis data. 

Pada bab ini akan mengulas gagasan penelitian 

terhadap hasil temuan penelitian. Temuan penelitian 

ini kemudian akan dikomparasikan dengan teori-

teori yang ada dan temuan penelitian sebelumnya. 

Bab enam adalah penutup. Bab ini 

merupakan bab terakhir dari skripsi, yang mana 

berfungsi mempermudah pembaca dalam mengambil 

intisari dari skripsi ini. Pada bab terakhir ini terdiri 

dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat 

jawaban terhadap rumusan masalah dari semua 
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temuan peneliti dan mengklarifikasi kebenarannya. 

Adapun saran merupakan tindak lanjut berdasarkan 

simpulan yang diperoleh baik yang positif maupun 

negatif dalam penelitian. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN 

ATAU  KAJIAN TEORI 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Sejauh ini penulis telah melakukan kajian 

terhadap beberapa karya ilmiah atau skripsi yang 

sudah ada dan penulis menentukan beberapa tulisan 

yang hampir sama dengan yang akan penulis teliti 

yaitu peran Majlis Ta‟lim Ulul Albab dalam 

mengembangkan keterampilan seni Islam dan 

religiusitas di MAN 2 Ponorogo, adapun karya 

ilmiah atau skripsi yang penulis jumpai antara lain: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Wira Kurnia Safitri, 

NIM. 03110061 Jurusan Pendidikan Agama 

Islam, Fakultas Tarbiyah, UIN Malang, Tahun 

2008, yang berjudul “Pendidikan Keterampilan 

Sebagai Upaya Pemberdayaan Siswa (Studi 

18 
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Kasus di Madrasah Tsanawiyah Bahrul Ulum 

Sungai Pinang Bungo Dani Bungo Jambi)”. Hasil 

dari penelitian ini adalah tentang jenis-jenis 

keterampilan yang ada di MTs. Bahrul Ulum, 

antara lain: Keterampilan pertukangan, 

perbengkelan, pramuka, karya ilmiah remaja. 

Metode yang digunakan dalam pembelajaran 

keterampilan ini adalah metode learning by doing 

yaitu belajar sambil bekerja artinya ketika mereka 

diberi materi tentang hal yang bersangkutan 

dengan pendidikan tersebut, maka disitu pula 

mereka diminta mencoba untuk belajar 

mempraktekkannya. Bedanya dengan yang 

peneliti lakukan adalah penelitian diatas meneliti 

tentang jenis-jenis keterampilan sebagai upaya 

pemberdayaan siswa, sedangkan penelitian yang 
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saya lakukan fokus pada keterampilan seni Islam 

dan religiusitas. 

2. Skripsi yang ditulis oleh Aning Suryani, Program 

Studi Pendidikan Agama Islam, Jurusan Tarbiyah, 

STAIN Ponorogo, 2016, yang berjudul “Upaya 

Guru PAI dalam Membangun Budaya Religius 

dan Kontribusinya Terhadap Perilaku Siswa 

(Studi Kasus di SMAN 1 Ponorogo)”. Hasil dari 

penelitian ini adalah strategi yang dilakukan Guru 

PAI adalah mewujudkan budaya religius di 

Sekolah (melalui internalisasi nilai, keteladanan, 

pembiasan dan pembudayaan), peningkatan 

kualitas pembelajaran di Sekolah, dan 

pengembangan kegiatan ekstrakulikuler di 

Sekolah. Kontribusi budaya religius terhadap 

perilaku siswa, diantaranya lebih berhati-hati 

dalam bertindak, tumbuh rasa tanggung jawab, 
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disiplin, mawas diri, rendah hati dan saling 

menghargai, mempunyai misi kedepan serta 

berguna bagi orang lain. Penelitian yang 

dilakukan saudari Aning Suryani ini hampir sama 

dengan yang peneliti lakukan, persamaannya 

terletak pada budaya religius siswa. Sedangkan 

perbedaannya terletak pada subjek atau 

pelaksananya, pada penelitian yang dilakukan 

saudari Aning Suryani pelaksananya adalah Guru 

PAI, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan 

pelaksananya adalah organisasi yaitu Majlis 

Ta‟lim Ulul Albab MAN 2 Ponorogo. 

3. Skripsi yang ditulis oleh Wiji Eka Lestari, NIM. 

210314074, Jurusan Pendidikan Agama Islam, 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut 

Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018. Dengan 

judul “Pembiasaan Membaca Al-Qur‟an dan 
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Asmaul Husna dalam Meningkatkan Religiusitas 

Siswa (Studi Kasus di MAN 2 Ponorogo)”. Hasil 

dari penelitian ini adalah dengan pembiasaan 

membaca Al-Qur‟an dan Asmaul Husna ini 

termasuk ibadah serta membawa berkah dan 

diharapkan dengan pembiasaan ini hati siswa bisa 

terbuka untuk menerima ilmu baru. Kegiatan 

tersebut dilaksanakan pada pagi hari pukul 06:45 

WIB, menggunakan metode tartil biasa yang 

didampingi oleh guru. Dengan pembiasaan ini 

berdampak pada siswa yang semakin tahu tentang 

agama, maka tentu orang tersebut juga akan 

mengaplikasikan dalam perbuatan sehari-hari, jika 

anak itu ngajinya pintar mau berbuat yang kurang 

pas pun juga akan berfikir ulang. Penelitian yang 

dilakukan saudari Wiji Eka Lestari ini hampir 

sama dengan yang peneliti lakukan, 
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persamaannya terletak pada budaya religius 

siswa. Sedangkan perbedaannya terletak pada 

metode atau cara, pada penelitian yang dilakukan 

saudari Wiji Eka Lestari menggunakan metode 

pembiasaan membaca al-Qur‟an dan Asmaul 

Husna, sedangkan penelitian ini menggunakan 

banyak metode yang sudah di programkan oleh 

Majlis Ta‟lim Ulul Albab melalui kegiatan-

kegiatan yang ada didalamnya, seperti kajian-

kajian Islam, rutinan Majlis Dzikir dan Sholawat, 

Infaq setiap Hari Jum‟at dan lain sebagainya. 

 

B. Kajian Teori 

1. Majlis Ta’lim 

a. Pengertian Majlis Ta’lim 

Majlis ta‟lim berasal dari dua suku 

kata, yaitu kata majlis dan kata ta‟lim. Dalam 
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bahasa Arab kata majlis adalah bentuk isim 

makan (kata tempat) kata kerja dari “jalasa” 

yang artinya tempat duduk, tempat sidang, 

dewan.
8
 Sedangkan kata taklim dalam bahasa 

Arab berasal dari kata „alima, ya‟lamu, „ilman, 

yang artinya mengetahui sesuatu, ilmu, ilmu 

pengetahuan. Arti kata ta‟lim adalah hal 

mengajar, melatih. 
9
 Dengan demikian arti 

majlis ta‟lim adalah tempat mengajar, tempat 

mendidik, tempat melatih atau tempat belajar, 

tempat berlatih dan tempat menuntut ilmu.  

Sementara secara terminologis, majlis 

ta‟lim mengandung beberapa pengertian yang 

berbeda-beda. Effendy Zarkasyi menyatakan, 

“Majlis ta‟lim bagian dari model dakwah 

                                                           
8
 Ahmad Warson Munawir, Kamus Al-Munawwir Bahasa 

Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2008), Cet. Ke-4, 202. 
9
  Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Jakarta: Hidkarya 

Agung, 1989), 277-278. 
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dewasa ini dan sebagai forum belajar untuk 

mencapai suatu tingkat pengetahuan agama.” 

Syamsudin Abbas juga mengemukakan 

pendapatnya, dimana ia mengartikannya 

sebagai “lembaga pendidikan non-formal 

Islam yang memiliki kurikulum sendiri, 

diselenggarakan secara berkala dan teratur, 

dan diikuti oleh jamaah yang relative banyak.” 

Sedang dalam Musyawarah Majlis Ta‟lim se-

DKI pada tanggal 9-10 Juli 1980 merumuskan 

definisi majlis ta‟lim, yaitu “lembaga 

pendidikan Islam non-formal yang memiliki 

kurikulum tersendiri, diselenggarakan secara 

berkala dan teratur serta diikuti peserta 

jamaah yang relative banyak, dan bertujuan 

untuk membina dan mengembangkan 

hubungan yang santun dan serasi antara 
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manusia dan Allah SWT (hablumminallah), 

dan antara manusia sesama 

(hablumminannas) dan dengan lingkungan 

dalam rangka membina pribadi dan 

masyarakat bertakwa kepada Allah SWT.” 
10

 

Berdasarkan dari pengertian di atas 

dapat diketahui bahwa majlis ta‟lim sangatlah 

berarti dan bermanfaat dalam kehidupan 

masyarakat, karena selain bisa berkumpul 

dengan orang banyak, juga dapat dijadikan 

tempat pendidikan-pelatihan dalam 

mempelajari, mendalami, memahami dan 

menambah hasanah ilmu serta dapat dijadikan 

wadah dalam melaksanakan berbagai macam 

kegiatan yang mampu menjalin hubungan baik 

diantara sesama jamaah atau masyarakat. 

                                                           
10

 Muhsin MK, Manajemen Majelis Taklim, (Jakarta: Pustaka 

Intermasa, 2009), 2. 
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Mengenal Majlis Ta‟lim lebih jauh 

dan membedakannya dengan lembaga-lembaga 

pengkajian agama, berikut akan dikemukakan 

salah satu contoh perbedaannya di tinjau dari 

sudut pandang kurikulumnya atau materi yang 

diajarkan dapat dibedakan menjadi beberapa 

bagian diantaranya: 
11

 

1) Majlis Ta‟lim tidak mengajarkan sesuatu 

secara rutin, tetapi hanya sebagai tempat 

berkumpul, membaca shalawat bersama-

sama atau membaca surat yasin, atau 

membaca maulid Nabi saw, dan salat 

sunnah berjamaah. Biasanya sebulan sekali 

pengurus majlis ta‟lim mengundang seorang 

guru untuk berceramah. Ceramah ini yang 

merupakan isi ta‟lim. 

                                                           
11

 Tuty Alawiyah, Strategi Dakwah di Lingkungan Majelis 

Taklim (Bandung: Mizan, 1997), Cet. Ke-I, 79. 
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2) Majlis Ta‟lim mengajarkan ilmu 

pengetahuan dan keterampilan dasar ajaran 

agama, seperti belajar membaca al-Quran 

atau penerangan fiqih. 

3) Majlis Ta‟lim mengajarkan pengetahuan 

agama tentang fiqih, tauhid dan akhlak yang 

diberikan dalam pidato-pidato muballigh 

dan terkadang dilengkapi pula dengan tanya 

jawab. 

4) Majlis Ta‟lim memiliki dan menggunakan 

kitab-kitab tertentu sebagai rujukan 

ditambah pidato-pidato dan ceramah. 

5) Majlis Ta‟lim menyelenggarakan kegiatan 

pidato dan bahan pelajaran pokok diberikan 

dengan situasi aktual berdasarkan ajaran 

Islam.  
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b. Kedudukan dan Fungsi Majlis Ta’lim 

Dalam struktur Departemen Agama, 

keberadaan majlis ta‟lim menjadi salah satu 

tugas pokok pelayanan Direktorat Pendidikan 

Diniyah Pondok Pesantren dan berada di 

bawah bimbingan dan naungan Subdit Salafiah 

Pendidikan al-Qur‟an dan majlis ta‟lim. Majlis 

ta‟lim dapat berbentuk satuan pendidikan dan 

majlis ta‟lim yang berkembang menjadi satuan 

pendidikan wajib mendapat izin dari Kandepag 

Kabupaten/Kotamadya setelah memenuhi 

ketentuan tentang persyaratan pendirian satuan 

pendidikan. 

Majlis ta‟lim sebagai lembaga 

pendidikan nonformal memiliki beberapa 

fungsi, diantaranya: 
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1. Fungsi keagamaan, yakni membina dan 

mengembangkan ajaran Islam dalam rangka 

membentuk masyarakat yang beriman dan 

bertakwa kepada Allah SWT. 

2. Fungsi pendidikan, yakni menjadi pusat 

kegiatan belajar masyarakat (learning 

society), keterampilan hidup dan 

kewirausahaan. 

3. Fungsi sosial, yakni menjadi wahana 

silaturahmi, menyampaikan gagasan, dan 

sekaligus sarana dialog antar ulama, umara 

dan umat. 

4. Fungsi ekonomi, yakni sebagai sarana 

tempat pembinaan dan pemberdayaan 

ekonomi jamaahnya. 
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5. Fungsi seni dan budaya, yakni sebagai 

tempat pengembangan seni dan budaya 

Islam. 

6. Fungsi ketahanan bangsa, yakni menjadi 

wahana pencerahan umat dalam kehidupan 

beragama, bermasyarakat dan berbangsa.
12

 

 

2. Keterampilan Seni Islam 

a. Pengertian Keterampilan Seni Islam 

1) Pengertian Keterampilan 

Menurut J.J Rousseau, Pendidikan 

adalah memberi kita perbekalan yang tidak 

ada pada masa anak-anak, akan tetapi kita 

membutuhkannya pada waktu dewasa. 

Sedangkan pendidikan menurut Undang-

undang Pendidikan Nasional (UU 

                                                           
12

 Helmawati, Pendidikan Nasional dan Optimalisasi Majelis 

Ta‟lim, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), 91. 
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Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003, adalah 

usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara. 
13

 

Keterampilan adalah pola kegiatan 

yang bertujuan, yang memerlukan 

manipulasi dan koordinasi informasi yang 

dipelajari. Keterampilan bergerak dari yang 

teramat sederhana ke yang sangat kompleks. 

