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ABSTRAK 

 

Mahsunah, 2019. Peran Musyrifah dalam Meningkatkan Budaya Religiusitas 

Bagi Mahasiswa di Ma‟had Al-Jami‟ah Ulil Abshar IAIN Ponorogo. 

Skripsi  Program Studi Pendidikan  Agama Islam JurusanTarbiyah dan 

Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 

Pembimbing, Dr. Evi Muafiah, M.Ag 

Kata Kunci : Musyrifah, Budaya Religius, Kesadaran Beribadah, Motivasi 

Mahasiswa harus bisa menguasai tata cara beribadah dengan baik dan benar, 

karena beribadah merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan sehari-

hari terutama pada lembaga pendidikan Islam. Salah satu upaya yang dilakukan 

oleh Ma’had Al-Jami’ah Ulil Abshar IAIN Ponorogo yaitu mahasiswa dibiasakan 

melakukan kegiatan religiusitas seperti Istighosah, PHBI, Dzibaiyah. Namun ada 

beberapa kendala terkait penerapan kegiatan tersebut diantaranya waktu yang 

berbenturan dengan kegiatan yang lain. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1).mendeskripsikan peran musyrifah sebagaii 

pendidik dalam meningkatkan kesadaran beribadah mahasiswa di Ma’had Al-

Jami’ah  Ulil Abshar IAIN Ponorogo. (2). mendeskripsikan peran musyrifah 

sebagai motivator dalam meningkatkan  motivasi mengaji kitab kuning  

mahasiswa di Ma’had Al-Jami’ah Ulil Abshar IAIN Ponorogo.  

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, dengan mengambil lokasi di 

Ma’had Al-Jami’ah Ulil Abshar IAIN Ponorogo. Metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedang untuk 

menganalisis data yaitu analisis model interaktif dengan langkah-langkah:  

Reduksi data, Penyajian data dan Penarikan Kesimpulan. 

Berdasarkan proses pengumpulan dan analisis data peneliti inii 

menghasilkan 2 temuan bahwa (1) peran musyrifah sebagai pendidik di ma’had   

diantaranya adalah dengan memberikan teladan yang baik kepada mahasiswa 

bahwa ibadah itu kita niatkan hanya kepada Allah dengan niat yang tulus.. 

Musyrifah juga harus ikut berpartisipasi dalam seluruh kegiatan yang berada dii 

ma’had agar menjadi contoh bagi seluruh mahasiswanya. Dari berbagai kendala 

salah satu upaya yang dilakukan musyrifah untuk meningkatkan kesadaran 

beribadah mahasiswa dengan membuat absen harian.(2) Peran musyrifah sebagaii 

motivator untuk memberikan motivasi kepada mahasiswa mengaji kitab kuning 

karena mahasiswa yang di ma’had mayoritas dari lulusan SMA/SMK sehingga 

membutuhkan dorongan lebih supaya mereka terbiasa belajar kitab kuning.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Budaya religiusitas dalam lembaga pendidikan  adalah upaya 

terwujudnya nilai-nilai ajaran agama sebagai tradisi dalam berperilaku dan 

budaya organisasi yang diikuti oleh seluruh warga di lembaga pendidikan 

tersebut. Pembudayaan nilai-nilai religius dapat dilakukan dengan berbagai 

cara, antara lain melalui kebijakan pimpinan sekolah, pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar di kelas, serta kegiatan ekstra kulikuler. Budaya religius yang 

sering dipraktekkan pada lembaga pesantren.
1
  

Pesantren  sebagai lembaga pendidikan memiliki peran yang sangat 

strategis dalam menyampaikan konsep-konsep  ajaran Islam kepada 

masyarakat, yang berkaitan dengan masalah ibadah, muamalah dan akhlak. 

Masyarakat muslim Jawa khususnya dalam suasana globalisasi teknologi dan 

informasi seperti saat ini lebih memilih pesantren sebagai alternatif terbaik 

untuk menyelamatkan moral anak-anak mereka. Salah satu harapan terbesar 

masyarakat adalah agar anak-anak mereka berakhlak mulia, seperti ajaran 

agama Islam, sekaligus dapat mempelajari keislaman  dan ilmu umum secara 

bersamaan. Pendidikan moral ini lah salah satu pendidikan yang sangat 

penting.
2
 Mayoritas pondok pesantren di Indonesia terutama Jawa, 

menyeleng-garakan pendidikan dengan sistem terpisah antara santri 

                                                           
1
 Muhammad Fathurrohman,  Budaya  Religius  dalam  Peningkatan  Mutu  Pendidikan, 

(Yogyakarta: Kalimedia, 2015),  51-52. 
2
Evi Muafiah, Realitas Segregesi Gender Di Pesantren Http://proceedings.kopertais 

4.or.id/index.php/ancoms/article/view/206.vol 22, No 4 (2018)  (diakses pada 16 Mei 2019, pukul 

06.00 WIB) 
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perempuan dan santri laki-laki dalam proses pembela-jaran maupun secara 

administrasi.
3
 

Pesantren merupakan  sistem pendidikan tertua di Indonesia. Lembaga 

ini telah berkembang khususnya di tanah Jawa sejak abad ke 11 M. Pesantren 

merupakan  lembaga pendidikan tradisional Islam yang bertujuan untuk 

memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam dengan 

menekankan pentingnya moral Islam sebagai pedoman hidup bermasyarakat 

sehari-hari. Salah satu khas pondok pesantren adalah penyelenggaraan 

program kajian ilmu-ilmu agama Islam yang bersumber pada kitab-kitab yang 

berbahasa Arab yang disusun pada abad pertengahan yang lebih dikenal 

dengan nama kitab kuning.
4
 

Kitab kuning merupakan aset kekayaan khazanah intelektual umat 

Islam. Tradisi penggalian dan pengembangan intelektual kajian kitab kuning 

di pesantren kian hari kian surut, hanya beberapa pesantren saja yang masih 

ajeg menjaga dan melestarikan tradisi ini. Menjaga dan melestarikan dalam 

konteks ini adalah menjadikan kitab kuning sebagai literatur utama yang wajib 

dipelajari santri dan menjadi bahan pertimbangan utama kelulusan atau 

keberhasilan santri. Selain mempelajari kitab kuning juga memahami betapa 

pentingnya kesadaran dalam  beribadah. 

Kesadaran sering digunakan sebagai istilah yang menunjukkan 

persepsi, pemikiran, perasaan, dan ingatan seseorang yang aktif dalam 

                                                           
3
 Evi Muafiah,  Pendidikan Perempuan Di Pondok Pesantren, www. Journal. Walisongo, 

ac.id/index, php/Nadwa/article/view/545.vol 7, No 1(2013),  (diakses  pada 15 Mei 2019,   pukul  

23.00 WIB). 
4
 Toto Suharto,  Intruksi dan Modernisasi Lembaga Pendidikan Islam (Yogyakarta: Global 

Pustaka Utama,2005), 23. 
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pengertian ini. Kesadaran artinya dengan mawas diri namun, kesadaran juga 

mencakup persepsi dan pemikiran yang secara samar-samar disadari oleh 

individu hingga akhirnya perhatian terpusat. Jadi kesadaran disini  dapat 

diartikan keadaan sadar dimana akal akan menentukan pilihan yang akan 

diinginkan misalnya baik dan buruk, indah dan jelek dan lain sebagainya.
5
 

Ibadah merupakan sarana  menuju  Allah SWT, karena tata cara 

beribadah penting untuk dipelajari, dipahami dan diamalkan sesuai dengan apa 

yang telah digariskan dan disyari’atkan. Sia-sia ibadah yang dilakukan 

seorang hamba apabila dia beribadah tanpa mengetahui ilmu dan kaifiyahnya.  

Pelaksanaan ibadah merupakan pengaturan hidup seorang muslim, baik itu 

melalui pelaksanaan shalat lima waktu yang kita lakukan setiap hari. 

Pelaksanaan ibadah telah menyatukan umat Islam dalam satu tujuan, yaitu 

penghambaan kepada Allah semata penerimaan sebagai ajaran Allah, baik itu 

untuk urusan duniawi maupun ukhrowi.
6
 kesadaran beribadah mahasiswa itu 

masih  rendah terutama dalam  jamaah shalat  maka dari musyrifah harus 

mengajak. Selain itu musyrifah yang lagi udzur/berhalangan berkeliling ke 

kamar-kamar mahasiswa guna untuk mengecek.  

Zaman sekarang banyak anak-anak pada masa sekolah yang 

pengetahuannya kurang akan pentingnya beribadah dan banyak juga yang  

memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajiban beribadah. Anak perlu 

arahan dan pencerahan agar  kesadaran beribadah mereka meningkat, dengan 

begitu, mereka dengan sendirinya akan lebih bisa memahami kewajiban 

seorang muslim dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. 
                                                           

5 Nurdjanah Taufiq, Pengantar Psikologi  (Jakarta: Erlangga, 1983), 250. 
6
Ibid.,62-63.   
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 IAIN Ponorogo bahwasanya memiliki sebuah gedung yang mana 

gedung tersebut dinamakan ma’had. Ma’had merupakan tempat  mahasiswa 

menimba ilmu pengetahuan, disana mereka akan diajarkan berbagai  cabang 

ilmu yang berbasis agama  guna mempersiapkan mereka menjadi orang yang 

berwawasan dalam ilmu pengetahuan agama. Ilmu agama merupakan ilmu  

yang sangat penting  untuk dipelajari, karena dengan ilmu agama mahasiswa 

bisa menjalankan perintah atau beribadah kepada Allah sesuai syari’at. 

Mahasiswa yang di ma’had mayoritas dari sekolah umum yang belum begitu 

mendalami betapa pentingnya beribadah dan mengaji kitab kuning.
7
 

Pemahaman pentingnya beribadah harus ditanamkan sejak dini supaya  

mahasiswa memiliki kesadaran akan kewajiban dan kebutuhan mereka untuk 

beribadah. Disinilah peran seorang musyrifah   dibutuhkan untuk mengajarkan 

mereka akan pentingnya hal itu.  Musyrifah mempunyai peran yang sangat 

penting demi tercapainya tujuan yang diinginkan. Apa yang hendak diajarkan 

tidak terlepas dari tujuan risalah agama.
8
 

Pada hakikatnya, mengerjakan shalat  itu sedang bermunajat, 

berkomunikasi dengan Allah. Sehingga telah nyata bahwa kedudukan 

mengerti, memahami dan menghayati bacaan shalat, ketika mendirikan shalat 

menduduki posisi yang sangat penting. Sebab bacaan shalat yang dimengerti, 

dipahami, dan dihayati akan menggetarkan gelombang komunikasi manusia 

terhadap Allah.
9
 

                                                           
7
Kurniawati  Safitri, Wawancara,  Ponorogo,  4 Januari. 2019. 

8
Widia  Astarituti,  Wawancara,  Ponorogo, 4 Januari.  2019. 

9
Chairi Mustafid,  Kaifiyah Shala  Nabi  ( Yogyakarta: UII Press, 2011), 30. 
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Latar belakang pendidikan di IAIN Ponorogo adalah pendidikan 

berbasis Islam namun banyak juga mahasiswa yang berasal dari sekolah 

umum. Mahasiswa yang dari sekolah umum kebanyakan masih minim dalam 

pengetahuan Agama, padahal yang manjadi ciri khas pendidikan Islam yang 

seharusnya lebih ditekankan pada pengetahuan berbasis agama. Salah satunya 

adalah beribadah dan mengaji kitab kuning, karena beribadah merupakan 

kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari seperti halnya 

shalat yang biasanya dilakukan di ma’had. Tetapi pada kenyataannya mereka 

kebanyak masih minim  dalam hal materi dan prakteknya. Proses 

pembelajaran mengaji kitab kuning di ma’had lebih ditekankan pada 

prakteknya.  Keberadaan ma’had  di sini untuk mewadai mahasiswa dalam 

menambah dan meningkatkan mutu dan kualitas mahasiswa IAIN dalam hal 

ilmu keagamaan.
10

 

Pengembangan pembelajaran agama Islam di IAIN Ponorogo 

direalisasikan dengan membangun ma’had baik untuk putra maupun putri. 