Arti keterampilan dalam Kamus Besar 

                                                           
13

 Akhmad Muhaimin Azzet, Pendidikan yang Membebaskan 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 15. 
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Bahasa Indonesia adalah kecakapan untuk 

menyelesaikan tugas. Keterampilan pada 

hakekatnya adalah keterampilan fisik, yaitu 

kemampuan melakukan sesuatu gerakan 

otot secara otomatis tanpa dipikir (motor 

skill). 
14

 Keterampilan merupakan gambaran 

kemampuan motorik seseorang yang 

ditujukkan melalui penguasaan suatu 

gerakan. 
15

 

Berdasarkan pengertian di atas 

dapat disimpulkan bahwa keterampilan 

(skill) berarti kemampuan untuk 

mengoperasikan suatu pekerjaan secara 

mudah dan cermat yang membutuhkan 

kemampuan dasar yang memerlukan 

                                                           
14

 Ahmad Tafsir, Metodologi Pengajaran Agama Islam 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), 101. 
15

 Heri Rahyubi, Teori-Teori Belajar dan Aplikasi 

Pembelajaran Motorik (Majalengka: Referens, 2014), 211. 
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koordinasi dan informasi yang dipelajari. 

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa 

keterampilan adalah kemampuan seseorang 

dalam hal keterampilan (kemampuan gerak) 

untuk dapat menguasai salah satu atau 

beberapa jenis keterampilan. 

 

2) Pengertian Seni Islam 

Menurut Seyyed Hossein Nasr, 

seni Islam merupakan hasil dari ke-Esa-an 

pada bidang keanekaragaman. Artinya seni 

Islam sangat terkait dengan karakteristik-

karakteristik dari tempat penerimaan wahyu 

al-Quran yang dalam hal ini adalah 

masyarakat Arab. Jika demikian, bisa 

menjadi seni Islam adalah seni yang 

terungkap melalui ekspresi budaya lokal 
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yang senada dengan tujuan Islam. 

Sementara itu, bila kita merujuk pada akar 

makna Islam yang serarti menyelamatkan 

ataupun menyerahkan diri, maka bisa jadi 

yang namanya seni Islam adalah ungkapan 

ekspresi jiwa setiap manusia yang 

termanifestasikan dalam segala macam 

bentuknya, baik seni ruang maupun seni 

suara yang dapat membimbing manusia ke 

jalan atau pada nilai-nilai ajaran Islam.
16

 

Dalam kontek lain Ensiklopedia 

Indonesia disebut bahwa seni adalah 

penjelmaan rasa indah terkandung dalam 

jiwa manusia, dilahirkan dengan peralatan 

komunikasi kedalam bentuk yang dapat 

ditangkap oleh indra pendengaran (seni 

                                                           
16

 Seyyed Hossein Nasr, Spiritulitas dan Seni Islam, terj. Irfan 

Abu Bakar (Bandung: Mizan, 2005), 208-210. 
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suara), penglihatan (seni lukis dan ruang), 

atau dilahirkan dengan perantara gerak (seni 

tari dan drama).
17

  

Berdasarkan pengertian diatas 

dapat disimpulkan bahwa pengertian 

keterampilan seni Islam adalah suatu 

kemampuan seseorang dalam 

mengungkapkan ekspresi jiwa yang 

termanifestasikan dalam segala macam 

bentuknya baik seni ruang maupun seni 

suara yang dapat membimbing manusia ke 

jalan atau pada nilai-nilai ajaran Islam. 
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 Abdurrahman Al-Baghdadi, Seni Dalam Pandangan Islam: 

Seni Vocal, Musik dan Tari (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), 23. 
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b. Jenis dan Ciri-ciri Keterampilan Seni Islam 

1) Jenis dan Ciri-ciri Keterampilan  

Keterampilan merupakan tujuan 

pembelajaran khusus yang berhubungan 

dengan kemampuan motorik (domain 

psikomotorik). Jenis keterampilan bisa 

berupa keterampilan fisik dan keterampilan 

non fisik. Keterampilan fisik adalah 

keterampilan seseorang untuk menerjakan 

sesuatu dengan mengggunakan otot, 

sedangkan keterampilan nonfisik adalah 

keterampilan seseorang dalam 

menggunakan otak sebagai alat utama 

dalam mengerjakan dan memecahkan suatu 

persoalan. 
18

 

                                                           
18

 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem 

Pembelajaran (Jakarta: Kencana, 2009), 41-42. 
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Keterampilan juga memiliki ciri-

ciri sebagai berikut:
19

 

a) Keterampilan adalah satu proses fisikal, 

emosional dan intelektual. 

b) Keterampilan menuntut pengetahuan 

tetapi pengetahuan sendiri belum 

menjamin keterampilan.  

c) Ketrampilan dapat dipakai dalam 

berbagai situasi.  

d) Keterampilan dapat dikembangakan 

melalui praktek dan latihan.  

e) Keterampilan biasanya mempunyai 

beberapa keterampilan bawahan yang 

dapat dicirikan dan dipraktekkan secara 

terpisah. 

  

                                                           
19

 Jos. Daniel Parera, Keterampilan Bertanya dan 

Menjelaskan (Jakarta: Erlangga, 1993), 22. 
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2) Jenis dan Ciri-ciri Seni Islam 

Seyyed Hossein Nasr 

mengklasifikasikan seni Islam dengan jelas 

dan ia membagi seni Islam dalam tiga 

golongan, yaitu:
20

 

a) Seni suci (seni yang berhubungan 

langsung dengan praktek-praktek utama 

agama dan kehidupan spiritual, lawannya 

adalah seni profan). 

b) Seni tradisional (seni yang 

menggambarkan prinsip-prinsip agama 

dan spiritual tetapi dengan cara tidak 

langsung, lawannya adalah seni 

antitradisional). 

c) Seni religious (seni yang subjek atau 

fungsinya bertema keagamaan, namun 

                                                           
20

 Seyyed Hossein Nasr, Spiritulitas dan Seni Islam, 4. 
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bentuk atau cara pelaksanaannya tidak 

bersifat tradisional). 

 

3. Religiusitas 

a. Pengertian Religiusitas 

Religiusitas (religiosity) bermakna 

religious feeling or sentiment “perasaan 

agama”. Akar kata religiusitas adalah religion 

sering juga disebut religi (latin: religure) yang 

berarti ikatan atau pengikatan diri. Religion 

kemudian diartikan sebagai hubungan yang 

mengikat antara diri manusia dengan hal-hal di 

luar diri manusia, yaitu Tuhan. Dalam religi, 

umumnya terdapat aturan-aturan dan 

kewajiban yang harus dilaksanakan, yang 

berfungsi untuk mengikat dan mengutuhkan 

diri seseorang atau sekelompok orang dalam 
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hubungannya dengan Tuhan, sesama dan alam 

sekitar. 
21

  

Agama lebih menunjuk kepada 

kelembagaan, kebaktian kepada Tuhan dalam 

aspek yang resmi, yuridis, peraturan-peraturan 

dan hukum-hukumnya. Sedangkan 

keberagamaan atau religiusitas lebih melihat 

aspek yang “di dalam lubuk hati nurani” 

pribadi. Dan karena itu religiusitas lebih dalam 

dari agama yang tampak formal, resmi.
22

 

Keberagamaan merupakan sikap atau 

kesadaran yang muncul yang didasarkan atas 

keyakinan atau kepercayaan seseorang 

terhadap suatu agama.
23

 

                                                           
21

 Said Alwi, Perkembangan Religiusitas Remaja, 

(Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 1. 
22

 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam, 288. 
23

 Asmaun Sahlan, Religiusitas Perguruan Tinggi Potret 

Pengembangan Tradisi Keagamaan di Perguruan Tinggi Islam 

(Malang: UIN Maliki (Anggota IKPI), 2011), 38-39. 
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Untuk meningkatkan religiusitas 

siswa maka terlebih dahulu perlu membangun 

kesadaran religiusnya. Kesadaran religius 

terdiri dari dua kata yaitu kesadaran dan 

religius, religius (religiosity) merupakan 

ekspresi spiritual seseorang yang berkaitan 

dengan sistem keyakinan, nilai, hukum yang 

berlaku.  Kesadaran religius adalah kepekaan 

dan penghayatan seseorang akan hubungan 

yang dekat dengan tuhan, sesama manusia dan 

lingkungan sekitarnya yang diungkap secara 

lahiriyah dalam bentuk pengalaman ajaran 

yang diyakininya. Keberagamaan atau 

religiusitas diwujudkan dalam berbagai sisi 

kehidupan, keberagamaan bukan hanya terjadi 

ketika seseorang melakukan ritual agama yang 

dianutnya, tetapi juga ketika melakukan 
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aktivitas-aktivitas lainnya yang didorong oleh 

kekuatan supranatural. Bahkan hanya yang 

berkaitan dengan aktivitas yang tampak dan 

dapat dilihat mata, tetapi juga aktivitas yang 

tidak tampak dan terjadi dalam hati seseorang. 

Karena itu masalah kesadaran religius 

seseorang akan meliputi berbagai macam sisi 

atau dimensi. 
24

 

Terdapat beberapa sikap religius yang 

tampak dalam diri seseorang dalam 

menjalankan tugasnya, diantaranya: 
25

 

1) Kejujuran, rahasia untuk meraih sukses 

adalah dengan selalu berkata jujur. 

                                                           
24

 Muhyani, Pengaruh Pengasuhan Orang Tua dan Peran 

Guru di Sekolah menurut Persepsi Murid terhadap Kesadaran Religius 

dan Kesehatan Mental (Jakarta: Kementerian Agama Republik 

Indonesia, Direktorat Jendral Pendidikan Islam, Direktorat  Pendidikan 

Tinggi Islam, 2012), 55. 
25

 Sahlan, Religiusitas Perguruan Tinggi Potret 

Pengembangan Tradisi Keagamaan di Perguruan Tinggi Islam, 39-41. 
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Sebaliknya, justru ketidakjujuran kepada 

pelanggan, orangtua, pemerintah dan 

masyarakat, pada akhirnya akan 

mengakibatkan terjebak dalam kesulitan 

yang berlarut-larut. Total dalam kejujuran 

menjadi solusi, meskipun kenyataan begitu 

pahit. 

2) Keadilan, salah satu skill seseorang yang 

religius adalah mampu bersikap adil kepada 

semua pihak, bahkan saat ia terdesak 

sekalipun. 

3) Bermanfaat bagi orang lain. Hal ini 

merupakan salah satu bentuk sikap religius 

yang tampak dari diri seseorang. 

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw. 

“Sebaik-baik manusia adalah manusia yang 

paling bermanfaat bagi orang lain”. 
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4) Rendah hati, merupakan sikap tidak 

sombong mau mendengarkan pendapat 

orang lain dan tidak memaksakan gagasan 

atau kehendaknya. Tidak merasa bahwa 

dirinyalah yang selalu benar mengingat 

kebenaran juga ada pada diri orang lain. 

5) Bekerja efisien, mampu memusatkan semua 

perhatian mereka pada pekerjaan saat itu, 

dan begitu juga saat mengerjakan pekerjaan 

selanjutnya. Menyelesaikan pekerjaannya 

dengan santai, namun mampu memusatkan 

perhatian mereka saat belajar dan bekerja. 

6) Visi ke depan, mereka mampu mengajak 

orang ke dalam angan-angannya. Kemudian 

menjabarkan begitu rinci, cara-cara untuk 

menuju kesana. Tetapi pada saat yang sama 
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ia dengan mantap menatap realitas masa 

kini. 

7) Disiplin tinggi, kedisiplinan mereka 

tumbuhkan dari semangat penuh gairah dan 

kesadaran, bukan berangkat dari keharusan 

dan keterpaksaan. Tindakan yang berpegang 

teguh pada komitmen untuk kesuksesan diri 

sendiri dan orang lain adalah hal yang dapat 

menumbuhkan energy tingkat tinggi. 

8) Keseimbangan, seseorang yang memiliki 

sifat religius sangat menjaga keseimbangan 

hidupnya, khususnya empat aspek inti 

dalam kehidupan, yaitu: keintiman, 

pekerjaan, komunitas dan spiritualitas. 
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b. Tahapan Kesadaran Religius 

Teori perkembangan kognitif yang 

dikemukakan oleh Piaget  memberikan latar 

belakang teoritis untuk dapat memahami 

perkembangan religius pada anak dan remaja, 

yang dipilah dalam tiga tahap, yaitu: 
26

 

1) Tahap pertama, preoperasional intuitive 

religious thought/ praoperasional 

pemahaman keagamaan (dari bayi sampai 

usia 7 dan 8 tahun), pada tahap ini 

pemikiran religius anak kurang sistematik 

dan masih bersifat fragmental. 

2) Tahap kedua concrete operasional religious 

thought/ pemahaman operasional ajaran 

agama secara konkret (usia 7 atau 8 tahun 

sampai 14 tahun), pada tahap ini anak 
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 Muhyani, Pengaruh Pengasuhan Orang Tua dan Peran 

Guru di Sekolah menurut Persepsi Murid terhadap Kesadaran Religius 

dan Kesehatan Mental, 57. 



48 

 

memusatkan pemikiran religius mereka 

pada detail-detail tertentu dari ajaran agama 

yang tercantum dalam kitab suci.  

3) Pada tahap ketiga formal operational 

religious thought/pemahaman operasional 

keagamaan secara formal (merupakan tahap 

ketiga saat anak berusia 14 tahun sampai 

dengan masa remaja akhir), pada tahap ini 

remaja mampu menggunakan pemikiran 

konsep-konsep abstrak bila melakukan 

pertimbangan religius. 

c. Dimensi-dimensi Religiusitas 

Terdapat lima dimensi religiusitas, 

kelima dimensi itu jika dilaksanakan akan 

memunculkan tingkat kesadaran beragama, 

kesadaran beragama merupakan konvergensi 
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dari dimensi-dimensi keagamaan. Adapun 

kelima dimensi itu adalah: 
27

 

1) Dimensi keyakinan (the ideological 

dimension), tingkatan sejauh mana 

seseorang menerima dan mengakui hal-hal 

yang dogmatic dalam agamanya. Misalnya 

keyakinan adanya sifat-sifat Tuhan, adanya 

malaikat, surga, para Nabi dan lain 

sebagainya. 

2) Dimensi peribadatan dan praktek agama 

(the ritualistic dimension), yaitu tingkatan 

sejauh mana seseorang menunaikan 

kewajiban-kewajiban ritual dalam 

agamanya. Misalnya, menunaikan shalat, 

zakat, puasa, haji dan lain sebagainya. 