Awalnya di dalam asrama atau ma’had tersebut dihuni oleh mahasiswa 

semester atas saja yang jurusan PBA, namun semenjak tahun 2014 kampus 

memiliki kebijakan yaitu memasukan mahasiswa semester bawah yang hanya 

dua semester. Tujuannya agar di ma’had ini dipelajari masalah beribadah dan 

mengaji kitab kuning yang awalnya kurang dalam  pengetahuannya. Selain itu, 

agar mahasiswa memiliki keilmuan keagamaan yang mumpuni setelah keluar 

dari IAIN  Ponorogo.
11

 

                                                           
10

 Roin Roiya Hanifah, Wawancara,  Ponorogo, 3  Januari. 2019. 
11

Wildan Nafi’I, Wawancara, Ponorogo, 5 Januari 2019. 
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Berdasarkan observasi awal peneliti menjumpai bahwa  mengaji kitab 

kuning diawal pertemuan dibuat sebuah kontrak forum yang mana sudah 

dibagi dari perkelasnya  dimana setiap kelas diampu oleh seorang ustadz dan  

ustadzah.
12

 

Berdasarkan fenomena diatas peneliti tertarik untuk mengetahui lebih 

mendalam dan melakukan penelitian mengenai “Peran  Musyrifah Dalam 

Meningkatkan Budaya Religiusitas  Bagi Mahasiswa di Ma’had Al-

Jami’ah Ulil Abshar IAIN Ponorogo “   

B. Fokus Penelitian 

Berangkat dari permasalahan di atas penelitian ini memfokuskan pada 

peran musyrifah sebagai pendidik  dan  motivator dalam meningkatkan 

kesadaran beribadah  dan motivasi mengaji kitab kuning mahasiswa di 

Ma’had Al-Jami’ah Ulil Abshar IAIN Ponorogo. 

C. Rumusan  Masalah 

Berdasarkan dari uraian masalah  diatas, maka penulis mengambil 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran musyrifah sebagai pendidik dalam meningkatkan 

kesadaran beribadah mahasiswa di Ma’had Al-Jami’ah Ulil Abshar IAIN 

Ponorogo? 

2. Bagaimana peran musyrifah sebagai motivator  dalam meningkatkan 

motivasi mengaji kitab kuning mahasiswa di Ma’had Al-Jami’ah Ulil 

Abshar IAIN Ponorogo? 

                                                           
12

Dewi Syifak Fauziah, Wawancara, Ponorogo, 5 Januari 2019. 
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D. Tujuan  Penelitian 

Berdasarkan pada perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian 

ini adalah: 

1. Mendeskripsikan peran musyrifah sebagai pendidik dalam meningkatkan 

kesadaran beribadah mahasiswa di Ma’had Al-Jami’ah  Ulil Abshar IAIN 

Ponorogo. 

2. Mendeskripsikan peran musyrifah sebagai motivator dalam meningkatkan  

motivasi mengaji kitab kuning  mahasiswa di Ma’had Al-Jami’ah Ulil 

Abshar IAIN Ponorogo. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Pengembangan keilmuan dibidang pendidikan  Agama Islam 

terutama dibidang budaya religiusitas mahasiswa. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari Penelitian  ini  diharapkan untuk:  

a) meningkatkan kesadaran beribadah dan motivasi mengaji kitab kuning 

mahasiswa Ma’had Al-Jami’ah Ulil Abshar IAIN Ponorogo. 

b) Bagi akademis, penelitian ini dapat menjadi sumber data penelitian 

selanjutnya. 

c) Bagi Pengelola ma’had, sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi 

dalam meningkatkan  kesadaran beribadah dan motivasi mengaji kitab 

kuning ma’had  menjadi lebih baik. 

d) Bagi Peneliti, untuk praktik pengalaman dalam memecahkan masalah 

pendidikan. 
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F. Sistematika  Pembahasan 

Agar lebih mudah memahami pembahasan penelitian kualitatif  ini, 

maka penulis membagi enam bab, dan masing-masing bab dibagi lagi menjadi 

sub-sub bab. Adapun sistematika pembahasan penelitian kualitatif ini adalah 

sebagai berikut: 

Bab pertama, berisi pendahuluan yang merupakan pola dasar atau 

tempat berpijak dari keseluruhan proposal ini, yang terdiri dari : Latar 

Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Manfaat Penelitian, Sistematika Pembahasan. 

Bab kedua, berisi tentang landasan teoritik yang membahas tentang 

pengertian peran musyrifah, kesadaran beribadah dan motivasi mengaji kitab 

kuning. 

Bab ketiga,  merupakan metode penelitian. Dalam bab ini dikemukakan 

pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi peneitian, data dan 

sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan 

keabsahan temuan, dan tahapan-tahapan penelitian.  

Bab keempat, berisi metode penelitian membahas tentang temuan 

penelitian yang meliputi paparan data dan temuan penelitian. 

Bab kelima, berisi tentang pembahasan analisis tentang peran musyrifah 

dalam meningkatkan kesadaran beribadah dan motivasi mengaji kitab kuning 

mahasiswa di Ma’had Al-Jami’ah Ulil Abshar IAIN Ponorogo. 

Bab keenam, berupa penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran 

serta kata penutup. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

A. Telaah  Hasil  Penelitian Terdahulu 

Dalam kajian pustaka ini peneliti akan mendeskripsikan beberapa 

penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu yang mirip dengan 

penelitian ini.  Adapun karya-karya tersebut adalah skripsi dari Usman, tahun 

2017 dengan skripsi yang berjudul Upaya Meningkatkan Kesadaran Beribadah 

Siswa Melalui Kuliah Tujuh Menit (kultum) Kelas VII Di Madrasah 

Sanawiyah Negeri Ngunut  Ponorogo Tahun Ajaran 2016/2017. Hasil skripsi 

ini Usman menjelaskan bahwa dengan adanya kultum kegiatan kuliah tujuh 

menit  di MTS.N Ngunut Ponorogo terbentuklah lingkungan sekolah yang 

Islami, siswa menjadi lebih religius, bertambah wawasan atau pengetahuan 

agamanya.  

Terdapat persaman antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang 

sekarang yaitu sama-sama mengunakan penelitian kualitatif. Sedangkan 

perbedaannya penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada upaya 

meningkatkan kesadaran beribadah siswa di MTS.N Ngunut Ponorogo. 

Sedangkan penelitian yang sekarang memfokuskan pada peran musyrifah 

dalam meningkatkan kesadaran beribadah  mahasiswa di Ma’had Al-Jami’ah 

Ulil Abshar.
13

 

Penelitian terdahulu yang kedua, ditulis oleh Khamim Nurul Hudda yang 

berjudul Upaya Meningkatkan Kesadaran  Masyarakat Dalam Beribadah 

                                                           
13

 Usman, Skripsi, Upaya Meningkatkan Kesadaran Beribadah Siswa Melalui Kuliah Tujuh 

Menit (Kultum) Kelas VII Di Madrasah Sanawiyah Negeri Ngunut  Ponorogo Tahun Ajaran 

2016/2017 (1AIN Ponorogo: 2017). 
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Melalui Shalawat  Di Pondok Pesantren Qurrotul A’yun Kecamatan Dagangan 

Kabupaten Madiun. Adapun hasil penelitiannya  adalah membantu dalam 

meningkatkan kesadaran beribadah melalui pembinaan yang berupa kegiatan 

majlis shalawat yang diadakan secara rutin setiap minggu dan bulan.  

Adapun perbedaan mendasar mengenai penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu adalah  peneliti ini mengambil peran musyrifah dalam meningkatkan 

kesadaran beribadah mahasiswa di Ma’had Al-Jami’ah Ulil Abshar IAIN 

Ponorogo melalui pengabsenan setiap hari.
14

 

Penelitian terdahulu yang ketiga,  ditulis oleh Nila Zubaidah  yang  

berjudul  Peranan Musyrifah Dalam Pembinaan Akhlak Di SMP Islam 

Terpadu Abu Bakar Yogyakarta  Tahun Akademik 2009/2010  pada penelitian 

ini mengedepankan peranan musyrifah dalam pembinaan akhlak di SMP Islam 

Abu Bakar Yogyakarta. Adapun hasil penelitiannya adalah dalam pembinaan 

musyrifah memiliki banyak peranan.  Peranan tersebut diantaranya adalah: 

sebagai motivator. musyrifah sebagai pembimbing (konselor), musyrifah 

sebagai orang tua, musyrifah sebagai fasilitator, memberikan hadiah atau 

ganjaran, memberikan perhatian, teladan mendampingi dalam belajar, gaya 

hidup disiplin, membina gaya hidup sederhana, penerapan sanksi-sanksi 

pelanggaran. 

 Tedapat persamaan antara penelitian terdahulu dan  penelitian yang 

sekarang yaitu sama-sama mengunakan penelitian kualitatif yang membahas 

tentang peran musyrifah. Adapun perbedaannya  mengenai penelitian ini 

                                                           
14

Khamim Nurul Hudda, Upaya Meningkatkan Kesadaran  Masyarakat  Dalam Beribadah 

Melalui  Shalawat  Di Pondok  Pesantren  Qurrotul  A‟yun  Kecamatan  Dagangan  Kabupaten 

Madiun (STAIN Ponorogo: 2016). 



16 
 

 
 

dengan penelitian terdahulu adalah  penelitian  terdahulu memfokuskan pada 

peranan musyrifah dalam pembinaan akhlak di SMP Islam terpadu Abu Bakar 

Yogyakarta.
15

 Sedangkan penelitian yang sekarang memfokuskan pada peran  

musyrifah dalam meningkatkan budaya religiusitas bagi mahasiswa  di 

Ma’had  Al-Jami’ah Ulil Abshar IAIN Ponorogo.  

Penelitian  yang keempat, ditulis oleh Maria Ulfah yang berjudul   

Motivasi Dan Upaya Santri Dalam Mempelajari Kitab Kuning Di Pondok 

Pesantren Al-Anwar Ngrukem Pendowoharjo Sewon Bantul. Adapun hasil 

dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa: (1). Motivasi santri dalam 

mempelajari kitab kuning adalah untuk mendalami ilmu-ilmu agama Islam. 

(2). Termotivasinya santri dalam mempelajari kitab kuning adalah berdasarkan 

inisiatif sendiri. (3). Dengan sistem dan metode yang digunakan dalam 

mempelajari kitab kuning santri berfikir bahwa pentingnya belajar ilmu agama 

melalui kitab kuning tersebut, dengan semua itu akan menambah pengetahuan 

dan keimanan. (4). Materi yang diberikan cukup memadai. (5). Serta upaya 

santri dalam memahami kitab kuning adalah dengan cara membaca kitab 

berulang-ulang dan mempraktikkannya. (5). Sedangkan motivasi santri untuk 

mempelajari kitab kuning setiap hari adalah metode mengajar yang sangat 

ditekankan.(7).  Dengan kesulitan yang dialami santri dalam mempelajari 

kitab kuning, santri tidak mengalami patah semangat, akan tetapi berusaha 

terussampai benar-benar paham terhadap materi yang dipelajari. (8). Sistem, 

metode atau cara, kegiatan, fasilitas dan juga peraturan-peraturan yang ada di 

pondok pesantren al-Anwar termasuk faktor pendukung dan penghambat 

                                                           
15

  Nila Zubaidah, Peranan Musyrifah Dalam  Pembinaan Akhlak Di SMP Islam Terpadu 

Abu Bakar Yogyakarta Tahun Akademik 2009/2010  (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga ,2010). 
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dalam mempelajari kitab kuning. Adapun faktor pendukung dalam 

mempelajari kitab kuning salah satu diantaranya adalah adanya ras hubungan 

kekeluargaan diantara kyai, ustadz dan santri. Sedangkan salah satu 

penghambatnya adalah adanya beberapa orang tua santri yang kurang 

perhatian terhadap anaknya. 