3) Dimensi pengalaman dan penghayatan (the 

experimental dimension/religious feeling), 
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 Said Alwi, Perkembangan Religiusitas Remaja, 4-5. 
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yaitu perasaan keagamaan yang pernah 

dialami dan dirasakan seperti mersa dekat 

dengan Tuhan, tentram saat berdo‟a, 

tersentuh mendengar ayat-ayat kitab suci, 

merasa takut berbuat dosa, merasa senang 

do‟anya dikabulkan, dan sebagainya. 

4) Dimensi pengetahuan agama (the 

intellectual dimension), yaitu seberapa jauh 

seseorang mengetahui dan memahami 

ajaran-ajaran agamanya terutama yang ada 

dalam kitab suci, hadits, pengetahuan 

tentang fiqh dan sebagainya. 

5) Dimensi effect atau pengamalan (the 

consequential dimension), yaitu sejauh 

mana implikasi ajaran agama memperingati 

perilaku seseorang dalam kehidupan sosial. 

Dimensi ini memiliki arti sejauh mana 
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perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-

hari didorong oleh ajaran agama. 

Kenyataannya dimensi ini tidak selalu 

lengkap ada pada seseorang dikarenakan 

sikap, ucapan dan tindakan seseorang tidak 

selalu atas dorongan ajaran agama. 

Misalnya mendermakan harta untuk 

aktivitas keagamaan dan sosial, menjenguk 

orang sakit, mempererat silaturahmi, 

berperilaku jujur dan adil, tidak korupsi dan 

sebagainya. 

Berdasarkan konsep diatas 

menunjukkan bahwa religiusitas atau 

keberagamaan seseorang bukan hanya dari satu 

atau dua dimensi saja, akan tetapi mencakup 

lima dimensi tersebut. Keberagamaan dalam 

Islam tidak hanya diwujudkan dalam bentuk 
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ibadah ritual saja, tapi juga dalam aktivitas-

aktivitas lainnya. Sebagai suatu sistem yang 

menyeluruh, Islam mendorong pemeluknya 

untuk beragama secara menyeluruh pula.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan 

mendeskripsikan kebutuhan suatu masalah atau 

problem yang ada di Majlis Ta‟lim Ulul Albab MAN 

2 Ponorogo. Dengan kata lain, pendekatan penalitian 

ini memusatkan perhatian pada fenomena-fenomena 

atau keunikan yang ada. Fenomena yang dimaksud 

adalah peran Majlis Ta‟lim Ulul Albab dalam 

mengembangkan keterampilan seni Islam dan 

religiusitas di MAN 2 Ponorogo. Bogdan dan Tailor 

mendefinisikan bahwa pendekatan penelitian 

kualitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan 

53 
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data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari pelaku yang dapat diamati. 
28

 

Dalam  hal ini jenis penelitian yang 

digunakan peneliti adalah Studi Kasus yaitu uraian 

dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai 

aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu 

organisasi (komunitas), suatu program atau suatu 

situasi sosial. Peneliti studi kasus berupaya menelaah 

sebanyak mungkin data mengenai subjek yang 

diteliti. 
29

 Jenis penelitian studi kasus ini digunakan 

karena peneliti dapat meneliti dan mengetahui 

langsung peran Majlis Ta‟lim Ulul Albab dalam 

mengembangkan keterampilan seni Islam dan 

religiusitas di MAN 2 Ponorogo. 

 

                                                           
28

 Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 3. 
29

 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif  

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), 201. 
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B. Kehadiran Peneliti 

Untuk memahami peran Majlis Ta‟lim Ulul 

Albab dalam mengembangkan keterampilan seni 

Islam dan religiusitas di MAN 2 Ponorogo di 

butuhkan keterlibatan langsung peneliti terhadap 

obyek yang ada di lapangan. Oleh karena itu, 

instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri 

sebagai instrumen. Hal ini di karenakan ciri dalam 

penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari 

keikutsertaan peneliti, sebab peran penelitilah yang 

menentukan skenarionya.
30

 Dengan peran serta 

peneliti tersebut, peneliti diharapkan dapat 

mengetahui secara langsung aktifitas dan kegiatan 

yang sedang terjadi. 

Pengamatan berperan serta pada dasarnya 

mengadakan pengamatan dan mendengarkan 

                                                           
30

 Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 177. 
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secermat mungkin pada hal yang sekecil-kecilnya. 

Pengamatan berperan serta merupakan penelitian 

yang bercirikan interaksi sosial yang memakan 

waktu cukup lama antara peneliti dengan subjek 

dalam lingkungan subjek, dan selama itu, data dalam 

bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara 

sistematis dan berlaku tanpa gangguan.
31

 Oleh 

karena itu, kehadiran peneliti dilapangan mutlak 

diperlukan sebagai partisipan penuh, pengamat 

partisipan atau pengamat penuh. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di MAN 2 

Ponorogo yang bertempat di Jalan Soekarno Hatta 

No. 381 Ponorogo. Pemilihan dan penentuan lokasi 

tersebut dilatarbelakangi oleh pertimbangan atas 

                                                           
31

 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif 

(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 106. 
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dasar keunikan dan kesesuaian dengan topik yang 

ada dalam penelitian yakni peran Majlis Ta‟lim Ulul 

Albab dalam mengembangkan keterampilan seni 

Islam dan religiusitas di MAN 2 Ponorogo. 

 

D. Sumber Data 

Sumber data ada dua, yaitu manusia dan 

bukan manusia. Sumber data manusia berfungsi 

sebagai informan kunci. Sedangkan sumber data 

bukan manusia berupa dokumen yang relevan 

dengan fokus penelitian.
32

 Sumber data manusia  

berfungsi sebagai subyek atau informan (key 

informants), seperti kepala sekolah, waka kurikulum, 

waka kesiswaan, wali kelas, guru mata pelajaran, 

peserta didik dan karyawan. Sedangkan sumber data 

bukan manusia berupa dokumen yang relevan 

                                                           
32

 S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif 

(Bandung: Tarsito, 2003), 55. 
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dengan fokus penelitian seperti data program kerja 

Majlis Ta‟lim Ulul Albab, prestasi-prestasi atas 

keterampilan dan religius siswa dan dokumentasi-

dokumentasi lainnya. 

Pemilihan dan penentuan sumber data tidak 

hanya di dasarkan pada banyaknya informan, tetapi 

lebih dipentingkan pada pemenuhan data, sehingga 

sumber data di lapangan dapat berubah-ubah sesuai 

dengan kebutuhan penelitian. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian 

ini adalah meliputi wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif fenomena 

dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila 

dilakukan interaksi dengan subjek melalui 

wawancara mendalam dan observasi pada lapangan, 
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di mana fenomena tersebut berlangsung dan di 

samping itu untuk melengkapi data diperlukan 

dokumentasi (tentang bahan yang ditulis atau tentang 

objek). Adapun pengumpulan data dapat dilakukan 

sebagai berikut: 

1. Teknik Wawancara  

Interview (wawancara) merupakan salah 

satu bentuk teknik pengumpulan data yang 

banyak digunakan dalam penelitian deskriptif 

kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Wawancara 

dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap 

muka secara individual.
33

  

Wawancara adalah upaya mendapatkan 

keterangan secara lisan atau tertulis dengan 

bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang 
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 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 220. 
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yang diwawancarai. Metode ini bertujuan 

memperoleh informasi dari semua responden, 

tetapi susunan kata dan urutannya disesuaikan 

dengan ciri-ciri setiap responden. Wawancara 

yang dipilih dalam penelitian ini adalah 

wawancara yang tidak terstruktur. Wawancara tak 

terstruktur dilakukan karena lebih bersifat 

fleksibel dan tanpa kehilangan arah. Dalam 

wawancara ini responden mendapat kebebasan 

dan kesempatan untuk mengeluarkan buah 

pikiran, pandangan dan perasaan tanpa diatur oleh 

peneliti.
34

 

Salah satu teknik pengumpulan data 

kualitatif adalah wawancara. Istrumen yang 

digunakan disini yaitu pedoman wawancara. 

                                                           
34

 Nur Ahid, Problematika Madrasah Aliyah di Indonesia 

(Kediri: STAIN Kediri Press, 2009), 19. 
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Langkah-langkah wawancara yang perlu 

diperhatikan yaitu:
35

 

a. Peneliti menentukan kepada siapa wawancara 

dilakukan, langkah ini adalah menentukan di 

mana dan siapa data akan dikumpulkan. 

b. Peneliti menjelaskan dan meyakinkan pihak 

responden akan maksud dan tujuan 

wawancara, dimulai dari pertanyaan-

pertanyaan  yang sifatnya ringan/ umum, 

suasana santai. 

c. Memberi kesempatan pada responden untuk 

memberikan penjelasan sejelas mungkin 

d. Peneliti menjaga jangan sampai wawancara 

tidak produktif 

                                                           
35

 M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Al Manshur,  Metode 

Penelitian Kualitatif  (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 187-188. 
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e. Mengakhiri wawancara dengan sopan, dan 

mengucapkan terimakasih pada responden atas 

kerjasamanya. 

Dalam memilih informan, peneliti 

memilih informan yang mempunyai pengetahuan 

khusus dan dekat dengan fokus penelitian, di 

antara informan yang akan peneliti wawancarai 

antara lain:  

a. Kepala MAN 2 Ponorogo 

b. Pembina Majlis Ta‟lim Ulul Albab 

c. Pengurus Majlis Ta‟lim Ulul Albab 

Teknik ini digunakan untuk memperoleh 

data tentang peran Majlis Ta‟lim Ulul Albab 

dalam mengembangkan keterampilan seni Islam 

dan religiusitas di MAN 2 Ponorogo. 
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2. Teknik Observasi 

Observasi merupakan suatu kegiatan 

mendapatkan informasi yang diperlukan untuk 

menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau 

kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, 

untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan 

untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran 

terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik 

terhadap pengukuran tersebut. Hasil observasi 

berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, 

kondisi atau suasana tertentu. Beberapa bentuk 

observasi yaitu observasi partisipasi, observasi 

tidak terstuktur, dan observasi kelompok.
36

 

Dalam penelitian kualitatif ini observasi 

yang digunakan adalah observasi tidak terstuktur, 

karena fokus penelitian akan terus berkembang 

                                                           
36

 Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: 

Pustaka Baru Press, 2014), 32-33. 
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selama kegiatan berlangsung. Observasi dalam 

penelitian ini, memfokuskan pada penelitian 

peran Majlis Ta‟lim Ulul Albab dalam 

mengembangkan keterampilan seni Islam dan 

religiusitas di MAN 2 Ponorogo. 

Kemudian hasil observasi dalam 

penelitian ini, dicatat dalam catatan lapangan, 

sebab catatan lapangan merupakan alat yang 

sangat penting dalam penelitian kualitatif. 

Pengamat dalam hal ini relative bebas membuat 

catatan, dan biasanya dilakukan pada waktu 

malam sesudah pengamatan dilakukan. Catatan 

mungkin berupa laporan langkah-langkah, 

peristiwa, atau berupa catatan tentang gambaran 

umum secara singkat.
37
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 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 181. 
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3. Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk mencari 

data mengenai hal-hal yang berupa catatan, 

tulisan arsip atau dokumen.
38

 Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan dokumentasi arsip-arsip, 

guna mendapatkan data yang akurat dan 

berimbang. Data-data itu seperti data profil 

Madrasah, baik sejarah berdirinya, visi misi dan 

tujuan, struktur organisasi, keadaan guru dan 

siswa, sarana dan prasarana serta dokumentasi 

yang berkaitan dengan Majlis Ta‟lim Ulul Albab 

MAN 2 Ponorogo. Selain itu teknik dokumentasi 

ini juga bisa peneliti gunakan untuk 

mendokumentasikan kegiatan yang sedang 

berlangsung. 
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 Ahid, Problematika Madrasah Aliyah di Indonesia, 165. 
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F. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya mencari dan 

menata secara sistematis catatan hasil observasi, 

wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan 

pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan 

menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.
39

 

Teknik analisis data pada kasus ini 

menggunakan analisis kualitatif mengikuti konsep 

yang diberikan miles dan huberman, yang mana 

mereka mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus pada setiap 

tahapan penelitian sampai tuntas, sehingga datanya 

sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis meliputi: 

                                                           
39

 Neong Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif 

(Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), 104. 
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Data Reduction, Data Display, dan Concelussion 

Drawing/Verification.
40

 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Mereduksi data dalam konteks penelitian 

yang di maksud adalah merangkum, memilih hal-

hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, membuat kategori dan pemusatan 

perhatian. Dengan demikian data yang telah 

direduksikan memberikan gambaran yang lebih 

jelas dan mempermudah penelitian untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, proses 

ini berlangsung selama penelitian ini dilakukan 

dari awal sampai akhir penelitian.
41
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 Emir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data 

(Jakarta: Rajawali Press, 2011), 129. 
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 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2007), 338. 
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2. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data direduksi, maka langkah 

selanjutnya adalah mendisplaykan data atau 

menyajikan data kedalam pola yang dilakukan 

dalam berupa teks naratif, bagan, grafik, metrik, 

dan jaringan. Dalam proses ini peneliti 

mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi 

kategori dan kelompok-kelompok. Kemudian 

melakukan display data secara sistematik agar 

lebih mudah dipahami interaksi antara bagian-

bagiannya. Dalam proses ini data diklasifikasikan 

berdasarkan tema-tema inti.
42

 

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing) 

Langkah ketiga dalam teknik analisis 

data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara, akan berubah jika tidak 
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ditemukan bukti-bukti yang kuat dan yang 

mendukung pada tahapan pengumpulan data 

berikutnya tetapi apabila kesimpulan pada tahap 

awal sudah didukung oleh bukti-bukti yang valid 

dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

adalah merupakan temuan baru yang atau belum 

pernah ada.
43

 

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Derajat kepercayaan keabsahan data 

(kredebilitas data) dapat di adakan pengecekan 

dengan teknik yaitu pengamatan ketekunan dan 

triangulasi.
44
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1. Ketekunan/Keajegan Pengamatan 

Ketekunan pengamatan yang dimaksud 

adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur 

dalam situasi yang sangat relevan dengan 

persoalan atau isu yang sedang dicari. Ketekunan 

pengamatan dilaksanakan peneliti dengan cara: a) 

mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci 

secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor 

yang menonjol b) menelaahnya secara rinci 

sampai pada suatu titik jenuh, sehingga pada 

pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau 

seluruh faktor yang ditelaah sudah difahami 

dengan cara biasa. 