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang 

adalah penelitian terdahulu memfokuskan pada santri  yang  termotivasi atau 

mempunyai keinginan sendiri untuk mengaji kitab kuning. Adapun penelitian 

yang sekarang memfokuskan pada perannya musyrifah yang memotivasi 

santri untuk mengaji kitab kuning. 

Persamaanya sama-sama mengunakan penelitian kualitatif dalam 

penelitiannya,yakni sama-sama membahas tentang motivasi mengaji kitab 

kuning.
16

 

B. Kajian Teori 

1. Pengertian Peran Musyrifah 

a. Pengertian Peran 

Peran adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu 

dalam usaha menjalankan hak dan kewajibanya sesuai dengan status 

yang dimilikinya, dan seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah 

                                                           
16
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melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya 

dalam masyarakat.
17

 

Dengan kata lain peran merupakan aspek dinamis dari 

kedudukan (status). Secara garis besar dapat dikemukakan peran 

adalah seseorang yang telah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai 

dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peranan.
18

 

Sedangkan menurut Abu Ahmadi,  peranan adalah suatu 

penghargaan manusia terhadap cara individu, harus bersikap dan 

berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya 

walaupun kedudukannya berbeda antara satu dengan yang lainnya, 

akan tetapi masing-masing dirinya berperan sesuai dengan statusnya.
19

 

Sedangkan menurut Sarlito Wirawan Sarwono, peranan adalah 

harapan lain pada umumnya tentang perilaku-perilaku yang pantas dan 

semestinya dilakukan oleh seseorang yang memiliki peranan 

tersebut.
20

 

Dari beberapa definisi di atas dapat dikatakan bahwa peranan 

adalah suatu pedoman aturan yang harus dijalankan oleh orang-orang 

yang memegang status/kekuasaan yang bertanggung jawab pada orang 

yang dibimbingnya, agar berperilalku adil dan bertindak jujur terhadap 

dirinya sendiri dan orang lain. 
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Pembeda antara kedudukan dan peranan adalah untuk 

kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tak dapat dipisahkan karena 

yang satu tergantung pada yang lain begitupula  sebaliknya, tak ada 

peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa adanya peranan
21

. 

Sebagaimana halnya dengan kedudukan peran juga mempunyai dua 

arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal 

dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa 

peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta 

kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat 

kepadanya. 

Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku 

seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu 

dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang 

bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan 

perilaku orang-orang sekelompoknya. Hubungan-hubungan sosial  

yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-

peranan individu dalam masyarakat. Peranan diatur oleh norma-norma 

yang berlaku. Misalnya, norma kesopanan, menghendaki agar seorang 

laki-laki bila berjalan bersama seorang wanita, harus disebelah luar 

dan lain sebagainya. 

Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan 

posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam 

masyarakat atau tempat tinggal seseorang tersebut yaitu (social 
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position) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu 

pada organisasi  masyarakat.
22

 Peran lebih banyak menunjuk pada 

fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses, jadi seseorang 

menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu 

peranan. Peranan mencakup tiga hal yaitu sebagai berikut: 

1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi 

atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini 

merupakan rangkaian pembinaan serta peraturan-peraturan yang 

membimbing seseorang kehidupan bermasyarakat. 

2) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang akan dilakukan 

oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang 

penting bagi struktur sosial masyarakat. 
23

 

Setiap peranan bertujuan agar antara individu yang 

melaksanakan peranan tadi dengan orang-orang disekitarnya yang 

tersangkut, atau ada hubungannya dengan peranan tersebut, terdapat 

hubungan yang diatur oleh nilai-nilai sosial yang diterima dan ditaati 

oleh kedua pihak. Nilai-nilai sosial tersebut misalnya: nilai ekonomi 

yang tercipta antara seorang banker dengan nasabahnya, nilai-nillai 

keagamaan  antara pemuka agama dengan umatnya, nilai patuh dan 

taat antara guru dan muridnya dan selanjutnya. 

Soejono Soekanto menjelaskan juga bahwa, peranan seharusnya 

dilekatkan pada individu-individu yang menurut masyarakat atau 
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pihak-pihak tertentu dianggap mampu dan mau untuk 

melaksanakannya. Mereka harus terlatih dan mempunyai pendorong 

untuk melaksanakannya. Peranan dapat diketahui apabila seseorang 

telah dapat melaksanakan hak dan kewajiban secara bertanggung 

jawab. Dengan demikian yang dimaksud dengan peran merupakan 

kewajiban-kewajiban dan keharusan yang dilakukan oleh seseorang 

karena kedudukannya di dalam status tertentu dalam suatu masyarakat 

atau lingkungan dimana dia berada.
24

 

b. Pengertian Musyrifah 

Kamus al-Munawir menjelaskan bahwa musyrifah berasal dari 

kata Syarufa yang berarti mulia dan musyrifah berarti pembimbing.
25

 

Musyrifah adalah mahasiswa aktif IAIN Ponorogo yang lolos uji 

seleksi Ma’had Al-Jami’ah Ulil Abshar  IAIN Ponorogo, dan 

memenuhi kualifikasi untuk diangkat sebagai pembantu pengasuh.
26

 

Selain itu musyrifah adalah guru/ustadz/pendidik yang telah memenuhi 

kriteria tertentu dan telah lolos seleksi setelah yang 

bersangkutanmengajukan permohonan diri, kemudian ditugaskan di 

lingkungan ma’had untuk membantu pimpinan ma’had dalam 

pembinaan santri. Musyrifah merupakan seorang pendidik informal 

atau non formal baik di dalam kelas maupun di luar kelas (ma’had). 

Seperti seorang pendidik, musyrifah harus pandai menghadapi 

permasalahan yang dihadapi oleh anak didiknya di ma’had, karena 
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posisi musyrifah adalah sebagai pendidik kedua setelah orang tua. 

Secara umum musyrifah disebut ustadzah yang diartikan sebagai guru 

atau pendidik.
27

  

Musyrifah di Ma’had Al-Jami’ah Ulil Abshar IAIN Ponorogo 

bejumlah tiga puluh empat orang, mereka mengontrol dan 

membimbing santri mulai dari aspek ibadah, spiritual, sosial dan 

akademik santri. 

Setiap instansi atau lembaga pondok pesantren maupun sebuah 

ma’had al-jami’ah atau asrama mempunyai nama tersendiri, Ma’had 

IAIN Ponorogo pengurus ma’hadnya mempunyai nama tersendiri yaitu 

musyrif untuk panggilan nama laki-laki dan musyrifah untuk pengurus 

perempuan. Musyrifah salah satu elemen penting dalam 

penyelenggaraan program kerja ma’had. Musyrifah bertugas 

mendampingi mahasiswa dalam kegiatan akademik dan spiritual serta 

menjadi tutor sebaya bagi mahasiswa baru. Tugas pendamping tersebut 

memegang peranan yang penting dalam menyukseskan seluruh 

kegiatan di pusat ma’had. 

c. Peran Musyrifah 

Peran musyrifah sama dengan peran guru,memiliki peranan yang 

penting dalam dunia pendidikan,  peran guru dalam berbagai aspek 

yaitu sebagai pendidik, pengajar, pembimbing,  dan motivator. Dalam 
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penelitian ini , peneliti hanya membahas peran  guru sebagai pendidik 

dan motivator.
28

 

Sebagai pendidik  tugas pokok musyrifah adalah 

mengembangkan kepribadian, membina budi pekerti, sebagai teladan 

bagi peserta didik, sebagai role model ,  memberikan contoh dalam hal 

sikap dan perilaku, membentuk kepribadian peserta didik.
29

 Musyrifah  

adalah pendidik, yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi 

para peserta didik, dan lingkungannya. Oleh karena itu, musyrifah 

harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup 

tanggung jawab, wibawa, mandiri dan disiplin. 

Berkaitan dengan tanggung jawab; musyrifah harus mengetahui, 

serta memahami nilai, norma moral, dan sosial, serta berusaha 

berperilaku dan berbuat sesuai dengan nilai dan norma tersebut. 

Musyrifah juga harus  bertanggung jawab terhadap segala tindakannya 

dalam pembelajaran  di ma’had, dan dalam kehidupan bermasyarakat. 

Berkenaan dengan wibawa;  musyrifah harus memiliki kelebihan 

dalam merealisasikan nilai spiritual, emosional, moral, sosial, dan 

intelektual dalam pribadinya.  Musyrifah mampu mengambil 

keputusan  secara mandiri, terutama dalam berbagai hal yang berkaitan 

dengan pembelajarandan pembentukan kompetensi, serta bertindak 

sesuai dengan kondisi mahasiswa  dan lingkungan. 

Sedangkan disiplin; dimaksudkan bahwa musyrifah harus 

mematuhi berbagai peraturan dan tata tertib secara konsisten, atas 
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kesadaran,  karena musyrifah bertugas untuk mendisiplinkan para 

mahasiswa di ma’had. Terutama dalam hal kesadaran untuk 

beribadah.
30

 

Sebagai Motivator; musyrifah harus dapat memberikan dorongan 

dan niat yang ikhlas karena Allah SWT dalam belajar.  Untuk 

meningkatkan semangat dan gairah  belajar yang tinggi, mahasiswa 

perlu memiliki motivasi yang tinggi, baik motivasi dari dalam dirinya 

sendiri (intrinsik) maupun dari luar (ekstrinsik) yang utama berasal 

dari gurunya.
31

 

2. Budaya Religiusitas 

a. Pengertian Budaya  

Budaya atau culture merupakan istilah yang datang dari disiplin 

antropologi sosial. Dalam dunia pendidikan budaya dapat digunakan 

sebagai salah satu transmisi pengetahuan, karena sebenarnya yang 

tercakup dalam budaya sangatlah luas. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, budaya diartikan sebagai pikiran, adat istiadat, sesuatu yang 

sudah berkembang, sesuatu yang menjadi kebiasaan yang sukar diubah.  

Dalam pemakaian sehari-hari, orang biasanya mensinonimkan 

definisi budaya dengan tradisi. Tradisi dalam hal ini, diartikan sebagai 

ide-ide umum, sikap dan kebiasaan dari masyarakat yang nampak dari 

perilaku sehari-hari yang menjadi kebiasaan dari kelompok dalam 

masyarakat tersebut.  Budaya dapat memasukkan ilmu pengetahuan ke 

dalamnya, sedangkan tradisi tidak  dapat memasukkan ilmu 
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pengetahuan ke dalam tradisi tersebut. Unsur- unsur universal dari 

kebudayaan adalah 1) sistem religi dan upacara keagamaan, 2) sistem 

dan organisasi kemasyarakatan, 3) sistem pengetahuan, 4) bahasa, 5) 

kesenian, 6) sistem mata pencaharian hidup dan, 7) sistem teknologi 

dan peralatan.  

Jadi yang dinamakan budaya adalah totalitas pola kehidupan 

manusia yang lahir dari pemikiran dan pembiasaan yang mencirikan 

suat masyarakat atau penduduk yang ditransmisikan bersama. Budaya 

merupakan hasil hasil cipta, karya dan karsa manusia yang lahir atau 

terwujud setelah diterima oleh masyarakat atau komunitas tertentu serta 

dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kesadaran 

tanpa pemaksaan dan ditransmisikan pada generasi selanjutnya secara 

bersama.
32

 

b. Pengertian Religius 

Religius bisa diartikan dengan kata agama. Agama adalah 

keseluruhan tingkah laku manusia yang terpuji, yang dilakukan demi 

memperoleh ridha Allah. Agama dengan kata lain meliputi keseluruhan 

tingkah laku manusia dalam hidup ini, yang tingakh laku itu 

membentuk keutuhan manusia berbudi luhur, atas dasar percaya dan 

iman kepada Allah dan tanggung jawab pribadi di hari kemudian. Jadi 

dalam hal ini agam mencakup totalitas tingkah laku manusia dalam 

kehidupan sehari-hari yang dilandasi dengan iman kepada Allah, 

sehingga seluruh tingkah lakunya berlandaskan keimanan dan akan 
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membentuk akhlak karimah yang terbiasa dalam pribadi dan 

perilakunya sehari-hari. Jadi budaya religius adalah upaya terwujudnya 

nilai-nilai ajaran agama sebagai tradisi dalam berperilaku dan budaya 

organisasi yang diikuti oleh seluruh warga di lembaga pendidikan 

tersebut.  

Budaya religius yang merupakan bagian dari budaya organisasi 

sangat menekankan peran nilai. Bahkan nilai merupakan pondasi dalam 

mewujudkan budaya religius. Tanpa adanya nilai yang kokoh, maka 

tidak akan terbentuk budaya religius. Nilai yang digunakan untuk dasar 

mewujudkan budaya  religius adalah nlai religius. Nilai religius 

merupakan salah satu dari berbagai klasifikasi nilai. Nilai religius 

bersumber dari agama dan mampu merasuk ke dalam intimitas jiwa. 

Nilai religius perlu ditanamkan di lembaga pendidikan untuk 

membentuk budaya religius yang mantab dan kuat di lembaga 

pendidikan tersebut.
33

 

3. Kesadaran Beribadah 

a. Pengertian Kesadaran   

Secara etimologis kesadaran adalah keinsafan  keadaan mengerti, 

seperti kesadaran akan harga dirinya timbul karena ia diperlakukan 

secara tidak adil. Secara terminologis kesadaran dapat diartikan sebagai 

timbulnya sikap mengetahui, memahami, menginsafi, dan menindak 

lanjuti sesuatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. 
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Kesadaran sering digunakan sebagai istilah yang mencakup 

pengertian persepsi, pemikiran, perasaan, dan ingatan seseorang yang 

aktif pada saat tertentu. Dalam pengertian ini kesadaran artinya dengan 

mawas diri. Namun, kesadaran juga mencakup persepsi dan pemikiran 

yang secara samar-samar disadari oleh  seorang individu.
34

 

b. Macam-macam Kesadaran 

 Macam-macam kesadaran  dapat dibagi menjadi dua yaitu 

kesadaran pasif dan kesadaran aktif, Keduannya dapat dibedakan secara 

mendasar seperti kesadaran yang menunjukkan sifat yaitu: kesadaran 

pasif, dimana seseorang bersikap menerima apa yang terjadi pada saat 

itu. Sedangkan kesadaran aktif yaitu kesadaran yang menitik beratkan 

inisiatif dan mencari, atau merencanakan berbagai kemungkinan dimasa 

yang akan datang. 

Menerima informasi dari lingkungan merupakan fungsi utama 

sistem sensorik tubuh. Pengalaman sensorik bercampur secara 

kompleks dengan ingatan, fantasia atau khayalan dan impian, yang 

kesemuannya dapat diwujudkan dalam keadaan pasif. Oleh karena itu, 

di samping memberikan pengetahuan, stimulasi sensorik merupakan 

dasar kepuasaan estetik. 

c. Pengertian Ibadah 

Kata Ibadah  berasal dari bahasa Arab,artinya pengabdian, 

penyembahan, ketaatan, merendahkan diri atau doa. Secara istilah 

ibadah berarti perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sebagai usaha 
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untuk menghubungkan dan mendekatkan dirinya kepada Allah sebagai 

tuhan yang disembah.
35

 

Dengan kata lain ibadah diartikan secara sederhana sebagai 

persembahan yaitu sembahan manusia kepada Allah SWT sebagai 

wujud penghambaan diri kepada Allah SWT. Karena itu, ibadah  telah 

dikemukakan sebelumnya bahwa bagi orang yang percaya (iman) 

kepada Allah SWT,detak napas dan gerak langkah serta segala aktifitas 

yang dilakukannya, diniatkan sebagai wujud dedikasinya terhadap 

Allah SWT. Jadi perbuatan apapun yang dilakukan seorang muslim itu 

baik dan diniatkan hanya karena Allah SWT, maka perbuatan tersebut 

bernilai ibadah di sisi Allah SWT.
36

 

Ulama fiqih mendefinisikan ibadah sebagai ketaatan yang disertai 

dengan ketundukan dan kerendahan hati kepada Allah. Redaksi lain 

menyebutkan bahwa ibadah adalah semua hal yang dilakukan dan 

dipersembahkan untuk mencapai keridhaan Allah SWT, dan 

mengharapkan pahalanya diakhirat kelak.
37

 Disamping itu ibadah juga 

mengandung unsur kehinaan, yaitu kehinaan yang paling rendah di 

hadapan Allah SWT. Pada mulanya ibadah merupakan  hubungan hati 

dengan yang dicintai, menuangkan isi hati, kemudian tenggelam dan 

merasakan keasyikan akhirnya sampai kepada puncak kecintaan kepada 

Allah SWT.  
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Ibadah dalam Islam secara garis besar  terbagi ke dalam dua yaitu 

ibadah mahdhah (ibadah khusus) dan ibadah ghairu mahdhah (ibadah 

umum). Berikut ini akan diuraikan jenis-jenis ibadah dan hikmahnya 

yang meliputi thaharah, shalat, puasa, zakat  dan haji. Akan tetapi 

peneliti hanya mengambil ibadah yang berhubungan dengan sholat.
38

 

d. Macam-macam Ibadah 

Ulama fiqih membagi ibadah menjadi dua  macam yaitu: 

1) Ibadah Mahdhah atau ibadah khusus, yakni bentuk ibadah 

langsung kepada Allah, dan tata cara pelaksanaannya sendiri 

ditetapkan oleh Allah SWT, melalui contoh Rasulullah Saw. 

Pelaksanaan ibadah mahdhah ini sangat ketat, yaitu harus sesuai 

dengan contoh dari Rasulullah Saw. Penambahan ataupun 

pengurangan dari contoh yang telah ditetapkan, merupakan 

perbuatan bid‟ah yang menyebabkan ibadah tersebut  menjadi batal 

atau tidak sah. Termasuk ibadah mahdhah adalah syahadatain, 

shalat, zakat, shaum dan haji. Jadi kesemua itu merupakan bentuk 

ibadah mahdhah yang tata cara pelaksanaannya baik lafal ataupun 

gerakannya sudah ditetapkan oleh Allah SWT, melalui contoh yang 

dilakukan oleh Rasulullah Saw. Oleh karean itu, manusia tidak 

mempunyai kewenangan untuk menambah ataupun mengurangi 

baik gerakan ataupun bacaan yang terdapat dalam ibadah mahdhah 

tersebut. 
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2) Ibadah  Ghayru Mahdhah, yakni segala bentuk aktivitas manusia 

beriman dalam menata kehidupannya sehari-hari yang dilandasi 

oleh keikhlasan dan bertujuan untuk memperoleh ridho Allah 

SWT. Termasuk ibadah ghayru mahdhah adalah segala aktivitas 

manusia yang dilandasi oleh nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan 

kepada Allah SWT. Contohnya berdagang, bekerja menjadi 

pegawai negeri, bertani, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

39
 

Sedangkan Hasbi ash Shiddieqy membagi ibadah ke dalam 

berbagai aspek diantaranya: 

1. Ditinjau dari umum dan khususnya, ibadah dibagi menjadi dua. 

a)  Ibadah Khashsah, ialah ibadah yang ketentuannya telah  diatur 

oleh nass seperti shalat, zakat, puasa dan haji. 

b)  Ibadah „ammah, yaitu semua perbuatan baik, yang dilakukan 

atas dasar niat yang baik dan semata-mata karena Allah, seperti 

makan, minum, bekerja. 

2. Ditinjau dari segi pelaksanaan, di bagi menjadi tiga. 

a).  Ibadah jasmaniyah ruhiyah, seperti shalat dan puasa. 

b).  Ibadah ruhiyah maliyah, seperti zakat. 

c).  Ibadah jasmaniyah ruhiyah dan maliyah, sepeti haji. 

3. Ditinjau dari segi kemaslahatan individual atau masyarakat, dibagi 

menjadi dua. 

a).  Ibadah fardi (privat) seperti shalat puasa. 
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b). Ibadah ijtima‟i (nuansa sosial dan kemasyarakatan), seperti 

zakat, haji. 

4. Dilihat dari segi bentuk dan sifatnya, dibagi menjadi lima. 

a).  Ibadah yang berupa perkataan atau ucapan lidah seperti 

membaca do’a, membaca Al-Qur’an, membaca dzikir, dan 

sebagainya. 

b). Ibadah yang berupa pekerjaan tertentu bentuknya meliputi 

perkataan dan perbuatan seperti shalat, dan haji. 

c). Ibadah yang berupa perbuatan yang bentuknya tidak ditentukan 

seperti menolong orang lain, merawat mayit dan sebagainya. 

d). Ibadah yang pelaksanaannya berupa menahan diri seperti puasa 

dan ihram. 

e).  Ibadah yang sifatnya menggugurkan hak, seperti membebaskan 

hutang, memaafkan orang lain dan sebagainya.
40

 

e. Tujuan Ibadah  

Tujuan ibadah adalah kepatuhan dan ketaatan atas ketentuan 

Allah SWT dan Rasul-Nya.Disamping itu, ibadah mempunyai tujuan 

untuk membersihkan jiwa manusia dari berbagai penyakit yang dapat 

merusak ‘aqidah Islam, seperti menghambakan diri kepada selain Allah 

SWT, bersikap takabur, pelit, dendam dan penyakit-penyakit hati 

lainnya.
41

 

Ibadah memiliki tujuan pokok dan tujuan tambahan. Tujuan 

pokoknya adalah menghambakan diri kepada Allah SWT dan 
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konsentrasi niat kepada Allah dalam setiap tindakan. Dengan adanya 

tujuan itu seseorang akan mencapai derajat yang tingi di akhirat. 

Sedangkan tujuan tambahan adalah agar terciptanya kemaslahatan diri 

manusia dan terwujudnya usaha yang baik. Shalat umpamanya, 

disyariatkan pada dasarnya bertujuan untuk menundukkan diri kepada 

Allah SWT dengan ikhlas, mengingatkan diri dengan ber-dhikir. 

Sedangkan tujuan tambahanya antar lain adalah untuk menghindarkan 

diri dari perbuatan keji dan mungkar. 

f. Dasar Ibadah  

Untuk mewujudkan ibadah hamba-Nya itu, Allah memerintahkan 

untuk melaksanakan ibadah kepada-Nya. Jika kita renungi hakikat 

ibadah, kita yakin bahwa perintah ibadah itu pada hakikatnya berupa 

peringatan, yaitu untuk memperingatkan kita untuk menunaikan ibadah 

kepada Allah yang telah melimpahkan karunia kepada semua  makhluk-

Nya.
42

 Berikut  firman Allah yang berkenaan dengan perintah ibadah, 

diantaranya: 

              

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan 

supaya mereka beribadah kepada-Ku. (Q.s Adz-Dzaariyat: 

56”).
43
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g. Hikmah Ibadah  

Seperti yang diyakini  oleh umat Islam bahwa tidak ada satupun 

diantara ciptaan dan kebijakan Allah yang hampa dari nilai-nilai 

kebaikan atau hikmah. Namun untuk memperoleh hikmah tersebut 

sangat bergantung pada ilmu pengetahuan manusia yang dimilikinya. 

Betapa pun suatu ibadah tidak sunyi dari hikmahnya namun 

pelaksanaan suatu ibadah bagi seorang muslim bukan karena ingin 

mendapatkan keuntungan pribadi berupa kebaikan dan kemaslahatan. 

Jika ada kebaikan yang ditimbulkan oleh suatu ibadah, maka itu 

hanya merupakan rahmat dan kasih sayang Allah terhadap pelakunya. 

Hal  ini sesuai dengan tujuan utama ibadah adalah untuk melaksanakan 

perintah Allah agar mendapatkan ridha-Nya. 