2. Triangulasi 

Teknik triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang klain diluar data untuk keperluan 
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pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap 

data itu. Ada 4 macam triangulasi sebagai teknik 

pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan: 

sumber, metode, penyelidikan, dan teori. Dalam 

penelitian ini digunakan teknik triangulasi dengan 

sumber yang artinya membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh malalui waktu dan alat 

yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini 

dapat dicapai peneliti dengan jalan: a) 

membandingkan data hasil pengamatan dengan 

data hasil wawancara, b) membandingkan apa 

yang dikatakan orang yang didepan umum dengan 

apa yang dikatakan secara pribadi, c) 

membandingkan apa yang dikatakan orang-orang 

tentang situasi penelitian dengan apa yang 

dikatakan sepanjang waktu, d) membandingkan 
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keadaan-keadaan seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang yang 

berpendidikan, orang berada, orang pemerintahan, 

e) membandingkan hasil wawancara dengan isi 

sesuatu dokumen yang berkaitan. 

 

H. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Pada penelitian ini ada tiga tahap dan 

ditambah dengan tahap terakhir yaitu tahap 

penulisan laporan hasil penelitian. Tahapan-tahapan 

tersebut adalah: 

1. Tahap Pra Lapangan  

Ada enam kegiatan yang harus dilakukan 

oleh peneliti dalam tahapan ini, yang meliputi: 

menyusun rancangan penelitian, memilih lokasi 

penelitian, mengurus perizinan penelitian, 

menjajaki dan menilai lokasi peneltian, memilih 
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dan memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan penelitian. 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Uraian tentang tahap pekerjaan lapangan 

dibagi atas tiga bagian, yaitu a) memahami latar 

penelitian dan persiapan diri, b) memasuki 

lapangan, dan c) berperan serta sambil 

mengumpulkan data. 

3. Tahap Analisis Data 

Meliputi analisis selama dan setelah 

pengumpulan data. 

4. Tahap Penulisan Hasil Laporan Penelitian.
45
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya MAN 2 Ponorogo 
46

 

Kabupaten Ponorogo adalah salah satu 

kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur, 

Indonesia. Kabupaten Ponorogo terletak di 

koordinat 111 17' 111 52‟ Bujur Timur 7 49‟ -8 

20' Lintang Selatan dengan ketinggian antara 92 

sampai dengan 2.563 meter di atas permukaan 

laut dan memiliki luas wilayah 1.371,78 km. 

Kabupaten Ponorogo terletak di sebelah Barat 

dari kota Provinsi Jawa Timur dan berbatasan 

dengan Provinsi Jawa Tengah. Adapun motto kota 
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 Lihat Transkrip Dokumentasi No. 01/D/12-IV/2019 dalam 

laporan hasil penelitian ini.  
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Ponorogo adalah berbenah menuju yang lebih 

maju, berbudaya dan religius.  

Kabupaten Ponorogo dikenal sebagai 

Kota Reog karena Ponorogo merupakan kota asal 

kesenian Reog yang sudah terkenal di dunia, 

disamping itu Kabupaten Ponorogo dikenal juga 

sebagai kota Santri dikarenakan Ponorogo 

terdapat banyak Pesantren besar maupun kecil, 

bahkan Pesantren Darussalam Gontor sudah 

dikenal tidak saja di Indonesia juga dunia. Dilihat 

dari dunia pendidikan, Ponorogo tidak saja terdiri 

dari pondok pesantren, tetapi juga banyak 

perguruan tinggi baik negeri maupun swasta 

diantaranya : IAIN, INSURI, UNMUH, STKIP, 

Universitas Darussalam Gontor serta Universitas 

Wali Songo Ngabar. Begitu juga tingkat 

pendidikan dasar terdiri lembaga pendidikan dari 
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PAUD, TK, SD/MI, SMP/MTS dan tingkat 

pendidikan menengah berdiri MA/SMA/SMK, 

salah satunya adalah MAN 2 Ponorogo. 

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 

Ponorogo merupakan salah satu lembaga 

pendidikan yang berada di bawah Kementerian 

Agama. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 

Ponorogo dengan Nomor Statistik Madrasah 

131135020002 berstatus Madrasah Negeri 

merupakan alih fungsi dari PGAN ponorogo 

seperti tertuang dalam Surat Keputusan Menteri 

Agama RI Nomor 1990 dan Nomor 42 tahun 

1992.  

MAN 2 Ponorogo berada di wilayah 

perkotaan tepatnya di jalan Soekarno Hatta 381 

Ponorogo, menempati tanah seluas 9.788 m2. 

Letak MAN 2 Ponorogo berada di sebelah selatan 
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Terminal Selo Aji, berdiri Pondok Pesantren 

diantaranya Ponpes Thoriqul Huda Cekok, 

Ponpes Nurul Hikam Keniten, Ponpes Ittihatul 

Ummah Jarakan, Ponpes Duri Sawo serta Ponpes 

Tahfidzul Quran di Patihan Wetan, dimana 

sebagian siswa-siswi yang berasal dari luar/dalam 

Ponorogo menjadi satri/santriwati dari pesantren-

pesantren tersebut. Letak yang strategis ini 

memungkinkan MAN 2 Ponorogo menjadi 

madrasah yang terus berkembang dan memiliki 

prospek yang lebih baik.  

Berbicara sejarah berdirinya MAN 2 

Ponorogo tidak dapat terlepas dari sejarah 

panjang perjalanan PGAN Ponorogo. Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Ponorogo dengan Nomor 

Statistik Madrasah 131135020002 berstatus 

Madrasah Nengeri mumpan alih fungsi dari 
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PGAN ponorogo seperti tertuang dalam Surat 

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1990 dan 

Nomor 42 tahun 1992.  

Berdirinya PGAN berawal dari PGA 

swasta Ronggowarsito Tegalsari Kecamatan Jetis 

Kabupaten Ponorogo berdiri pada tahun 1966 atas 

inisiatif para tokoh ulama Tegalsari yaitu Kyai 

Muchsin Qomar, Kyai Sarjuni, Kyai Yasin dan 

Kyai Iskandar, yang kemudian pindah ke Karang 

Gebang Jetis. Pada tahun 1968 PGA 4 tahun 

dinegerikan menjadi PGAN 4 tahun dengan 

kepala sekolahnya Bapak Zubairi Maskur (Alm). 

Pada tahun 1970 berdasarkan Keputusan Menteri 

Agama RI Nomor 240 tahun 1970, PGAN 4 tahun 

Jetis ditingkatkan statusnya menjadi PGAN 6 

tahun Jetis Ponorogo dengan pembagian kelas 1 

sampai kelas 4 lama belajar 4 tahun yang dikenal 
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dengan PGAP (Pendidikan Guru Agama Pertama) 

dan Kelas 5 sampai kelas 6 lama belajar 2 tahun 

yang dikenal dengan PGAA (Pendidikan Guru 

Agama Atas). 

Pada tahun 1978 berdasarkan Surat 

Keputusan Menteri Agama Nomor 19 tahun 1978 

PGAN 6 tahun dirubah kembali menjadi PGAN 3 

tahun, dengan adanya Surat Keputusan dari 

Menteri Agama yang mengubah PGAN 6 tahun 

menjadi 3 tahun, mala PGAN 6 tahun dibagi 

menjadi 2 yaitu: Kelas 1, 2 dan 3 menjadi MTsN 

Jetis dan 4,5 dan 6 manjadi PGAN Ponorogo. 

Seiring dengan perkembangan proses 

pembelajaran, PGAN dipindah atas dasar perintah 

dari pusat supaya PGAN  pindah ke kota,  

Dikarenakan belum memiliki gedung sendiri, 

maka menyewa gedung utara Masjid Agung 
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Ponorogo dan menyewa rumah-rumah penduduk 

disekitarnya. Tahun 1980 PGAN baru bisa 

menempati gedung milik sendiri di Kelurahan 

Keniten Kecamatan Ponorogo tepatnya di Jl. 

Soekarno Hatta No. 381 Ponorogo.  

Dalam rangka untuk meningkatkan mutu 

Pendidikan Guru Agama di Sekolah 

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) adalah 

dengan meningkatkan kualifikasi Pendidikan 

Guru Agama di SD/MI dari jenjang pendidikan 

menengah (PGA) menjadi jenjang pendidikan 

tinggi. Melalui Surat Keputusan Menteri Agama 

RI Nomor 1990 PGAN Ponorogo  di alih 

fungsikan menjadi Madrasah Aliyah Negeri 

Ponorogo II dan memalui Surat Keputusan 

Penyempurnaan tanggal 27 Januari 1992 Nomor 
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42 tahun 1992 menjadi Madrasah Aliyah Negeri 2 

(MAN 2 ) Ponorogo. 

Mulai awal berdiri nya MAN 2 Ponorogo 

sampai sekarang telah terjadi  beberapa kali 

pergantian kepemimpinan, diantaranya: 

a. Z.A. Qoribun, B. BA  Tahun 1990-1996  

b. Drs. H. Muslim   Tahun 1996-2000 

c. Kasanun, SH   Tahun 2000-2006 

d. Imam Faqih Idris, SH  Tahun 2006-2007  

e. Abdullah, S.Pd   Tahun 2007-2011 

f. Drs. H. Suhanto, MA  Tahun 2011-2015 

g. Nasta‟in, S.Pd., M.Pd.I  Tahun 2015-Sekarang 
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2. Profil Singkat MAN 2 Ponorogo 

a. Nama Madrasah  : MAN 2 Ponorogo 

b. NIM : 20584466 

c. NSM : 131135020002 

d. Alamat Madrasah : Jl. Soekarno-Hatta No. 381 

Kecamatan : Ponorogo 

Kabupaten / Kota : Ponorogo 

Provinsi : Jawa Timur 

Kode Pos : 63412 

Telepon & Faksi : (0352) - 481168 

E-mail : man2ponorogo@gmail.com 

e. Status Madrasah : Negeri 

f. Nomor Akte Pendirian/Kelembagaan : SK 

Menteri Agama No. 42 Tanggal 27-01-1992 

g. Luas Tanah Madrasah : 9.788 m² 

h. Luas Bangunan Madrasah : 2.444 m² 

i. Status Tanah : Pemerintah 
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j. Status Akreditasi / Tahun: Terakreditasi 

A/2016.
47

 

 

3. Letak Geografis MAN 2 Ponorogo 

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 

Ponorogo merupakan salah satu lembaga 

pendidikan yang berada di bawah Kementerian 

Agama. Secara geografis MAN 2 Ponorogo 

terletak disebelah utara pada lintasan 

Kabupaten/Kota Madiun-Ponorogo. Dengan 

alamat Jl. Soekarno-Hatta No. 381 Keniten, 

Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, 

Provinsi Jawa Timur. Jarak ke pusat kecamatan 

sejauh 2 km, dan jarak ke pusat kota 1 km. 

Menempati tanah seluas 9.788 m2, dengan batas-

batas lokasi MAN 2 Ponorogo diantaranya adalah 
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 Lihat Transkrip Dokumentasi No. 02/D/12-IV/2019 dalam 

laporan hasil penelitian ini. 
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utara perbatasan dengan Masjid Al-Mubarok dan 

TA MAN 2 Ponorogo sekarang Bayt Al-

Mubarok, selatan berbatasan dengan rumah 

penduduk, timur berbatasan dengan jalan raya dan 

barat berbatasan dengan rumah penduduk.
48

 

 

4. Visi, Misi dan Tujuan MAN 2 Ponorogo 
49

 

a. Visi Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo 

“Religius, Unggul, Berbudaya dan Integritas” 

b. Misi Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo 

Religius: 

1) Mewujudkan prilaku yang berakhlakul 

karimah bagi warga madrasah 

2) Meningkatkan kualitas ibadah 
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3) Menjaga keistiqomahan pelaksanaan Sholat 

Jama‟ah Dhuhur dan Sholat Dhuha 

4) Mewujudkan tertib Do‟a, membaca Al-

Qur‟an. 

Unggul:  

1) Meningkatkan karakter unggul dalam 

kedisiplinan 

2) Memperkokoh kedisiplinan 

3) Meningkatkan kualitas pengembangan 

kurikulum 

4) Meningkatkan kualitas proses pembelajaran 

5) Mewujudkan perolehan NUN yang tertinggi 

6) Meningkatkan daya saing peserta didik 

dalm melanjutkan ke jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi 

7) Memperoleh juara KSM dan OSN tingkat 

Regional dan Nasional 
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8) Menjuarai Olimpiade Tingkat Nasional 

9) Meningkatkan kejuaraan Karya Ilmiah 

Remaja 

10) Meningkatkan kreativitas peserta didik 

11) Meningkatkan kejuaraan kreativitas 

peserta didik 

12) Meningkatkan kegiatan bidang kesenian 

13) Meningkatkan perolehan juara lomba 

bidang kesenian 

14) Meningkatkan kegiatan bidang olah raga 

15) Meningkatkan perolehan juara lomba 

bidang olah raga 

16) Meningkatkan kualitas manajemen 

madrasah 

17) Meningkatkan sarana dan prasarana yang 

memadai. 
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Berbudaya:  

1) Meningkatkan rasa suka pada kearifan 

budaya lokal 

2) Meningkatkan peran serta warga madrasah 

dalam budaya pelestarian lingkungan 

3) Meningkatkan kesadaran warga madrasah 

dalam budaya pencgahan kerusakan 

lingkungan 

4) Meningkatkan peran warga madrasah dalam 

budaya pencegahan pencemaran 

lingkungan. 