Al-Qur’an menggambarkan bahwa dari ibadah yang dilakukan 

akan menimbulkan kemaslahatan, seperti hikmah puasa adalah agar 

mencapai derajat taqwa bagi pelakunya. Begitu juga hikmah ibadah-

ibadah lainnya, secara umum untuk mencapai derajat taqwa agar 

memperoleh ridha Allah SWT.
44

 

h. Hakikat Ibadah  

Hakikat dari ibadah adalah penyempurnaan akhlak  karimah sesuai 

dengan Islam, iman, dan ihsan. Bila telah menemui tiga kriteria 

tersebut, seseorang akan menemukan jati diri yang sebenarnya. Dengan  

demikian penilaian  terhadap seseorang bergantung pada iman dan 

ihsan, seperti yang terdapat dalam kalimat syahadat tauhid maupun 
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syahadat Rasul  bahwa seseorang yang telah bersaksi kepada Tuhannya 

dan meyakini tiada Tuhan selain Allah, maka ia akan selalu 

mengerjakan perintah dari Rasulnya.
45

 

Imam al-Gazali mengatakan bahwa hakikat ibadah  ialah 

mengikuti Nabi Muhammad saw pada semua perintah dan larangannya.  

Sesuatu bentuknya seperti ibadah tetapi diperbuat tanpa perintah 

tidaklah dapat disebut sebagai ibadah. Melakukan shalat pada waktu-

waktu yang dilarang atau melakukan puasa pada hari raya misalnya, 

sama sekali bukan ibadah bahkan masuk pada kategori pelanggaran dan 

berakibat dosa. Jadi jelaslah bahwa ibadah yang hakiki adalah 

menjunjung perintah bukan semata-mata melakukan shalat atau puasa 

sebab shalat ataupun puasa hanya akan menjadi ibadah bila sesuai 

dengan apa yang diperintahkan. Ibadah menuntut sikap taat sepenuhnya 

kepada Allah dalam segala hal serta menyambut segala perintah dan 

larangan-Nya dengan slogan sami‟na  waatha‟na.
46

 sebagaimana 

firman Allah QS. al-Nur: 51. 

                              

                   

Artinya:  Hanya ucapan orang-orang mukmin, yang apabila mereka 

diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan 
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(perkara) diantara mereka. Mereka berkata‟ "Kami 

mendengar, dan Kami taat". Dan mereka Itulah orang-orang 

yang beruntung.
47

 

  

Maksud ayat tersebut adalah diantara kaum muslimin dengan 

kaum muslimin dan antara kaum muslimin dengan yang bukan 

muslimin. 

Sesungguhnya ibadah dalam pengertian yang hakiki itu 

merupakan tujuan pada dirinya. Dengan melakukan ibadah manusia 

akan tahu dan selalu sadar bahwa betapa hina dan lemahnya dirinya bila 

berhadapan dengan kuasa Allah. Jika hal itu benar-benar dihayati maka 

berbagai manfaat akan diperoleh  dengan sendirinya.
48

 

Jadi tujuan hakiki dari ibadah adalah menghadapkan diri kepada 

Allah saja dan meng-Esakan-Nya sebagai tumpuan harapan segala hal. 

Muhammad Abduh mengatakan bahwa untuk menjelaskan ibadah 

itulah antara  lain  Al-Qur’an diturunkan. Ibadah berfungsi 

menghidupkan kesadaran tauhid serta memantapkannya  di dalam hati, 

menghapus kepercayaan dan ketergantungan kepada selain-Nya. 

Melalui ibadah perasaan takut dan senantiasa berharap kepada Allah 

akan meresap ke dalam hati. Inilah ruh ibadah yang sebenarnya dan 

bentuk perilaku  lahir perbuatan atau ucapan. 

Kesadaran dengan keagungan Allah akan menimbulkan kesadaran  

betapa hina dan rendahnya semua makhluk termasuk dirinya. Sikap 
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seperti ini pada gilirannya akan dapat membentuk sikap pasrah dengan 

menghilangkan ketergantungan kepada selain Allah. Semakin besar 

sifat ketergantungan dan kedekatan kepada Allah, semakin terbebaslah 

ia dari selain-Nya.
49

 

Dapat dikatakan bahwasanya kesadaran beribadah adalah dilihat 

daei aspek rohaniah individu yang berkaitan dengan keimanan kepada 

Allah SWT, yang direfleksikan kedalam peribadatan  kepada-Nya yang 

disertai dengan penghayatan yang tulus.  Ciri- ciri kesadaran beribadah 

diantaranya: 

a. Pengalaman ke- Tuhanannya makin bersifat individual. 

b. Keimanannya makin menuju realitas yang sebenarnya. 

c. peribadatannya mulai disertai penghayatan yang tulus.
50

 

2. Motivasi  

a. Pengertian Motivasi 

Motivasi (motivation) adalah keseluruhan dorongan, keinginan, 

kebutuhan, dan daya yang sejenis yang menggerakkan perilaku 

seseorang. Dengan kata lain pada dasarnya motivasi adalah suatu usaha 

untuk meningkatkan kegiatan dalam mencapai suatu tujuan tertentu, 

termasuk didalamnya kegiatan belajar. Motivasi dapat timbul dari luar 

maupun dari dalam diri individu itu sendiri. Motivasi yang berasal dari 

luar dari individu diberikan oleh motivator seperti orangtuanya, guru, 

konselor, ustadz ustadzah, orang dekat atau teman dekat, dan lain-lain. 

                                                           
49

Ibid., 6. 
50

 Al-tadzkiyyah, Kesadaran Beragama pada Remaja Islam, 

https://www.academia.edu,Jurnal Pendidikan Islam, Volume 6 Mei 2015, (diakses pada 22 Juli 

2019, pukul 08.00 WIB). 

https://www.academia.edu,jurnal/


37 
 

 
 

Sedangkan motivasi yang berasal atau timbul dalam diri seseorang, 

dapat disebabkan seseorang mempunyai keinginan untuk dapat 

menggapai sesuatu (cita-cita) dan lain sebagainya.
51

 

Menurut Hani Handoko sebagaimana dikutip Rohmalina Wahab 

bahwa motivasi adalah keadaan pribadi seseorang yang mendorong 

keinginan individu untuk melakukan  kegiatan tertentu guna mencapai 

tujuan.
52

 Sedangkan  menurut Gates dan kawan-kawan sebagaimana 

dikutip Djaali  mengemukakan bahwa motivasi adalah suatu kondisi 

fisiologis dan psikologis yang terdapat dalam diri seseorang  yang 

mengatur tindakannya dengan cara tertentu.
53

 

Dari beberapa pengertian para ahli tersebut  dapat dikatakan  bahwa 

motivasi adalah kondisi fisiologis dan psikologis yang terdapat dalam 

diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu 

guna mencapai suatu tujuan.
54

 

b. Tujuan Motivasi 

Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan motivasi adalah untuk 

menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan 

kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh 

hasil atau mencapai tujuan tertentu.  Bagi seorang guru tujuan motivasi 

adalah untuk menggerakkan atau memacu para siswanya agar timbul 

keinginan dan kemauannya untuk meningkatkan prestasi belajarnya 
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sehingga tercapai tujuan pendidikan sesuai yang diharapkan dan 

ditetapkan di dalam kurikulum sekolah. 

Jadi tindakan motivasi akan lebih dapat berhasil jika tujuannya 

jelas dan disadari oleh yang dimotivasi serta sesuai dengan kebutuhan 

orang yang dimotivasi. Oleh karena itu, setiap orang yang akan 

memberikan motivasi harus mengenal dan memahami benar-benar latar 

belakang kehidupan, kebutuhan, dan kepribadian orang yang akan 

dimotivasi.
55

 

c. Macam-macam Motivasi 

Ada dua macam motivasi dalam psikologi yaitu: 

1). Motivasi intrinsik berarti bahwa suatu perbuatan memang 

diinginkan karena seseorang senang melakukannya. Di sini 

motivasi datang dari dalam diri orang itu sendiri. 

2). Motivasi ekstrinsik berarti bahwa suatu perbuatan itu dilakukan 

atas dasar dorongan atau paksaan dari luar. 

Biasanya kegiatan belajar, di sini disertai pula dengan minat dan 

perasaan senang, karena siswa menyadari bahwa dengan belajar dia 

memperkaya dirinya sendiri. Mungkin ada orang yang mengatakan 

bahwa motivasi instrinsik adalah bentuk motivasi yang berasal dari 

dalam diri subyek yang belajar, hal ini dimaksudkan untuk 

membedakan dengan bentuk motivasi ekstrinsik. Namun dalam 

terbentuknya motivasi intrinsik biasanya orang lain juga memegang 

peranan, misalnya orang tua atau guru menyadarkan anak akan kaitan 
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antar belajar dengan menjadi orang yang berpengetahuan. Oleh 

karenanya, biarpun kesadaran itu pada suatu ketika mulai timbul dalam 

diri sendiri pengaruh dari pendidikan telah ikut menanamkan kesadaran 

itu. Jadi yang khas pada motivasi intrinsik dan yang membedakannya 

cara untuk mencapai tujuan yang ditetapkan adalah belajar. Sebagai 

motivasi kedua bentuk motivasi belajar ini sama-sama berasal dari 

dalam diri subyek dan memberikan arah pada kegiatan subyek.   

d. Fungsi Motivasi  

Motivasi mempunyai peranan yang strategis dalam aktivitas belajar 

seseorang.yaitu: 

1).  Motivasi sebagai pendorong perbuatan 

Pada mulanya anak didik tidak ada hasrat untuk belajar, tetapi 

karena ada sesuatu yang dicari munculah minatnya untuk belajar. 

Sesuatu yang akan dicari itu dalam rangka untuk memuaskan rasa 

ingin tahunya dari sesuatu yang akan dipelajari. Sesuatu yang 

belum diketahui tersebut akhirnya mendorong anak didik untuk 

belajar dalam rangka mencari tahu.  Sikap itulah yang mendasari 

dan mendorong kearah sejumlah perbuatan dalam belajar. 

2).  Motivasi sebagai penggerak kegiatan 

Dorongan psikologis yang melahirkan sikap terhadap anak 

didik itu merupakan suatu kekuatan yang tak terbendung. 

3).  Motivasi sebagai pengarah perbuatan 



40 
 

 
 

Anak didik yang mempunyai motivasi  dapat menyeleksi mana 

perbuatan yang harus dilakukan dan mana perbuatan yang 

diabaikan. Sesuatu yang dicari anak didik merupakan tujuan belajar 

yang akan dicapainya. Tujuan belajar itulah sebagai pengarah yang 

memberikan motivasi kepada anak dalam belajar.
56

 

Motivasi merupakan salah satu unsur penting dalam belajar, hal ini 

karena motivasi dapat mempengaruhi hasil belajar. Adapun fungsi dari 

motivasi dalam belajar menurut Sardiman ada 3 yaitu: 

a). Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak. 

Motivasi dalam hal ini merupakan penggerak dari kegiatan yang 

akan dikerjakan. 

b).  Menentukan arah tujuan yang hendak dicapai. Dengan ini motivasi 

dapat memberikan arahan yang harus dikerjakan sesuai dengan 

rumusan tujuannya. 

c). Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan yang harus 

dikerjakan dan serasi guna mencapai tujuan dengan menyisihkan 

perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut.
57

 

e. Jenis-jenis Motivasi  

Menurut Winkel dilihat dari sumbernya  motivasi belajar ada dua 

jenis, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik 

adalah motivasi yang timbul dari dalam diri orang yang bersangkutan 

tanpa rangsangan atau bantuan orang lain. Seseorang  yang secara 
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intrinsik termotivasi akan melakukan pekerjaan karena mendapat 

pekerjaan itu menyenangkan dan bisa memenuhi kebutuhannya, tidak 

tergantung pada penghargaan-penghargaan eksplisit atau paksaan 

eksternal lainnya.  Motivasi intrinsik dapat berupa kepribadian, sikap, 

pengalaman, pendidikan, atau berupa penghargaan dan cita-cita. 

Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang timbul karena rangsangan 

atau bantuan dari orang lain.  Dengan kata lain motivasi ekstrinsik 

disebabkan oleh keinginan untuk menerima ganjaran atau menghindari 

hukuman,  motivasi ini terbentuk oleh faktor-faktor  eksternal. 

Menurut Davis dan Newstrom sebagaimana dikutip oleh Nyanyu 

Khodijah  motivasi yang mempengaruhi cara-cara seseorang dalam 

bertingkah laku, termasuk belajar, terbagi atas empat pola, yaitu: (1). 

Motivasi  berprestasi, yaitu dorongan untuk mengatasi tantangan, untuk 

maju, dan berkembang. (2). Motivasi berafiliasi, yaitu dorongan untuk 

berhubungan dengan orang lain secara efekif. (3). Motivasi 

berkompetensi, yaitu dorongan untuk mencapai hasil kerja dengan 

kualitas tinggi. (4). Motivasi berkuasa, yaitu dorongan untuk 

mempengaruhi orang lain dan situasi. Keempat motivasi tersebut 

menggerakkan dan mendorong seseorang untuk belajar, baik secara 

simultan maupun secara terpisah.
58

 

f. Hambatan-hambatan Motivasi 

Hambatan-hambatan motivasi dapat ditinjau dari dua faktor yaitu: 
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1). Faktor internal, yaitu hambatan-hambatan terhadap seseorang yang 

berasal dari dalam dirinya sendiri seperti keadaan fisik (kesehatan, 

kondisi alat indera dsb).  Keadaan psikis seperti intelegensi, minat, 

motivasi, kognitif dan sebagainya. 

2). Faktor eksternal, yaitu hambatan-hambatan yang datang dari luar 

dan biasanya berkaitan dengan latar belakang  seseorang seperti, 

keadaan sosial (latar belakang keluarga, masyarakat, teman-teman, 

pergaulan dan sebagainya). Keadaan non sosial (suhu udara, 

pencahayaan, penggunaan teknologi, dan sebagainya.
59

 

g. Teori-teori Motivasi 

Dalam psikologi dikenal ada beberapa teori motivasi, mulai dari 

teori motivasi fisiologis, teori aktualisasi diri dari Maslow, teori 

motivasi dari Murray, teori motivasi  hasil, dan  teori motivasi dari 

psikoanalisis. Dalam semua teori tersebut dapat dikemukakan  masing-

masing teori diantaranya:
60

 

1).  Teori Motivasi Fisiologis 

Teori ini dikembangkan oleh morgan dengan sebutan  Central 

Motive State(CMS) atau keadaan motif sentral. Teori ini bertumpu 

pada proses fisiologis yang dipandang sebagai dasar dari perilaku 

manusia atau pusat dari semua kegiatan manusia. Untuk 

mendukung pendapat itu, Morgan telah melakukan beberapa 

eksperimen untuk membuktikan Teori CMS. 
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Ciri-ciri dalam CMS  adalah bersifat tetap, tahan lama bahwa 

motif sentral itu ada secara terus-menerus tanpa bisa dipengaruhi 

oleh faktor luar maupun dalam diri individu yang bersangkutan.  

CMS bersifat selektif terhadap  respons yang terpilih. Selain itu, 

CMS juga mempunyai ciri emosi dan  pola tingkah laku tertentu.
61

 

2).  Teori Aktualisasi Diri dari Maslow 

Abraham Maslow, adalah psikolog humanis yang berpendapat 

bahwa manusia dapat bekerja ke arah  kehidupan yang lebih baik. 

Untuk mendukung pendapat itu, Maslow mengunakan pendekatan 

yang berbeda dengan paham behaviorisme dan psikoanalisis. 

Kemudian Maslow mengeluarkan pernyataan bahwa kebutuhan-

kebutuhan manusia tertata  secara hierarkis. Apabila kebutuhan  

dasar manusia terpenuhi maka akan timbul kebutuhan yang lebih  

tinggi lagi. Jika kebutuhan yang lebih tinggi tersebut pun dapat 

terpenuhi lagi, manusia akan mempunyai keinginan yang lebih 

tinggi dari sebelumnya.  

Maslow membedakan kebutuhan manusia menjadi dua 

kelompok, yaitu kebutuhan metabolisme dan kebutuhan untuk 

tumbuh. Contoh kebutuhan metabolisme adalah kebutuhan-

kebutuhan fisiologis, seperti lapar, haus, dan lan-lain. Sedangkan 

kebutuhan tumbuh, merupakan kebutuhan umum yang disebut 

aktualisasi diri. 
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Menurut teori ini, orang termotivasi terhadap suatu perilaku 

karena ia memperoleh pemuasan kebutuhannya.  Ada lima tipe 

dasar kebutuhan dalam teori Maslow, yaitu kebutuhan fisiologis, 

ketentraman (keamanan) kebersamaan (belonging) penonjolan diri 

(self-esteem) aktualisasi diri.
62

 

Kebutuhan fisiologis seperti digambarkan oleh Maslow dalam 

hirarki kebutuhan yang terletak paling bawah  merupakan sumber 

dari kehidupan, termasuk sumber dari kebutuhan aktualisasi diri.  

Apabila kebutuhan fisiologis individu terganggu, misalnya 

mengalami kekurangan maka kebutuhan-kebutuhan yang lain 

menjadi gagal. Kebutuhan ketentraman (keamanan) dalam 

piramida terletak di atas kebutuhan fisiologis. Kebutuhan 

ketentraman umumnya akan mengikat tatkala ketika kebutuhan 

fisiologis manusia telah terpenuhi dengan baik. Maslow 

mengemukakan yang dimaksudkan  dengan kebutuhan ketentraman 

adalah kebutuhan manusia berupa keinginan untuk dapat 

mempertahankan ketertiban dan keamanan diri. 

Kebutuhan kebersamaan (belonging) dibuktikan dengan 

adanya jalinan cinta kasih atau hubungan-hubungan yang akrab 

dengan orang lain, baik hal itu dilakukan dengan individu maupun 

dengan kelompok. Kebutuhan ini meliputi dua kategori. Pertama, 

self esteem, self-respect, dan self valuation, semuanya berkaitan 

dengan harga diri, kehormatan seseorang atau kelompok. Kedua, 
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berhubungan dengan respek dari pihak lain sebagai status, reputasi, 

kesuksesan, dan kegagalan sosial. 

Kebutuhan aktualisasi diri (self-actualization) merupakan 

kebutuhan yang tertinggi tingkatannya dalam hierarki kebutuhan. 

Jika kebutuhan ini dapat terpenuhi dengan baik, seseorang dapat 

melaksanakan  kodratnya dalam semua aspek kehidupan sehingga 

menjadi figur tertentu. Menurut Maslow orang-orang  yang  dapat 

mengaktualisasikan dirinya dengan baik adalah mereka yang dapat 

menerima dirinya sendiri dan oang lain, menunjukkan 

spontanitasnya dalam tingkatan yang tertinggi, menunjukkan 

persepsi yang efisien terhadap realitas dan penerimaan, berorientasi 

pada pusat masalah, mempunyai privatisasi dan pengejaran, 

mengapresiasi kebutuhan pokok dalam hidup dengan memelihara 

kesegaran dan kesenangan, pada waktu tertentu.
63

 

3).  Teori Motivasi dari Murray 

Menurut Murray kebutuhan adalah suatu konstruk, konsep, 

dan kekuatan hipotesis.  Semua hal itu merupakan suatu kekuatan 

yang memiliki dasar fisiko-kemis yang tidak diketahui dalam 

bagian otak. Jika kita perhatikan pernyataan Murray tersebut, 

bahwa Murray mengajukan teori tentang motivasi didasarkan 

kepada  kebutuhan. Menurut Murray, kebutuhan merupakan bagian 

dari jiwa individu sebagai penyebab individu berbuat sesuatu. 

Lebih lanjut Murray menggolongkan kebutuhan manusia menjadi 
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dua macam yaitu kebutuhan viserogenik dan kebutuhan 

psikogenik.
64

 

Kebutuhan viserogenik merupakan kebutuhan metabolisme 

atau jaringan. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan primer yang 

secara esensial penting untuk meneruskan kelangsungan hidup 

suatu organisme. Kebutuhan psikogenik merupakan kebutuhan 

baru sesudah kebutuhan viserogenik terpenuhi. Kebutuhan ini 

disebut juga kebutuhan sekunder. 

4).  Teori Motivasi Hasil (product) 

Teori motivasi hasil dikemukakan oleh David C. Mc Clelland 

dari Amerika Serikat. Ahli ini berpandangan bahwa studi psikologi 

individu dan bangsa dapat memberikan sumbangan besar dalam 

memahami motif prestasi (hasil, product).
65

 

Mc Clelland  juga mengatakan bahwa motivasi memiliki dua 

macam faktor penting yaitu tanda dari lingkungan (stimuli) dan 

bangkitnya afeksi pada individu. Semua motif manusia dipelajari 

dalam lingkungan sekitarnya sesuai dengan kodrat mereka. 

Menurutnya hal yang berperan sangat penting dalam 

mengembangkan motif prestasi adalah keluarga (orang tua) dan 

masyarakat disekitarnya. Sementara itu, orientasi masyarakat yang 

berperan pada pengembangan motif prestasi ada bermacam-

macam, misalnya ada masyarakat yang lebih berorientasi pada 
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motif prestasi kerja, agama, seni budaya olahraga, kepribadian atau 

sikap, dan lain-lain.
66

 

5).  Teori Motivasi dari Psikonalis 

Teori Psikonalis dikemukakan oleh Freud, dengan didasarkan 

kepada struktur kepribadian. Teori Psikonalis dari  Freud 

diperlukan untuk mengeluarkan perasaan-perasaan dari pasien-

pasien neurosis yang dihadapinya ketika itu. 

Freud berpendapat bahwa tingkah laku manusia terwujud 

sebagai manifestasi kepribadian dan merupakan interaksi antara 

tiga komponen jiwa, yaitu ketidaksadaran, ego, dan super ego. 

Interaksi ketiga komponen itu menghasilkan tingkah laku pada 

individu. Dalam menyusun teorinya, Freud lebih menekankan 

pentingnya  pengalaman masa kecil (kanak-kanak) untuk masa 

dewasa.
67
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah  

pendekatan penelitian  kualitatif deskriptif, yakni dilakukan secara intensif, 

peneliti ikut berpartisipasi lama di lapangan, mencatat secara berhati-hati apa 

yang terjadi, melakukan analisis refleksi terhadap berbagai dokumen yang 

ditemukan di lapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail. 

Penelitian kualitatif  lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk 

kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.
68

 Istilah 

penelitian kualitatif kami maksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-

temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan 

lainnya.
69

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif studi 

kasus tentang peran musyrifah  dalam meningkatkan budaya religiusitas bagi 

mahasiswa di Ma’had Al-jami’ah Ulil Abshar IAIN Ponorogo, yakni suatu 

penelitian yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses dan 

memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, 

kelompok atau situasi.
70

 

B. Kehadiran Peneliti 

Peneliti sebagai human instrumen berfungsi menetapkan fokus 

penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan 
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data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat 

kesimpulan atas temuannya.
71

 

Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, 

namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan 

akan dikembangkan instrumen  penelitian sederhana, yang diharapkan dapat 

melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan 

melalui observasi dan wawancara.
72

 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di Ma’had Al-Jami’ah Ulil Abshar IAIN 

Ponorogo. Ma’had ini merupakan asrama mahasiswa IAIN Ponorogo yang 

bertempat terpisah dengan kampus 1. Berlokasi di Jl. Letjend Soeprapto Gg 3 

Jeruksing–Siman–Ponorogo. Peneliti memilih lokasi tersebut karena ma’had 

(pesantren mahasiwa) hanya diperuntukkan bagi kalangan mahasiswa wajib 

mondok di tahun pertama (semester 1 dan semester 2) dan hanya ada 

beberapa yang sunnah. Untuk yang sunah dibatasi jumlahnya, karena yang 

lebih diutamakan adalah yang wajib mondok. Ma’had ini merupakan 

terobosan baru bagi IAIN Ponorogo dalam mengembangkan kualitas input 

mahasiswa yang semakin meningkat kuantitasnya. Di sisi lain yang membuat 

hal ini unik dan layak untuk diteliti adalah model ma’had yang berusaha 

untuk mengadopsi pendidikan pondok pesantren, sehingga dinamakan 

pesantren mahasiswa sebagai penunjang dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di IAIN Ponorogo. 
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D. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini adalah kata-kata dan 

tindakan sebagai sumber utama/primer, selebihnya adalah tambahan/ 

sekunder seperti data tertulis dan foto. Kata-kata dan tindakan yang 

dimaksud, yaitu kata-kata dan tindakan  orang-orang yang dimatai atau 

diwawancarai. Sumber data ini dicatat melalui catatan tertulis dan 

pengambilan foto sedangkan sumber data tertulis merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara.
73

 Sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif ini adalah para pengurus ma’had, musyrifah serta 

mahasiswa Ma’had Al-jami’ah Ulil Abshar IAIN Ponorogo. 