Integritas: 

1) Meningkatkan integritas antara ilmu agama 

dan ilmu umum 

2) Meningkatkan integritas antara akademik 

dan non akademik. 
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c. Tujuan Madrasah Aliyah Negeri 2 

Ponorogo 

Dalam mengemban misi, MAN 2 

Ponorogo telah   merumuskan beberapa tujuan 

antara lain: 

1) Mewujudkan perilaku yang berakhlakul 

karimah bagi warga madrasah 

2) Meningkatkan kualitas ibadah 

3) Menjaga keistiqomahan pelaksanaan sholat 

jama‟ah dhuhur  dan Sholat Dhuha 

4) Mewujudkan tertib do‟a, membaca  Al 

qur‟an dan asmaul husna 

5) Meningkatkan karakter unggul dalam 

Kedisiplinan  

6) Memperkokoh kedisiplinan  

7) Meningkatkan kualitas pengembangan 

kurikulum 
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8) Meningkatkan kualitas proses pembelajaran 

9) Mewujudkan perolehan NUN yang tinggi 

10) Meningkatkan daya saing peserta didik 

dalam melanjutkan ke jenjang pendidikan 

Tinggi 

11) Memperoleh juara KSM dan OSN tingkat 

regional dan Nasional 

12) Memperoleh juara olimpiade tingkat 

Internasional 

13) Meningkatkan riset remaja  

14) Meningkatkan kejuaaraan karya ilmiah 

remaja 

15) Meningkatkan kreativitas peserta didik  

16) Meningkatkan kejuaraan kreatifitas 

peserta didik 

17) Meningkatkan kegiatan bidang kesenian 
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18) Meningkatkan perolehan juara  lo mba 

bidang kesenian  

19) Meningkatkan kegiatan bidang olah raga 

20) Meningkatkan perolehan juara bidang olah 

raga 

21) Meningkatkan kualitas manajemen 

madrasah 

22) Pemberdayaan sarana dan prasarana yang 

memadai 

23) Meningkatkan pemahaman pada budaya 

lokal 

24) Meningkatkan peran serta warga madrasah 

dalam  budaya pelestarian lingkungan 

25) Meningkatkan kesadaran warga madrasah 

dalam budaya pencegahan kerusakan 

lingkungan   
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26) Meningkatkan peran warga madrasah 

dalam budaya pencegahan pencemaran 

lingkungan 

27) Meningkatkan integrasi antara ilmu agama 

dan ilmu umum 

28) Meningkatkan integrasi antara akademik 

dan non akademik. 

 

5. Struktur Organisasi MAN 2 Ponorogo 

Setiap lembaga pasti memiliki struktur 

organisasi untuk mempermudah menjalankan 

program-progam  dari lembaga tersebut. Begitu 

pula dengan MAN 2 Ponorogo sebagai sebuah 

lembaga juga memiliki struktur organisasi. 

Adapun struktur organisasi MAN 2 Ponorogo 

adalah sebagai berikut: 
50
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1. Kepala Madrasah: Nasta`in, S. Pd., M. Pd. I 

2. Kepala Tata Usaha: Agus Eko Handoyo 

3. Waka Kurikulum: Taufik Effendi, S. Ag., M. 

Pd. I 

4. Waka Kesiswaan: Nyamiran, S. Pd., M. Pd. I 

5. Waka Sarpras: Asfihani, S.Sos 

6. Waka Humas: Hastutik Bayyinatur Rosyidah, 

S.Ag 

 

6. Keadaan Guru dan Siswa MAN 2 Ponorogo 

MAN 2 Ponorogo memiliki pendidik dan 

tenaga kependidikan sejumlah 107 orang yang 

terdiri dari 69 berstatus PNS, 22 berstatus GTT 

dan 16 berstatus PTT. Dan memiliki siswa 
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sebanyak  1168 siswa, yang terdiri dari 305 siswa 

laki-laki dan 863 siswa perempuan.
51

 

 

7. Sarana dan Prasarana MAN 2 Ponorogo 

Adapun sarana dan prasarana yang ada di 

MAN 2 adalah sebagai berikut: Ruang Kelas, 

Ruang Kepala, Ruang  TU, Ruang Guru, 

Perpustakaan, Laboratorium Fisika, Laboratorium 

Kimia, Laboratorium Biologi, Laboratorium 

Bahasa, Laboratorium Komputer, Gedung Aula, 

Ruang Seni/Keterampilan, Ruang UKS, Ruang 

OSIS & Pramuka, Ruang BP, Musholla, 

WC/Toilet, Tempat Parkir, GOR, Koperasi Siswa, 

Gazebo, Ma‟had dan Hotspot Area.
52
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B. Deskripsi Data Khusus 

1. Upaya Majlis Ta’lim Ulul Albab dalam 

Mengembangkan Keterampilan Seni Islam di  

MAN 2 Ponorogo 

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 

Ponorogo adalah salah satu lembaga pendidikan 

di Ponorogo yang berada di bawah Kementerian 

Agama. MAN 2 Ponorogo merupakan lembaga 

formal yang didalamnya terdapat banyak 

kegiatan ekstrakurikuler, organisasi-organisasi, 

guna menggali dan mengembangkan potensi 

atau bakat minat siswa-siswi di luar ke-

akademikannya. Salah satunya adalah Majlis 

Ta‟lim Ulul Albab yang merupakan organisasi 

intra madrasah yang bergerak di bidang 

keagamaan MAN 2 Ponorogo. Banyak kegiatan 

keagamaan maupun kegiatan ekstra 
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keterampilan seni Islam yang dilaksanakan oleh 

organisasi ini guna menanamkan nilai-nilai 

Islami yang diharapkan mampu meningkatkan 

dan mengembangkan kemampuan siswa. 

Untuk mencapai suatu maksud atau 

tujuan tertentu, tentunya suatu kegiatan 

mempunyai upaya yang dilakukan. Tidak lain 

adalah kegiatan Majlis Ta‟lim Ulul Albab yang 

juga mempunyai upaya dalam mengembangkan 

keterampilan seni Islam di MAN 2 Ponorogo. 

Berikut hasil wawancara peneliti dengan 

Bapak Nasta‟in, S.Pd., M.Pd.I selaku kepala 

MAN 2 Ponorogo yang menyampaikan bahwa: 

“Ya sesuai apa yang sudah di 

programkan para pengurus Mas, seperti 

adanya diklat atau latihan rutin 

mingguan, baik hadroh, kaligrafi, qiro‟ah 

dan sebagainya. Beberapa tahun terakhir 

ini mereka juga mengadakan lomba 
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festival al-banjari di Madrasah. Dan saat 

ini mereka istiqomah menjalankan 

rutinan sebulan sekali yakni Maulid 

Diba‟ wal Barzanji sebagai syiar 

sholawat di Madrasah.”
53

 

 

Dari data diatas dapat diketahui bahwa 

kegiatan maupun upaya yang bisa 

mengembangkan keterampilan seni Islam yaitu 

sesuai dengan yang diprogramkan para pengurus 

Majlis Ta‟lim Ulul Albab, yaitu adanya latihan 

rutin mingguan, baik hadroh, kaligrafi, qiroah, 

mengadakan perlombaan dan mengikuti event-

event kegiatan di luar madrasah. 

Begitu juga yang dituturkan oleh Bapak 

Syaiful Islam, S.Ag selaku pembina Majlis Ta‟lim 

Ulul Albab sebagai berikut: 

“Anak pengurus itu kreatif mas,  untuk 

mengembangkan seni Islam di MAN 2 
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Ponorogo ini mereka mengadakan 

latihan-latihan, seperti hadroh, qiro‟ah, 

kaligrafi, muhadhoroh, dai, tapi untuk 

saat ini yang lebih unggul itu hadrohnya 

mas. Mereka sering ikut lomba festival 

al-banjari, ikut rutinan sholawat di 

Masjid Agung Ponorogo dan Masjid NU 

Ponorogo, ada juga yang ikut Ahbabul 

Musthofa Madiun, tiap malam apa gitu 

lo, saya lupa. Dan tidak jarang juga anak-

anak diminta untuk mengisi diberbagai 

macam acara, seperti hajatan pernikahan. 

Kalau untuk rutinan sholawat yang di 

madrasah mereka melaksanakan kegiatan 

Maulid Diba‟ wal Barzanji dan tiap 

tahunnya mereka mengadakan event 

festival al-banjari di MAN 2 Ponorogo, 

yang pesertanya adalah tingkat 

SMP/MTs/sederajat. Dan saya lihat para 

pengurus sangat enjoy melaksanakan 

kegiatan tersebut dengan tujuan seni 

sholawat bisa membudidaya.”54 
 

Data diatas menunjukkan bahwa bentuk 

kegiatan dan cara pengurus didalam 

mengembangkan keterampilan seni Islam di 

madrasah yaitu melalui latihan-latihan tiap 
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minggunya, melaksanakan kegiatan maulid rutin, 

mengikuti kegiatan-kegiatan sholawat diluar 

madrasah dan sering mengisi acara diberbagai 

hajatan orang, tidak lain juga bermaksud 

mensyiarkan sholawat. 

Selain itu Syahrul Adi selaku ketua 

Majlis Ta‟lim Ulul Albab juga memaparkan 

upaya yang dilakukan Majlis Ta‟lim Ulul Albab 

dalam mengembangkan kegiatan keterampilan 

seni Islam di MAN 2 Ponorogo sebagai berikut: 

“Jadi begini mas, Majlis Ta‟lim Ulul 

Albab itu dari tahun ke tahun selalu 

berusaha untuk meningkatkan bakat dan 

prestasi anggota yang ada didalamnya. 

Contohnya, ekstra hadroh dari tahun ke 

tahun ada peningkatan yang signifikan. 

Pada tahun ini ekstra hadroh atau al-

banjari Alhamdulillah sudah 

mendapatkan juara yang sangat banyak. 

Selain itu juga ada ekstra Islami seperti 

qiro‟ah, kaligrafi dan lain sebagainya. Oh 

iya, kami juga mengadakan kegiatan 

rutinan di MAN 2 Ponorogo, yaitu sesuai 



99 

 

program kami yaitu mengadakan latihan 

khusus, kemudian rutinan Maulid Diba‟ 

wal Barzanji dan tiap tahun kami 

mengadakan festival al-banjari. Jadi itu 

mas, salah satu upaya Majlis Ta‟lim 

dalam mengembangkan seni Islam yang 

ada di MAN 2 Ponorogo.”
55

 

 

Dari hasil wawancara diatas, dapat 

diketahui upaya-upaya Majlis Ta‟lim Ulul Albab 

dalam mengembangkan keterampilan seni Islam 

di MAN 2 Ponorogo bahwa selain menjalankan 

kegiatan yang sudah terprogramkan, seperti 

latihan ekstra rutin hadroh, qiro‟ah, kaligrafi, 

majlis sholawat diba‟ wal barzanji dan festival al-

banjari mereka juga sering mengikuti event 

kegiatan diluar madrasah guna menambah 

pengalaman untuk meningkatkan dan 

mengembangkan potensi di bidang seni Islam. 
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Sesuai hasil observasi yang peneliti 

lakukan, bahwa benar, salah satu kegiatan yang 

dilakukan Majlis Ta‟lim Ulul Albab sebagai 

upaya mengembangkan keterampilan seni Islam 

di MAN 2 Ponorogo yaitu rutinan sholawat diba‟ 

wal barzanji, yang mana kegiatan ini sangat 

bermanfaat bagi pengurus, anggota, siswa-siswi 

dan semua yang hadir di dalam majlis tersebut.
56

 

Dalam melaksanakan suatu kegiatan agar 

kegiatan tersebut berjalan dengan lancar sesuai 

apa yang diharapkan, tentu harus mempunyai 

suatu cara. Seperti yang telah dipaparkan dalam 

wawancara oleh Syahrul Adi selaku ketua Majlis 

Ta‟lim Ulul Albab, sebagai berikut: 

“Memang dari dulu kegiatan di Majlis 

Ta‟lim Ulul Albab ini banyak mas, jadi 
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untuk pelaksanaannya pun kami juga 

mayoritas sama dengan yang dulu, yaitu 

melaksanakan program kegiatan berupa 

mingguan, bulanan dan tahunan mas.”
57

 

 

Ia juga mempunyai strategi-strategi 

sebelum menjalankan semua program kegiatan 

Majlis Ta‟lim Ulul Albab, yang telah dipaparkan 

dalam wawancara berikut: 

“Kalau untuk strategi perencanaan, salah 

satu strateginya yaitu awal-awal kami 

diamanahi menjalankan organisasi ini, 

kami mengadakan musyawarah atau 

rapat terlebih dahulu antar pengurus 

Majlis Ta‟lim Ulul Albab Mas, sehingga 

dengan cara tersebut muncullah berbagai 

pendapat, usulan atau pemikiran yang 

hasilnya nanti menemukan satu 

keputusan bersama, yang telah disepakati 

oleh seluruh pengurus. Dari itulah 

muncul berbagai macam bidang-bidang 

kegiatan di organisasi Majlis Ta‟lim Ulul 

Albab ini. Selanjutnya dalam strategi 

pengelolaannya, dalam rangka 

meningkatkan efektivitas di organisasi 

Majlis Talim Ulul Albab, sesuai 
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perencanaan maka dibagilah tugas-tugas 

yang menjadi beberapa bidang bagi para 

pengurus, seperti bidang imtaq, bidang 

seni, bidang kajian materi, bidang humas 

dan sebagainya. Kami membagi kinerja 

tersebut sesuai bidang atau keahlian 

temen-temen pengurus. Nah kalau 

strategi pelaksanaannya, dari semua 

bidang-bidang tersebut memiliki tugas-

tugas sendiri yang harus dilaksanakan, 

misal bidang seni berarti bertugas 

menjalankan kegiatan atau latian-latian 

seni, seperti qiroah, kaligrafi, habsy al-

banjari dan sebagainya, kemudian bidang 

kajian materi bertugas menyampaikan 

materi kepada seluruh anggota tentang 

ke-Majlis Ta‟lim Ulul Albab-an dan 

materi fiqh. Kalau untuk evaluasi, salah 

satu strateginya dengan mengevaluasi 

kegiatan yang telah dilakukan di 

organisasi Majlis Ta‟lim Ulul Albab ini 

Mas, seperti setelah berlangsungnya 

sebuah kegiatan, seluruh panitia 

dikumpulkan untuk membahas apa saja 

kekurangan dari kegiatan yang sudah 

berlangsung itu. Per bidang 

mengemukakan pertanggungjawaban 

atas kinerjanya dalam kegiatan tersebut. 