1. Data Primer 

Sumber data primer ini meliputi hasil observasi dan wawancara 

tentang peran musyrifah dalam meningkatkan budaya religiusitas  bagi 

mahasiswa di Ma’had Al-jami’ah Ulil Abshar IAIN Ponorogo kepada 

ustadzah, musyrifah dan mahasiswa.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder ini meliputi data kepustakaan yang penulis peroleh dari 

literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dari 

penelitian ini, adalah profil ma’had, data tentang program pembinaan 

beribadah dan motivasi belajar serta wawancara kepada beberapa 

musyrifah. 
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E. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif ini adalah meliputi, 

wawancara, observasi,  dan dokumentasi. 

1. Wawancara / Interview  

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi verbal 

dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan.
74

 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) 

yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
75

 

 Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus teliti, tetapi juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.
76

 

 Wawancara kualitatif merupakan salah satu teknik untuk 

mengumpulkan data dan informasi. Penggunaan metode ini didasarkan 

pada dua alasan. Pertama, dengan wawancara, peneliti dapat menggali 

tidak saja apa yang diketahui dan dialami subjek yang diteliti, tetapi apa 

yang tersembunyi jauh di dalam diri subjek penelitian. Kedua, apa yang 

ditanyakan pada informan bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas 

waktu, yang berkaitan dengan masa lampau, masa kini dan juga masa 

mendatang. Wawancara yang digunakan adalah wawancara kualitatif. 

Artinya peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas dan 
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leluasa, tanpa terikat oleh suatu suasana pertanyaan yang telah 

dipersiapkan sebelumnya.
77

 Wawancara  di sini untuk menggali data 

lapangan. 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling, yang artinya teknik pengambilan sampel sumber data 

dengan pertimbangan tertentu. Misalnya orang tersebut yang dianggap 

paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai 

penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi 

sosial yang diteliti.
78

 Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara 

dengan pengurus ma’had, mahasiswa serta musyrifah. 

2. Teknik observasi 

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik atau cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap 

kegiatan yang sedang berlangsung.
79

 Selain itu, pengamatan adalah 

pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara 

sistematik gejala-gejala yang diselidiki.
80

 Teknik observasi ini digunakan 

untuk mengumpulkan  data kualitatif tentang budaya religiusitas di 

ma’had.. 
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3. Teknik dokumentasi 

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data yang lebih akurat 

dan lebih sempurna yang berhubungan dengan  masalah penelitian.
81

 

Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk menggali 

data mengenai profil Ma’had Al-Jami’ah Ulil Abshar dan proses 

pelaksanaan beribadah. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
82

 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

konsep yang diberikan Miles dan Huberman mengatakan bahwa analisis data 

itu dipahami sebagai tiga aliran kegiatan yakni: reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan/verifikasi.
83

 Sebagaimana diilustrasikan  dalam 

gambar berikut ini: 
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Gambar 3. 1. Analisis data Miles dan Huberman 

1. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu.
84

  Dengan demikian data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik 

seperti: komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek 

tertentu.  

2. Penyajian data 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Bentuk penyajian data adalah bentuk matriks, grafik, jaringan, 

bagan, dan sebagainya. Semuanya dirancang untuk menggabungkan 

informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. 
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3. Penarikan kesimpulan 

Peneliti menarik kesimpulan data-data yang telah diperoleh dengan 

menggunakan metode induktif, yang penarikan kesimpulan yang dinilai 

dari pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan umum. 

G. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep 

kesahihan validitas dan keandalan realibilitas.
85

 Untuk menentukan 

keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan, yakni pemeriksaan didasarkan 

atas jumlah kriteria tertentu ada empat kriteria dalam menentukan keabsahan 

data yakni derajat kepercayaan, keteralihan, ketergantungan dan kepastian.
86

 

Dalam keabsahan data  teknik yang digunakan adalah triangulasi. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling 

banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai 

waktu. 

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi  sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

Kemudian dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, 

yang berbeda dan mana spesifik dari beberapa sumber tersebut. Data yang 
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telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan 

selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan beberapa sumber data 

tersebut. 

2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda. 

3. Triangulasi Waktu 

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang 

dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber 

masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih 

valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian 

kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan 

dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi 

berbeda.
87

 Peneliti menggunakan triangulasi sumber dan waktu. 

H. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga (3)  tahapan dan 

ditambah dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan laporan 

hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian itu adalah: 

1. Tahap Pra-lapangan, yang meliputi: menyusun rancangan penelitian, 

memilih lokasi penelitian, mengurus perijinan penelitian, menjajaki dan 

menilai lokasi penelitian, memilih dan memanfaatkan informan, 

menyiapkan perlengkapan penelitian. 
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2. Tahap Pekerjaan Lapangan, meliputi: memahami latar penelitian dan 

persiapan diri memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data. 

3. Tahap Pasca Lapangan. Pada tahap ini penulis menyusun hasil 

pengamatan, wawancara, data  tertulis untuk melakukan analisis data 

dengan cara  distributif dan dipaparkan  ke dalam bentuk naratif. 

4. Tahap Penulisan Hasil Laporan Penelitian. Pada tahap ini, penulis 

menuangkan hasil penelitian yang sistematis sehingga dapat dipahami 

diikuti alurnya oleh pembaca. 
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

A. Deskripsi Data Umum  

1. Sejarah Berdirinya Ma’had  Al-Jami’ah Ulil Abshar IAIN Ponorogo 

Berdirinya Ma’had  Al-Jami’ah Ulil Abshar IAIN Ponorogo tidak 

terlepas dari Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo. Awal mula 

IAIN Ponorogo merupakan Fakultas Syari’ah Ponorogo IAIN Sunan 

Ampel, yang pada 6 Rabi’ul Awal 1390 H bertepatan dengan 12 Mei 1970 

diserahterimakan dari Panitia Persiapan kepada Menteri Agama Republik 

Indonesia yang sekaligus dimulai acara resmi penyelenggaraannya dengan 

membuka Program Sarjana Muda (SARMUD). Selanjutnya berdasarkan 

tuntutan perkembangan dan organisasi perguruan tinggi, maka 

dikeluarkanlah Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang 

Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), yang 

penyelenggaraannya secara resmi ditanda tangani oleh Menteri Agama 

pada tanggal 25 Shafar 1418 H bertepatan dengan 30 Juni 1997. Sampai 

sekarang sudah ada tiga Jurusan dan menambahkan prodi di setiap 

Jurusan, untuk program S1 diantaranya: Jurusan Tarbiyyah dengan 

prodinya Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Bahasa Arab (PBA), 

Tadris Inggris (TI), Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), 

Pendidikan Guru Raudhatul Athfal, dan Manajemen Pendidikan Islam;  

Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam dengan prodinya Mu’amalah, Ahwal 

as-Syakhsiyah, Ekonomi Islam, dan Perbankan Syari’ah dan Jurusan 

Ushuluddin dan Dakwah dengan prodinya Ilmu Al- Qur’an dan Tafsir dan 
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Komunikasi Penyiaran Islam (KPI). Sedangkan di program S2 

(pascasarjana) terdapat Magister Ekonomi Islam dan Magister Manajemen 

Pendidikan Islam. 

Selama ± 15 tahun IAIN Ponorogo berdiri, maka keinginan untuk 

lebih mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan juga 

semakin tinggi. Oleh karena itu, selain sudah ada dari peraturan 

Kementerian dan Dirjen perguruan tinggi, juga dengan alasan bahwa IAIN 

Ponorogo sangat membutuhkan adanya ma’had sebagai wadah untuk 

meningkatkan pembinaan mahasiswa dan memberikan pembelajaran 

keagamaan yang lebih dalam, serta mengatasi problematika ataupun 

menetralisir bagi mereka yang masih kurang dalam hal keagamaan karena 

ma’had ini dirancang untuk memberikan pendidikan ilmu agama dan ilmu 

umum. 

Ma’had  ini dibangun mulai tahun 2010 dan selesai pada tahun 2012 

(ma’had  Timur) / 2014 (ma’had  Barat). Berkapasitas cukup untuk 1.500 

mahasiswa. Diresmikan pada Senin legi 30 Rabi’ul Awwal 1434 H / 11 

Februari 2013 oleh Prof. Dr. Nursyam M.SI. Embrio dari musrif dan 

asatidz ma’had  adalah dari Asrama Bahasa Arab IAIN Ponorogo, yang 

dirintis mulai tahun 2007. Ma’had  mulai beroperasi aktif pada tahun 

ajaran 2014/2015 sampai sekarang.
88

 

2. Perkembangan Ma’had Al-Jami’ah Ulil Abshar IAIN Ponorogo 

Letak Geografis Ma’had  al-Jami’ah Ulil AbsharIAIN Ponorogo. 

Ma’had  Al-Jami’ah Ulil Abshar IAIN Ponorogo berada di tempat yang 
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terpisah dari kampus utama yang berjarak ± 400 meter tepatnya yaitu di Jl. 

Letjend Soeprapto Gang 3 Jeruksing Siman Ponorogo. Ma’had  Al-

Jami’ah Putra Ulil Abshar (sebelah timur) tidak berada dalam satu lokasi 

dengan Ma’had  Al-Jami’ah Putri Ulil Abshar (sebelah barat). Terletak 

secara terpisah dengan jarak ± 100 meter. Namun, Ma’had  Al-Jami’ah 

Putri Ulil Abshar berada dalam satu lokasi dengan Gedung M yang 

digunakan sebagai gedung perkuliahan, dan GOR (Gedung Olah Raga) 

IAIN Ponorogo.  

Adapun batas-batas wilayah Ma’had  Al-Jami’ah Ulil Abshar, yaitu
89

:  

a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Ronowijayan 

b. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Mayak 

c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Patihan Kidul 

d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Patihan Kidul 

Perkembangan ma’had tahun 2018/2019 untuk saat ini dijabat  oleh 

Abdul Mun’im Saleh  selaku direktor  Ma’had Al-Jami’ah Ulil Abshar 

IAIN Ponorogo. 

3. Visi, Misi, dan Tujuan  

a. Visi Ma’had  

Mencetak mahasiswa muslim yang bertaqwa, cerdas dan 

berakhlakul karimah. 

b. Misi Ma’had  

Ma’had  Al Jami’ah Ulil Abshar  IAIN Ponorogo memiliki misi 

sebagai berikut: 
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1. Menjadikan mahasiswa memiliki kemantapan aqidah, kemuliaan 

akhlak, keluasan ilmu agama. 