Selain itu, kami juga mendatangkan 

pembina untuk menengahi forum jika 

terjadi suatu problem-probem, 

memberikan masukan, arahan serta 

mengembalikan semangat kami, 

memotivasi kembali gitu lah Mas. 
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Sehingga dengan strategi tersebut 

diharapkan kegiatan Majlis Ta‟lim Ulul 

Albab kedepannya bisa lebih baik dari 

pada yang sebelumnya.”
58

 

 

Data di atas menunjukkan bahwa Syahrul 

Adi beserta pengurus lainnya mempunyai strategi 

sebelum menjalankan kegiatan-kegiatan Majlis 

Ta‟lim Ulul Albab yaitu berupa strategi 

perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan serta 

evaluasi dengan tujuan supaya semua kegiatan 

yang diprogramkan tersebut berjalan dengan baik 

dan lancar. 

Untuk menjamin mutu dari semua 

kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi 

perlu adanya bimbingan atau arahan. Hal ini 

selaras dengan apa yang dipaparkan oleh Bapak 

Syaiful Islam, S.Ag yaitu sebagai berikut: 
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“Kan anak-anak itukan biasanya ada apa 

ya, event-event gitu. Nah itu saya 

kumpulkan, yang mau ikut biar didata 

terlebih dahulu bagian sekretaris, biar 

administrasinya tertib-jelas, juga jika 

mendapatkan uang pembinaan, begitu 

pula sertifikatnya. Itu tiap sebulan sekali 

atau mungkin kondisional, mungkin 2 

atau 3 minggu sekali , kan tiap ada event-

event itu kan anak-anak pada kumpul, 

saya kasih arahan-arahan sebentar dan 

saya tinggal, nanti hasilnya seperti apa 

saya minta laporannya. Kalau selalu 

didampingi itu kan anak-anak enggak 

enjoy. Biar berjalan, biar nikmat, 

gegeran yo ben gegeran, saya tinggal 

gitu aja, nanti kalau sudah gegeran 

biasanya trus ada laporannya dari 

ketuanya, ada masalah apa gitu saya 

bimbing. Namanya anak kan wajar ya 

Mas, kadang mutung, ya berusaha saya 

motivasi aja. Wong ya namanya berlatih, 

ya begitu. Dengan itu, insyaAllah mutu 

Majlis Ta‟lim pun terjamin. Yang 

penting kan kompak gitu Mas.”
59

 

 

 

Sesuai data diatas dapat diketahui bahwa 

terdapat kegiatan monitoring dari pembina Majlis 

Ta‟lim kepada pengurus sebagai wadah 
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pengendalian, pengarahan dan bimbingan untuk 

menjamin mutu kegiatan Majlis Ta‟lim Ulul 

Albab. 

Selain jaminan mutu, didalam 

menjalankan kegiatan pasti akan membutuhkan 

sarana dan prasarana yang memadai untuk lebih 

memperlancar suatu kegiatan. Begitu juga yang 

diungkapkan oleh Syahrul Adi dalam wawancara 

sebagai berikut: 

“Untuk sarana dan prasarananya masih 

belum bisa dikatakan memadai Mas, 

karena organisasi ini belum mempunyai 

ruangan sendiri. Kami mengeluh akan 

itu, sehingga diwaktu rapatpun kami 

selenggarakan di ruangan kelas agama 

Mas. Seharusnya MAN 2 Ponorogo yang 

berbasis madrasah unggul ini lebih 

memperhatikan organisasi keagamaan 

dari pada organisasi yang lainnya. Kalau 

untuk penunjang lainnya Alhamdulillah 

sudah mencukupi Mas, mulai dari alat-

alat habsy, kitab Maulid Diba‟ wal 
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Barzanji, sound system, kotak amal itu 

sudah ada.” 
60

 

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa 

terdapat sarana dan prasarana namun belum 

lengkap dalam menunjang kegiatan-kegiatan yang 

dilaksanakan oleh  Majlis Ta‟lim Ulul Albab, 

yaitu belum tersedianya ruang khusus organisasi 

ini yang menjadikan kendala jika sewaktu-waktu 

akan mengadakan rapat atau musyawarah 

pengurus. Hal ini juga dipaparkan oleh Bapak 

Syaiful Islam, S.Ag yaitu: 

“Sarananya ya gak beda jauh dengan 

yang dulu-dulu Mas, nampaknya seperti 

itu, apa adanya, kantornya gabung 

dengan kelas agama sebagai basic camp 

nya disitu. Tapi Alhamdulillah tahun ini 

memang sudah ditata oleh madrasah, 

sebelahnya ruang guru ini kan semua 

kelas agama dari kelas X Agama, XI 

Agama, XII Agama, jadi ini merupakan 

komplek kelas agama. Mayoritas anak-
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anak Majlis Ta‟lim dari kelas agama, dan 

mendapatkan kelas yang eksklusif dekat 

dengan gedung Aula, jadi nyaman-

nyaman saja jika mau ada acara-acara 

Mas.”
61

 

 

Dari data diatas dapat diketahui bahwa 

memang benar belum terdapat ruangan khusus 

bagi Majlis Ta‟lim Ulul Albab. Akan tetapi 

lembaga akan tetap memfasilitasi apa yang 

dibutuhkan oleh organisasi Majlis Ta‟lim Ulul 

Albab ini. Seperti yang telah dipaparkan oleh 

Kepala MAN 2 Ponorogo Bapak Nasta‟in, S.Pd., 

M.Pd.I berikut: 

“Ya bisa menggunakan segala dan 

seluruh sarana yang ada di madrasah 

Mas, untuk seni kita layani ada 

pengadaan alat, ya alat seni Islam.”
62

 

Data diatas menunjukkan bahwa adanya 

dukungan penuh sarana dan prasarana dari 
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lembaga madrasah untuk Majlis Ta‟lim Ulul 

Albab yang digunakan untuk menjalankan 

semua kegiatan. 

Dalam menjalankan kegiatan pasti 

terdapat faktor pendukung dan penghambat. 

Begitu juga dalam kegiatan Majlis Ta‟lim Ulul 

Albab yang telah disampaikan oleh Bapak 

Syaiful Islam, S.Ag didalam wawancara berikut: 

“Kalau pendukungnya ya kesemangatan 

anak-anak dalam menjalankan kegiatan-

kegiatan yang ada, adanya motivasi-

motivasi dalam rangka berjuang, jadi 

tanpa patah semangat dengan yakin 

pasti semua akan ada manfaatnya 

dikemudian hari. Dan anak-anak itu 

saya doktrin untuk selalu berusaha 

mandiri. Karena kalau sudah 

mempunyai jiwa kemandirian, mereka 

akan mampu menggerakkan dirinya 

sendiri, apalagi jika sudah hidup 

dimasyarakat. Kalau penghambatnya itu 

ya mungkin harinya hanya tujuh, jadi 

terbatas oleh waktu, mungkin juga 

terbatas oleh dana, tapi waktu yang 

utama, kalau dana itu anak-anak 

insyaAllah enggak. Karena anak-anak 
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sudah berlatih mandiri, jadi misal ada 

acara gitu kadang mereka iuran itu 

sudah biasa.”
63

 

 

Data tersebut menunjukkan bahwa 

faktor pendukung muncul dari dalam diri siswa 

itu sendiri. Sedangkan faktor penghambatnya 

adalah karena terbatasnya waktu untuk 

menjalankan dan mengikuti kegiatan-kegiatan 

yang diadakan oleh Majlis Ta‟lim Ulul Albab. 

Hal ini Syahrul Adi juga memaparkan:  

“Iya Mas Alhamdulillah, kalau untuk 

faktor pendukungnya itu dengan adanya 

alumni Majlis Ta‟lim yang selalu 

mendukung kegiatan-kegiatan di Majlis 

Ta‟lim Ulul Albab ini Mas, selama 

kegiatan tersebut masih bersifat positif 

dan tidak menyimpang dari syariat 

agama Islam. Dan para alumni itu selalu 

memotivasi kami Mas. Jika kami 

undangpun beliau menyempatkan untuk 

hadir.  Selain itu juga adanya solidaritas 

antara pengurus dan anggota. 
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Sedangkan faktor penghambatnya itu 

kurangnya komunikasi antara pembina 

dengan  pengurus Majlis Talim Ulul 

Albab Mas.”
64

 

 

Dari data diatas dapat diketahui bahwa 

faktor pendukung didalam menjalankan kegiatan 

Majlis Ta‟lim Ulul Albab dari faktor ekstern, 

yaitu adanya support dari para alumni dan 

adanya solidaritas diantara para pengurus. 

Sedangkan kurangnya komunikasi dengan 

pembina menjadi faktor penghambatnya. 

Faktor pendukung dan penghambat 

lainnya juga dialami oleh Arsyska Nanda selaku 

anggota Majlis Ta‟lim Ulul Albab yang 

mengatakan: 

“Kalau faktor pendukung yang saya 

rasakan kakak-kakak pengurus itu 
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sabar, baik dan juga ramah gitu Mas. 

Kan kegiatannya banyak Mas, dan 

sebagian kegiatan ada yang bersamaan 

dengan aktifitas saya lainnya. Jadi 

faktor penghambatnya adalah 

keterbatasan waktu itu Mas.”
65

 

 

Dari paparan tersebut dapat diketahui 

bahwa layanan pengurus menjadi faktor 

pendukung sedangkan keterbatasan waktu 

menjadi faktor penghambat. 

 

2. Upaya Majlis Ta’lim Ulul Albab dalam 

Mengembangkan Religiusitas di MAN 2 

Ponorogo 

Adapun upaya Majlis Ta‟lim Ulul Albab 

dalam mengembangkan religiuisitas di MAN 2 

Ponorogo yang juga merupakan salah satu dari 

visi MAN 2 Ponorogo yaitu religius, seperti yang 
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telah dipaparkan Bapak Nasta‟in, S.Pd., M.Pd.I 

selaku kepala MAN 2 Ponorogo dalam wawancara, 

sebagai berikut: 

”Jadi Majlis Ta‟lim itu sebagai wahana 

untuk mengembangkan diri dalam 

bidang organisasi, dalam 

mengembangkan keagamaan. Artinya, 

disana ada organisasi ekstra kader yang 

disitu mereka melatih diri untuk 

menggerakkan kegiatan-kegiatan 

keagamaan.”
66

 

 

Data diatas diperjelas dalam wawancara 

dengan Bapak Syaiful Islam, S.Ag selaku 

pembina Majlis Ta‟lim Ulul Albab sebagai 

berikut: 

“….Kalau untuk upaya ya  mereka 

menjalankan kegiatan-kegiatan 

keagamaan yang sudah diprogramkan 

itu Mas, walhasil ilmu mereka tentang 

organisasi, tentang manajemen mulai 

bertambah. Meskipun dalam 

menjalankan kegiatannya mereka sering 
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debat untuk mencari solusi, tapi mereka 

tetap sadar akan sikap dan sopan santun 

mereka terhadap sesamanya. Karena 

yang mereka jalankan pun sifatnya 

keagamaan. Oleh karena itu para 

pengurus ini bisa menjadi motor bagi 

siswa-siswi lainnya yang ada di MAN 2 

ponorogo. Selain itu dalam kegiatan 

rutin Maulid Diba‟ wal Barzanji saya isi 

dengan Majlis Ta‟lim atau pengajian 

kecil-kecilan yang juga dibantu oleh 

Mas-Mas dari alumni agar para 

pengurus, anggota dan siswa-siswi yang 

hadir tersebut mempunyai karakter 

yang baik.”
67

 

 

Dari data diatas dapat diketahui bahwa 

mengembangkan religiusitas dengan cara 

menjalankan kegiatan-kegiatan keagamaan yang 

sudah diprogramkan dan mengisi salah satu 

kegiatannya dengan tausiah atau mauidho 

hasanah langsung dari pembina Majlis Ta‟lim 

Ulul Albab. 
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Mengenai upaya Majlis Ta‟lim Ulul 

Albab dalam mengembangkan religiusitas di 

MAN 2 Ponorogo lebih diperjelas kembali oleh 

Syahrul Adi selaku ketua Majlis Ta‟lim Ulul 

Albab dalam wawancara sebagai berikut: 

“Salah satu upayanya itu melalui 

kegiatan keagamaan PHBI Mas 

(Peringatan Hari Besar Islam) maupun 

kegiatan bulanan, seperti program ngaji 

pagi yang mana dilaksanakan setiap pagi 

sebelum jam pelajaran dimulai, Maulid 

Diba‟ wal Barzanji tadi yang mana 

dalam Majlis ini juga ada Majlis 

Ta‟limnya Mas, biasanya diisi mauidzoh 

hasanah dari alumni dan pembina Majlis 

Ta‟lim, selain itu juga ada bedah kitab, 

idul qurban di luar madrasah yang 

biasanya kami bekerja sama dengan 

lembaga dan malamnya diisi dengan 

pengajian akbar, dalam peringatan 

maulid nabi kami juga mengadakan 

pengajian di madrasah. Jadi dengan 

upaya tersebut, kami berharap teman-

teman siswa-siswi MAN 2 Ponorogo 

semakin tambah ilmu keagamaannya dan 

dapat mengambil hikmah dari kegiatan-

kegitan tersebut. Begitu juga saya 

merasakan adanya perubahan pada diri 

saya Mas, dikit demi sedikit ilmu 
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organisasi saya dapatkan dalam 

organisasi ini, dari segi keagaaman juga 

saya rasakan dalam diri saya. Begitu juga 

dengan teman-teman saya Mas.”
68

 

 

Dari data diatas dapat diketahui bahwa 

upaya yang dilakukan adalah dengan 

melaksanakan peringatan hari besar Islam, yang 

mana dibungkus dengan kegiatan-kegiatan Islami 

dengan tujuan ilmu atau wawasan keagamaan 

siswa-siswi bertambah dan menjadi pribadi yang 

lebih baik dengan adanya kegiatan tersebut. 

Sesuai hasil observasi yang peneliti 

lakukan, bahwa benar, salah satu kegiatan yang 

dilakukan Majlis Ta‟lim Ulul Albab sebagai 

upaya mengembangkan religiusitas di MAN 2 

Ponorogo yaitu dengan melaksanakan program 

ngaji pagi pada setiap hari sebelum jam pelajaran 
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atau kegiatan belajar mengajar dimulai dengan 

tujuan untuk sarana ibadah, mendapatkan suatu 

keberkahan, untuk membuka hati para siswa agar 

dimudahkan  didalam menuntut ilmu serta cara 

memperlancar bacaan Al-Qur‟an siswa.
69

 

Selain itu waktu peneliti melakukan 

penelitian, menemukan cara lain yang dilakukan 

Majlis Ta‟lim Ulul Albab yaitu melaksanakan 

kegiatan bedah kitab, yang mana juga sebagai 

upaya didalam mengembangkan religiusitas di 

MAN 2 Ponorogo.
70
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3. Peran Majlis Ta’lim Ulul Albab dalam 

Mengembangkan Keterampilan Seni Islam 

dan Religiusitas di MAN 2 Ponorogo 

Suatu organisasi pasti mempunyai 

peran penting dan banyak manfaat, seperti dapat 

tercapainya sebuah tujuan, dapat melatih mental, 

mudah dalam memecahkan masalah, membentuk 

karakteristik orang dan masih banyak lainnya. 

Terkait hal ini Arsyska Nanda menyampaikan: 

“….Manfaat yang saya rasakan itu 

sangat banyak. Saya mengikuti Majlis 

Ta‟lim itu, apa itu eee bisa membuat 

saya banyak belajar, belajar akan 

keagamaan kemudian seni Islam dan 

Majlis Ta‟lim juga bisa membuat 

mental saya itu lebih kuat, karena saya 

dulu kan pemalu gitu Mas.”
71

 

 

Data diatas menunjukkan bahwa 

terdapat manfaat yang dirasakan oleh salah satu 
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anggota Majlis Ta‟lim Ulul Albab akan adanya 

kegiatan yang diadakan oleh organisasi ini, salah 

satunya bisa memperdalam pengetahuan 

keagamaan, menggali potensi dalam seni Islami 

dan membuat mentalnya terbentuk. 

Majlis Ta‟lim Ulul Albab mempunyai 

dampak yang positif terhadap lembaga MAN 2 

Ponorogo, seperti yang disampaikan oleh Bapak 

Turut selaku pegawai Tata Usaha (TU) MAN 2 

Ponorogo, sebagai berikut: 

“Iya Mas, salah satu dampaknya tingkat 

religiusitas MAN 2 Ponorogo semakin 

meningkat. Dan setiap tahun itu pasti 

ada yang namanya pengajian yang 

dilaksanakan oleh Majlis Ta‟lim Ulul 

Albab ini di masyarakat. Dalam 

pengajian tersebut kita juga tampilkan 

hasil binaan-binaan ekstra hadrohnya 

Majlis Ta‟lim Ulul Albab, kemudian 

hasil dari binaan qiro‟nya juga 

ditampilkan pada acara tersebut. Itu 

berdampak baik terhadap MAN 2 

Ponorogo, kita bisa lebih dikenal oleh 
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masyarakat, bahwasannya MAN 2 

Ponorogo itu memang benar-benar 

menanamkan religiusitasannya dan 

mengembangkan bakat-bakat siswa-

siswi MAN 2 Ponorogo.”
72

 

 

Data tersebut diatas dapat diketahui 

bahwa peran Majlis Ta‟lim Ulul Albab memang 

sangat penting terhadap lembaga madrasah. 

Salah satu dampak positif dari kegiatan yang 

dilaksanakan baik dalam mengembangkan 

keterampilan seni Islam dan religiusitas adalah 

mampu membantu tingkat religiusitas MAN 2 

Ponorogo meningkat dan mampu mewadahi 

siswa-siswi untuk menyalurkan bakatnya dalam 

ekstra seni Islam. Hal ini juga disampaikan oleh 

Ibu Rima Rahmawati, S.Pd.I sebagai berikut: 

“Dampaknya saya kira sangat positif, 

karena Majlis Ta‟lim Ulul Albab sangat 
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berperan penting di MAN 2 Ponorogo 

dalam mewadahi anak-anak  untuk 

berkreativitas di bidang keagamaan. 

Artinya, dampak ke anak-anak pun 

sangat luar biasa, karena dengan adanya 

Majlis Ta‟lim Ulul Albab ini anak-anak 

akan pengetahuan religius juga 

bertambah, contohnya melalui kegiatan 

kajian fiqh, kemudian bakat anak-anak 

dalam seni Islam mulai berkembang, 

pun pula anak-anak juga sangat 

merespon baik dengan adanya kegiatan 

Majlis Ta‟lim Ulul Albab ini Mas.”
73

 

 

Terdapat kontribusi adanya kegiatan 

Majlis Ta‟lim Ulul Albab yaitu bisa mewadahi 

siswa-siswi dalam berkreatifitas di bidang 

keagamaan dan dengan adanya kegiatan Majlis 

Ta‟lim pengetahuan religius siswa juga 

bertambah. Ini artinya organisasi Majlis Ta‟lim 

sangat berperan penting terhadap lembaga 

madrasah. 
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Tidak hanya bermanfaat atau 

berdampak positif bagi MAN 2 Ponorogo saja, 

tapi juga dirasakan oleh warga masyarakat 

lingkungan madrasah. Ibu Jumiati selaku 

pedagang toko bunga yang sekaligus salah satu 

warga masyarakat yang tinggal disekitar 

lingkungan madrasah juga memaparkan: 

“Sebenarnya banyak Mas, setiap pagi 

hari ada suara ngaji yang di speaker 

Madrasah yang akhirnya saya 

meluangkan waktu untuk 

mendengarkan suara tersebut, 

menjadikan suasana adem sebelum saya 

melakukan aktifitas dagang bunga ini. 

Biasanya juga nyanyi-nyanyi sholawat 

gitu mas, biasanya disiang hari tapi gak 

setiap hari. Pernah juga mengadakan 

kegiatan di Masjid Al-Mubarok situ 

Mas, suara merdunya anak-anak 

bersholawat itu bikin merinding dan 

senang dihati. Ini sangat memberikan 

manfaat terhadap masyarakat 

lingkungan sini Mas. Karena mayoritas 

orang-orang sini pedagang mas dan 

tempat dagangnya itu didepan 

rumahnya masing-masing, jadi seperti 

saya ini tahu kalau ada kegiatan seperti 
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itu, meskipun hanya mendengarkan. 

Tapi saya tetap senang Mas. Untuk itu, 

saya luangkan untuk mendengarkan, 

dengan harapan dagangan saya ini laris 

manis barokah gitu Mas.”
74

 

 

Dari data tersebut dapat diketahui 

bahwa kegiatan Majlis Ta‟lim Ulul Albab dalam 

mengembangkan keterampilan seni Islam dan 

religiusitas di MAN 2 Ponorogo tidak hanya 

bermanfaat bagi madrasah saja namun juga 

dirasakan oleh masyarakat sekitar.  
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BAB V 

PEMBAHASAN 

A. ANALISIS TENTANG UPAYA MAJLIS 

TA’LIM ULUL ALBAB DALAM 

MENGEMBANGKAN KETERAMPILAN 

SENI ISLAM DI MAN 2 PONOROGO 

Latar belakang diadakannya kegiatan 

Majlis Ta‟lim Ulul Albab adalah sebagai upaya 

untuk membangun dan melestarikan nilai-nilai ke-

Islaman melalui kegiatan keagamaan, kajian 

keagaman dan ekstrakurikuler sebagai 

pengembangan bakat minat khususnya pada seni 

Islami.  

Seni budaya di Nusantara merupakan 

bagian dari tradisi agama Islam guna menjadi suatu 

upaya menyebarkan dan mengembangkan agama 

123 
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Islam di Nusantara. Diantara seni budaya lokal 

yang merupakan tradisi Islam antara lain: seni 

musik yang berupa gamelan Jawa dan Qasidah 

yang merupakan sarana syiar pujian terhadap Nabi 

Muhammad Saw, seni arsitektur seperti bangunan 

Masjid Demak, Masjid Kudus dan Masjid Sunan 

Ampel, seni rupa seperti ukiran yang menjadi 

hiasan ornamen Masjid berupa Kaligrafi Arab, seni 

pertunjukan seperti wayang, seni tari seperti tari 

zapin, yang diiringi rebana dan lantunan sholawat, 

dan seni sastra seperti hikayat, babad dan suluk.
75

 

Dalam hal ini, ditinjau dari deskripsi data diketahui 

upaya kegiatan Majlis Ta‟lim Ulul Albab khusus 

dalam mengembangkan keterampilan seni Islam di 

MAN 2 Ponorogo, yang disampaikan oleh Syahrul 
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Adi selaku ketua Majlis Ta‟lim Ulul Albab yaitu 

dengan menjalankan kegiatan yang sudah menjadi 

program para pengurus Majlis Ta‟lim Ulul Albab seperti 

diklat atau latihan hadrah atau al-banjari, qiro‟ah, 

kaligrafi, muhadharah, rutinan diba‟ wal barzanji 

setiap sebulan sekali dan mengadakan kegiatan 

festival al-banjari setiap setahun sekali di MAN 2 

Ponorogo.  

Selain menjalankan program kerja atau 

program kegiatan tersebut, para pengurus juga sering 

mengikuti rutinan majlis sholawat dan lomba al-

banjari di luar madrasah sebagai upaya dalam 

meningkatkan keterampilan seni Islam yang 

dimilikinya. Dan tak jarang pula, berangkat dari 

keterampilannya memainkan alat musik hadroh al-

banjari tersebut, para siswa-siswi yang tergabung 

dengan Majlis Ta‟lim Ulul Albab sering diminta 
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untuk mengisi hiburan berupa tampilan hadrah al-

banjari tersebut beserta lantunan sholawat 

diberbagai macam acara ataupun hajatan, baik 

didalam madrasah maupun diluar madrasah. Maka 

dari itu dengan adanya kegiatan Majlis Ta‟lim Ulul 

Albab ini bertujuan bakat atau potensi yang dimiliki 

siswa-siswi MAN 2 Ponorogo dalam bidang seni Islam 

terwadahi dan terlatih serta menjadikan syiar sholawat 

di Madrasah bisa berkembang. 

Pelaksanaan kegiatan di suatu Majelis 

Taklim dapat dilaksanakan dan dihadiri di waktu 

pagi hari, siang hari, sore hari atau malam hari, 

artinya bebas tidak terikat oleh waktu. Namun yang 

paling penting sesuai dengan jadwal yang sudah 

ditentukan atas kesepakatan para jamaah.
76

 

Mengenai hal ini Syahrul Adi juga 
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mengungkapkan, karena banyaknya kegiatan yang 

telah diprogramkan maka dari itu agar semua 

kegiatan berjalan dengan baik dan lancar, atas 

kesepakatan bersama pengurus dan anggota Majlis 

Ta‟lim Ulul Albab memanajemen jadwal kegiatan 

berupa mingguan, bulanan dan tahunan.  

Dewasa ini, suatu manajemen sudah 

menjadi bagian dari kehidupan manusia dalam 

berbagai macam kegiatan organisasi. Maka dari itu, 

para aktivis dan pengurus majelis taklim perlu 

menguasai ilmu dan praktek manajemen ini agar 

mereka dapat mengelola organisasi dan 

melaksanakan kegiatan-kegiatannya dengan baik 

dan professional, sehingga berhasil mencapai 

tujuan yang diharapkan. Didalam manajemen, 

terdapat beberapa fungsi yang secara ringkas 

meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian 
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(organizing), pelaksanaan (actuating) dan 

pengendalian (controlling).
77

 Sesuai data yang 

peneliti peroleh, bahwa didalam menjalankan 

program kegiatan dalam mengembangkan 

keterampilan seni Islam dan religiusitas ini, 

pengurus Majlis Ta‟lim Ulul Albab mempunyai 

strategi perencanaan, strategi pengelolaan, strategi 

pelaksanaan serta strategi evaluasi.  

Dimulai dari strategi perencanaan, diawal 

menjalankan organisasi ini, para pengurus 

mengadakan musyawarah atau rapat bersama 

sehingga didalam forum tersebut muncullah 

berbagai macam pendapat, usulan atau pemikiran 

yang akhirnya menemukan suatu keputusan 

bersama, yang telah disepakati oleh seluruh 

pengurus. Dari hasil tersebut muncul berbagai 
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 Tuty Alawiyah, Manajemen Majelis Taklim (Jakarta: 
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macam sub bidang kegiatan di organisasi Majlis 

Ta‟lim Ulul Albab. Selanjutnya strategi 

pengelolaan, dalam rangka meningkatkan 

efektivitas di organisasi Majlis Talim Ulul Albab, 

sesuai perencanaan maka dibagilah tugas-tugas ke 

sub bidang tertentu seperti bidang iman dan taqwa 

(imtaq), bidang seni, bidang kajian materi, bidang 

humas dan sebagainya. Kami membagi kinerja 

tersebut sesuai bidang atau keahlian masing-masing 

pengurus. Langkah selanjutnya strategi 

pelaksanaan, dari semua bidang-bidang tersebut 

memiliki tugas-tugas sendiri yang harus 

dilaksanakan, misalnya bidang seni berarti bertugas 

menjalankan kegiatan ekstrakurikuler seni Islam, 

seperti qiroah, kaligrafi, habsy al-banjari atau 

hadroh al-banjari dan seterusnya. Kemudian yang 

terakhir adalah evaluasi, salah satu strategi yang 
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telah dipaparkan oleh Syahrul Adi yaitu dengan 

mengevaluasi kegiatan yang telah dijalankan, 

seperti setelah berlangsungnya sebuah kegiatan, 

seluruh panitia dikumpulkan untuk membahas apa 

saja kekurangan dari kegiatan yang telah 

dilaksanakan tersebut. Tiap masing-masing bidang 

mengemukakan pertanggungjawaban atas 

kinerjanya dalam kegiatan tersebut. Selain itu, 

Syahrul Adi juga mendatangkan pembina untuk 

menengahi forum jika terjadi suatu masalah, 

memberikan masukan, arahan serta mengembalikan 

semangat para pengurus. Dalam evaluasi ini 

pembina mempunyai peran yang sangat penting. 

Sesuai yang disampaikan Pak Syaiful Islam, S.Ag, 

supaya kegiatan-kegiatan Majlis Ta‟lim Ulul Albab 

berjalan dengan baik dan untuk menjamin mutu 

organisasi, terdapat kegiatan monitoring langsung 



131 

 

dari beliau. Hal tersebut diatas  merupakan suatu 

upaya Majlis Ta‟lim Ulul Albab dalam 

mengembangkan kegiatan keterampilan seni Islam 

dan religiusitas di MAN 2 Ponorogo agar selalu 

berjalan dengan baik dan lancar sesuai yang 

diharapkan bersama. 

Untuk memperlancar jalannya suatu 

kegiatan apapun pasti membutuhkan sarana dan 

prasarana. Selain tempat, sarana lain yang penting 

dimiliki oleh majelis ta‟lim untuk mendukung 

proses kegiatan adalah kitab atau buku pedoman, 

alat tulis, papan tulis, pegeras suara, alat 

dokumentasi dan alat lainnya yang bisa menunjang 

kegiatan yang telah direncanakan.
78

 Di organisasi 

Majlis Ta‟lim Ulul Albab juga membutuhkan 

sarana prasarana untuk menunjang semua kegiatan 
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yang dilaksanakan. Seperti yang telah diungkapkan 

oleh Syahrul Adi dalam wawancara bahwa terdapat 

fasilitas penunjang yang mendukung kegiatan 

keterampilan seni Islam dan religius yang ada 

dalam Majlis Ta‟lim Ulul Albab seperti al-habsy, 

kitab Maulid Diba‟ wal Barzanji, sound system, 

lemari, kotak amal. Meskipun terdapat dukungan 

akan sarana dan prasarana dari lembaga madrasah 

bagi Majlis Ta‟lim Ulul Albab guna 

mengembangkan keterampilan seni Islam dan 

religiusitas di MAN 2 Ponorogo, seperti pengadaan 

alat seni Islam, namun itu belum lengkap 

dikarenakan belum ada fasilitas ruangan khusus 

untuk organisasi ini yang menjadikan sebagian 

kegiatan Majlis Ta‟lim Ulul Albab seperti  

musyawarah atau kegiatan rapat kurang efisien. 

Maka dari itu dengan adanya fasilitas sarana dan 
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prasarana yang mewadai, akan berpengaruh pada 

pelaksanaan kegiatan Majlis Ta‟lim Ulul Albab 

didalam mengembangkan keterampilan seni Islam 

dan religiusitas di MAN 2 Ponorogo yang akan 

lebih efektif dan efisien. Dan begitu juga 

sebaliknya, jika fasilitas sarana dan prasarana 

kurang mewadai, kegiatan Majlis Ta‟lim Ulul 

Albab didalam mengembangkan keterampilan seni 

Islam dan religiusitas di MAN 2 Ponorogo akan 

kurang efektif dan efisien. 

Dalam majlis ta‟lim juga diperlukan adanya 

kesadaran, bantuan, dukungan dan partisipasi aktif 

dari berbagai pihak, dimana semua ini termasuk 

faktor pendukung penting organisasi majlis ta‟lim.
79

 

Dalam hal ini Majlis Ta‟lim Ulul Albab juga 

mempunyai faktor pendukung yang yang berasal dari 
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faktor intern dan ekstern. Untuk faktor intern adanya 

motivasi dan semangat tinggi yang timbul dari dalam 

diri siswa-siswi itu sendiri, sedangkan faktor ekstern 

dengan adanya dukungan penuh atau support dari 

para alumni Majlis Ta‟lim Ulul Albab, adanya 

solidaritas antara pengurus dengan anggota Majlis 

Ta‟lim Ulul Albab dan adanya pelayanan yang baik 

dari pengurus kepada anggota merupakan faktor 

pendukung lainnya. 

Selain faktor pendukung pasti juga terdapat 

faktor penghambat. Sedangkan faktor penghambat 

dari kegiatan ekstrakurikuler di madrasah adalah:
80

 

1. Adanya sarana dan prasarana yang kurang 

memadai 

2. Pengelolaan kegiatan yang kurang terkoordinir 

                                                           
80

 Jejak Pendidikan, Faktor Pendukung dan Penghambat 

Kegiatan Ekstrakurikuler, dalam 
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3. Siswa kurang responsive dalam mengikuti 

kegiatan 

4. Tidak adanya kerjasama dan komunikasi yang 

baik antara kepala sekolah, guru dan siswa itu 

sendiri 

5. Benturan dengan jam kelas atau benturan dengan 

jadwal kegiatan lain 

6. Kurang adanya tanggungjawab 

Di organisasi Majlis Ta‟lim Ulul Albab juga 

terdapat faktor penghambat dalam menjalankan 

kegiatan ekstrakurikuler sesuai yang dipaparkan 

Arsyska Nanda dalam wawancara yaitu adanya 

keterbatasan waktu atau adanya benturan jadwal 

kegiatan lain dalam menjalankan dan mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler khususnya keterampilan 

seni Islam di MAN 2 Ponorogo, selain itu faktor 

penghambat lainnya sesuai yang disampaikan 
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Syahrul Adi bahwa adanya komunikasi yang kurang 

antara pengurus dan pembina Majlis Ta‟lim Ulul 

Albab. Dengan adanya faktor penghambat ini yang 

pasti menghambat proses jalannya kegiatan-kegiatan 

Majlis Ta‟lim Ulul Albab di MAN 2 Ponorogo. 

 

B. ANALISIS TENTANG UPAYA MAJLIS 

TA’LIM ULUL ALBAB DALAM 

MENGEMBANGKAN RELIGIUSITAS DI 

MAN 2 PONOROGO 

Religiusitas atau keberagamaan lebih 

melihat aspek yang ada pada diri lubuk hati nurani 

dalam pribadi manusia. Karena pada dasarnya 

religiusitas lebih dalam dari agama yang tampak 

formal. Sikap religius seperti berdiri khidmat dan 

rukuk secara khusyuk. Yang dicari dan diharapkan 

untuk siswa adalah bagaimana mereka dapat 
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tumbuh menjadi abdi-abdi Allah yang beragama 

baik, namun sekaligus mendalam cita rasa 

religiusitasnya. Bukan hanya menjadi orang yang 

hebat dalam keagamaannya, tapi ternyata itu hanya 

kulit luarnya saja.
81

  

Beberapa bentuk kegiatan keagamaan 

yang dikembangkan untuk membantu 

menumbuhkan sikap religius antara lain khatmil al-

Qur‟an, shalat berjamaah, bershodaqah, puasa 

Senin dan Kamis, istighatsah dan kegiatan 

keagamaan yang lainnya. Berbagai kegiatan 

tersebut rutin dilakukan dalam rangka menghiasi 

madrasah dengan perilaku-perilaku yang qur‟ani. 

Jika mempunyai perilaku ini, maka diharapkan 

ketika mereka terjun ke masyarakat dapat menjadi 

pelopor dalam merestorasi berbagai krisis, 
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utamanya krisis etika dan moral.
82

 Di Majlis Ta‟lim 

Ulul Albab juga memiliki upaya kegiatan dalam 

mengembangkan religiusitas di MAN 2 Ponorogo 

yaitu dengan mengadakan kegiatan berupa 

peringatan hari-hari besar Islam yang dibungkus 

dalam berbagai macam kegiatan, seperti khatmil 

qur‟an, qurban, pengajian, maulid diba‟ wal 

barzanji dan bedah kitab. Dari output kegiatan 

religius ini manfaatnya dapat dirasakan langsung 

oleh ketua dan salah satu anggota Majlis Ta‟lim 

Ulul Albab yang mana terdapat perubahan karakter, 

sopan santun dan perilaku yang melangkah ke yang 

lebih baik. 

 

 

 

 

                                                           
82

 Asmaun Sahlan, Religiusitas Perguruan Tinggi, 128. 
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C. ANALISIS TENTANG PERAN MAJLIS 

TA’LIM ULUL ALBAB DALAM 

MENGEMBANGKAN KETERAMPILAN 

SENI ISLAM DAN RELIGIUSITAS DI MAN 2 

PONOROGO 

Peran adalah suatu sikap atau perilaku yang 

diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok 

orang terhadap seseorang yang memiliki status atau 

kedudukan tertentu.
83

 Di sini peran Majlis Ta‟lim 

Ulul Albab merupakan faktor yang sangat penting 

dalam mengembangkan keterampilan seni Islam dan 

religiusitas di MAN 2 Ponorogo.  

Selanjutnya berdasarkan penelitian 

kontribusi dari majelis ta‟lim ini mempunyai 

manfaat dan kemashlahatan umat, khususnya bagi 
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yang ikut menjadi pengurus dan anggota 

didalamnya, antara lain: meningkatkan pengetahuan 

keagamaan, meningkatkan pengetahuan umum dan 

keterampilan, membuat suasana sekitar lingkungan 

majlis ta‟lim lebih religius, mengentaskan buta 

aksara, tempat pendidikan seumur hidup berbasis 

masyarakatdan lain sebagainya.
84

 Dalam hal ini 

manfaat adanya kegiatan Majlis Ta‟lim Ulul Albab 

dapat dirasakan oleh siswa, secara langsung peneliti 

melakukan wawancara dengan beberapa anggota 

Majlis Ta‟lim Ulul Albab. Dapat dinyatakan bahwa 

kegiatan Majlis Ta‟lim Ulul Albab dapat membawa 

manfaat bagi siswa-siswi MAN 2 Ponorogo buktinya 

anak tersebut diatas mengakui bahwa mereka 

mengalami perubahan, yang diantaranya adalah 

perubahan pada mental yang dulunya malu-malu, 
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sekarang mentalnya mulai tertata dengan adanya 

kegiatan-kegiatan tersebut, kemudian pengetahuan 

keagamaannya mulai bertambah, dan bakat yang 

dimilikinya bisa tersalurkan dan berkembang dalam 

kegiatan ekstrakurikuler seni Islam tersebut.  

Manfaat ini juga dipaparkan oleh pegawai 

Tata Usaha, guru MAN 2 Ponorogo dan salah satu 

warga masyarakat lingkungan MAN 2 Ponorogo 

bahwa dengan adanya kegiatan Majlis Ta‟lim Ulul 

Albab dalam mengembangkan keterampilan seni 

Islam dan religiusitas di MAN 2 Ponorogo terdapat 

dampak positif bagi siswa-siswi, lembaga madrasah 

dan masyarakat, seperti memberikan pengetahuan 

keagamaan dan keterampilan seni Islam melalui 

kegiatan ekstrakurikuler, membantu membangun 

mental siswa, wawasan religius siswa bertambah dan 

ada perubahan dalam diri siswa, yang mana perilaku 
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sopan santunnya lebih baik dan berkarakter serta 

dengan adanya kegiatan seperti syiar sholawat dan 

lantunan ayat al-Qur‟an yang suaranya bisa 

dijangkau oleh masyarakat, yang tidak lain kegiatan 

sebagai tradisi organisasi ini membuat hati atau 

batiniah warga masyarakat nyaman dan tenang, 

walhasil eksistensi MAN 2 Ponorogo lebih 

meningkat. Untuk itu peran Majlis Ta‟lim Ulul 

Albab dalam mengembangkan keterampilan seni 

Islam dan religiusitas di MAN 2 Ponorogo sangatlah 

penting dan berpengaruh. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penilitian tentang peran 

Majlis Ta‟lim Ulul Albab dalam mengembangkan 

keterampilan seni Islam dan religiusitas  di 

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Ponorogo, maka 

dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Upaya yang dilakukan Majlis Ta‟lim Ulul Albab 

di dalam mengembangkan keterampilan seni 

Islam di MAN 2 Ponorogo yaitu: a) 

melaksanakan kegiatan rutin mingguan seperti, 

hadroh atau habsy al-banjari, qiro‟ah, 

muhadhoroh, kaligrafi, rutinan diba‟ wal 

barzanji setiap sebulan sekali dan mengadakan 

kegiatan festival al-banjari setiap setahun sekali 

di madrasah. b) mengikuti lomba al-banjari dan 

143 
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mengikuti rutinan majlis sholawat di luar 

madrasah guna menambah pengalaman untuk 

meningkatkan dan mengembangkan potensi di 

bidang seni Islam. c)  mengisi hiburan berupa 

tampilan hadrah al-banjari beserta lantunan 

sholawat diberbagai macam acara, baik di dalam 

maupun di luar madrasah sebagai syiar sholawat. 

2. Upaya yang dilakukan Majlis Ta‟lim Ulul Albab 

di dalam mengembangkan religius di MAN 2 

Ponorogo yaitu dengan mengadakan kegiatan 

peringatan hari besar Islam seperti peringatan 

„Idul Adha atau pelatihan qurban, peringatan 

Maulid Nabi, peringatan Isro‟ Mi‟raj, pengajian, 

bedah kitab, diklat bilal khotib, diklat tata cara 

sholat dan wudhu ala Rasulullah. 

3. Peran Majlis Ta‟lim Ulul Albab di dalam 

mengembangkan keterampilan seni Islam dan 
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religiusitas di MAN 2 Ponorogo yaitu: a) 

mengadakan dan mengorganisasikan kegiatan 

keagamaan. b) menjalankan berbagai 

ekstrakurikuler dibidang seni Islam. c) 

memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswi. 

d) mensyiarkan sholawat 

 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil temuan penelitian, 

peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi lembaga, lebih mengoptimalkan kegiatan 

Majlis Ta‟lim Ulul Albab dengan memberikan 

fasilitas sarana dan prasarana yang lengkap 

untuk melengkapi alat-alat musik karena 

kegiatan ini sangat mendukung edukasi siswa. 

Lembaga juga kiranya mengarahkan siswa-siswi 
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untuk senantiasa mencintai baginda besar Nabi 

Muhammad Saw. melalui sholawat. 

2. Bagi pengurus Majlis Ta‟lim Ulul Albab untuk 

lebih meningkatkan koordinasi dan komunikasi 

baik kepada pembina, anggota maupun lembaga 

agar tercipta kerjasama yang baik dan sumber 

daya yang bagus sebagai wujud kualitas 

organisasi. 

3. Bagi siswa-siswi anggota Majlis Ta‟lim Ulul 

Albab, tetaplah semangat dalam mendakwahkan 

Islam dan mensyiarkan sholawat tanpa 

melupakan kewajiban menuntut ilmu untuk 

menggapai ridha Allah SWT. 
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