2. Memberikan keterampilan dalam membaca al-Qur’an dan berbahasa 

Arab secara benar dan fasih. 

c. Tujuan Ma’had  

1)  Percepatan pengguasaan kompetensi bahasa Arab 

2) Pembinaan kompetensi baca Al-Qur’an 

3) Pemantapan keimanan dan ketaqwaan, pembinaan kegiatan 

peribadatan dan pembiasaan akhlaq karimah.
90

 

4. Keadaan Tenaga Pendidik dan Mahasiswa Ma’had  al-Jami’ah Ulil 

Abshar IAIN Ponorogo 

a. Keadaan Tenaga Pendidik 

Tenaga pendidik yang biasa disebut dengan guru mempunyai 

peran yang sangat penting. Ma’had  ini guru dipanggil dengan sebutan 

ustadz atau ustadzah, sedangkan untuk direktor ma’had  diberikan 

gelar kyai. Tenaga pendidik di Ma’had  al-Jami’ah Ulil Abshar IAIN 

Ponorogo di bagi 2, yaitu: 

1)  Mu’allim 

Mu’allim ini terdiri dari orang-orang yang sudah lulus S1, 

dan S2. Ada yang dari dosen pegawai negeri sipil, ada juga yang 

dari dosen tetap non PNS, dan ada juga yang dari dosen luar biasa 

(DLB) IAIN Ponorogo serta ada juga yang dari luar akan tetapi 

semua itu klasternya adalah mu’allim. Oleh karena itu, yang 
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menentukan klaster mu’allim adalah Direktur Ma’had Al-Jami’ah 

Ulil Abshar IAIN Ponorogo. Tugas mu’allim adalah mengajar 

mahasiswa dan juga musyrif musyrifah. Untuk yang mengajar 

mahasiswa adalah  11 ustadz ustadzah mengajar ta’lim tahfidz 8 

ustadz ustadzah mengajar ta’lim al-kitab, dan 17 ustadz ustadzah 

mengajar ta’lim PGPQ. Sedangkan yang mengajar musyrif 

musyrifah adalah 1 ustadz mengajar ta’limul lughah.
91

 

2).  Musyrif Musyrifah 

Musyrif musyrifah ini adalah terdiri dari mahasiswa aktif 

IAIN Ponorogo minimal dari semester tiga sampai maksimal 

semester delapan. Musyrifah di ma’had berjumlah 34 orang 

sedangkan musyrifnya berjumlah 23 orang. Tugas musyrif 

musyrifah adalah yang pertama mengajar mahasiswa yang kedua 

membangunkan mahasiswa serta mendampingi mereka dari segi 

rohani, psikis dan yang lain. Kalau dari musyrifah ini ada 17 

musyrifah mengajar sobahul lughah, 17 musyrifah mengajar 

ta’lim al-Qur’an. 

b. Keadaan Mahasiswa  

Secara keseluruhan jumlah mahasiswa Ma’had  Al-Jami’ah Ulil 

Abshar IAIN Ponorogo mencapai 267 mahasiswa putra-putri.  

Mahasiswa ini sangat jauh dari target bahwa ma’had  mampu untuk 

menampung 1500 mahasiswa. Selain itu ada beberapa mahasiswa yang 

seharusnya wajib ma’had, namun mempunyai problem seperti sudah 
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bermukim di pondok pesantren, terikat dengan pekerjaan, maupun 

karena problem keluarga. Sehingga hal tersebut menjadi sebuah 

kendala dalam mengoptimalkan input ma’had. Dengan kendala 

semacam itu sebenarnya dari pihak Ketua IAIN Ponorogo 

menghendaki untuk tidak usah herregistrasi sekalian kampusnya, 

namun dari pihak pengelola ma’had  memberikan solusi untuk 

menyertakan surat pernyataan yang disertai tanda tangan PK 3 selaku 

bagian kesiswaan sebagai bukti kebenarannya dan pertanggung 

jawabannya.
92

 

Namun dikarenakan adanya kebijakan bukan semua mahasiswa 

diwajibkan untuk ma’had, jadi hanya sepersepuluh dari jumlah 

keseluruhan yang wajib masuk ma’had. Untuk input dari mahasiswa 

tersebut diambilkan dari hasil tes Al-Qur’an yang tidak lulus ketika 

penerimaan mahasiswa baru dengan kriteria wajib mondok dari semua 

jurusan. Sebagian dari mahasiswa adalah lulusan dari pendidikan 

umum atau SMA/SMK. Namun tidak semua yang berada di ma’had 

adalah wajib mondok, pihak pengelola ma’had  memberikan 

kelonggaran bagi mereka yang tidak wajib mondok dan berminat, dan 

bagi semester 3 (berkuota) untuk mencari ilmu di ma’had, sehingga 

terjadilah tambal sulam mahasiswa.
93
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5. Sarana dan Prasarana Ma’had  Al-Jami’ah Ulil Abshar IAIN 

Ponorogo 

Untuk melaksanakan program di Ma’had  Al-Jami’ah Ulil Abshar 

IAIN Ponorogo telah disediakan gedung ma’had, gedung kelas (lengkap 

dengan whiteboard, kursi, LCD), kantin, dapur, aula yang juga difungsikan 

sebagai musholla, dan fasilitas lain yang turut menunjang program.
94

 

B. Data Khusus Penelitian 

1. Peran musyrifah sebagai pendidik dalam meningkatkan kesadaran 

beribadah mahasiswa di Ma’had Al-Jami’ah Ulil Abshar IAIN 

Ponorogo. 

Sesuai dengan visi dan misi Ma’had Al-Jami’ah Ulil Abshar IAIN 

Ponorogo, untuk mendirikan ma’had  hal ini akan memberikan arah 

kemana dan tujuan dalam mengelola. Ma’had  yang didirikan berdasarkan 

latar belakang untuk memperbaiki kualitas input mahasiswa IAIN 

Ponorogo yang berbasis kebutuhan masyarakat yang bercorak budaya 

religiusitas. Pendidikan  merupakan suatu alat untuk membentuk pribadi 

manusia sangat penting untuk dimasuki dalam hal beribadah, karena 

beribadah adalah kebutuhan kita setiap hari mencakup shalat lima waktu. 

Sebagai musyrifah mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

meningkatkan kesadaran beribadah mahasiswa, sehingga benar-benar 

harus diperhatikan mengenai ibadah. Seperti hasil wawancara berikut: 

Sebagai musyrifah itu yang terpenting ya mengoprak-oprak mahasiswanya  

itu ketika mau ta’lim atau sholat  berjamaah/ beribadah,  selain itu peran yang 
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lebih penting yaitu membimbing, mendidik, mengawasi mahasiswa terutama 

akhlaknya. Kemudian membuat laporan untuk pengasuh tentang bagaimana 

keadaan di dalam ma’had serta apa saja kendala-kendala yang dialaminya.
95

 

Ibadah  itu sangat penting untuk semua orang dalam kebutuhan kita 

sehari-hari. Apalagi melihat zaman sekarang  ini yang semakin 

memprihatinkan dalam  urusan Agama . Sebagai santri  yang baik harus 

bisa menumbuhkan sikap keteladanan. Untuk menumbuhkan rasa 

mendekatkan diri kepada Allah  itu sebenarnya yang paling penting adalah 

kesadaran  dari diri sendiri, karena itu merupakan motivasi terbesar 

seseorang. Menumbuhkan kesadaran memanglah sulit, tapi ketika ada 

kemauan pasti bisa. Seperti hasil wawancara berikut: 

Ya saya berharap dengan mereka mengabdi di ma’had ini menambah 

pengalaman mereka wawasan mereka dari akademis maupun non akademis, yang 

nantinya akan menjadikan mereka terampil dalam masyarakat serta  menjadi suri 

tauladan bagi masyarakat yang lebih baik. Karena kebanyakan setelah lulus 

pastinya adalah menjadi pendidik. Sehingga mereka pasti membutuhkan kesabaran 

dalam mendidik muridnya dan juga harus menjadi orang yang dicontoh. Karena 

ibadah itu memanglah sangat penting untuk semua orang. Apalagi ketika sudah 

bertempat di masyarakat yang beraneka ragam sebagian belum memahami  ibadah 

yang   baik  maka  dari  itu  musyrifah  sangat   berperan  penting  untuk 

meningkatkan    kesadaran   beribadah   mahasiswa. Melihat zaman sekarang yang 

modern ini maka banyak orang yang melalaikan dengan kewajibannya seorang 

hamba untuk menjalankan ibadah. 
96
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Bahwasanya peran musyrifah itu sebagai pendidik, pembimbing, 

pemotivator juga mendampingi dalam  semua kegiatan kesehariannya 

seperti kegiatan beribadah serta membimbing akhlak yang baik bagi 

mahasiswa. Seperti hasil wawancara berikut: 

Musyrifah berperan  memberikan takziran kepada mahasiswa yang telah 

melanggar peraturan yang telah disepakati. Melakukan monitoring dan 

pembimbingan terhadap peraturan beribadah mahasiswa. Seperti  halnya 

diwajibkan shalat  berjama’ah  yang telah dibuat oleh devisi peribadatan ketika  

tidak  mengikuti jama’ah maka dari devisi peribadatan.
97

 

Dengan begitu, mahasiswa sekarang sudah mulai memiliki 

kesadaran untuk beribadah, karena musyrifah yang selalu memberikan 

bimbingan kepadanya. Seperti hasil wawancara berikut: 

Kesadaranya  sudah  mulai berjalan kondusif, meskipun terkadang masih ada 

yang  masih sulit untuk diajak menunaikan ibadah.  Maka dari itu dari musyrifah  

membuat absen sholat,  biar mengetahui siapa yang jama’ah dan tidak jama’ah. 

Selain itu musyrifah yang sedang berhalangan berkeliling ke kamar-kamar 

mahasiswa untuk mengecek.
98

 

Untuk melihat hasil kesadaran  beribadah mahasiswa yang sekarang 

sudah ada peningkatan maka  selain dari hasil wawancara juga  dilihat dari 

hasil observasi berikut: 

Bahwasanya kesadaran beribadah mahasiswa IAIN yang bertempat di 

Ma’had Al-Jami’ah Ulil Abshar IAIN Ponorogo  sudah ada peningkatan dilihat 

dari segi melaksanakan sholat berjamaah  yang dulunya  mushola itu  tidak penuh  
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maka sekarang  alhamdulillah penuh. Selain itu dari kegiatan tahlil dan yasin 

seluruh  mahasiswa mengikutinya.
99

 

Jadi seorang musyrifah itu sangatlah berperan penting dalam hal 

memberikan bimbingan pendidikan kepada mahasiswa baik dari 

pendidikan umum dan agama, melalui pembiasaan-pembiasaan terkait 

ibadah. Pembiasaan itu seperti hasil wawancara berikut: 

Pembiasaan keagamaan yang dilakukan di ma’had yaitu, 1). Shalat berjamaah 

yang meliputi shalat wajib dan sunnah. 2).  Membaca Al-Qur’an bersama-sama 

setelah sholat isya’ berjamaah. 3). Kegiatan rutinan yasin dan tahlil satu minggu 

sekali setiap malam jum’at. 4). Kegiatan rutinan khotmil Qur’an sebulan sekali.
100

 

Ma’had dengan memiliki kebiasaan-kebiasaan seperti ini dengan 

tujuan  untuk mendidik  mahasiswa agar  memiliki kebiasaan-kebiasaan 

melakukan budaya religiusitasnya. Budaya religiusitas di ma’had sekarang  

sudah ada peningkatan dibanding dengan  sebelumnya hanya saja kurang 

dalam penekanan untuk mengaji. Seperti hasil wawancara berikut: 

Kegiatan religius di ma’had ini menurut saya sudah baik, tapi di sini 

penekanan pada ngajinya kurang.  Menurut saya di sini lebih ditekankan pada 

hafalan atau tata cara beribadah.  Mungkin karena mahasiswa yang di tempatkan di 

ma’had tujuan utamanya agar seorang mahasiswa ketika keluar dari ma’had harus 

mempunyai kualitas yang tinggi. 
101

 

Ibadah merupakan pengabdian, penyembahan, ketaatan, 

merendahkan diri atau do’a yang dapat dilakukan oleh seseorang sebagai  

usaha menghubungkan dan mendekatkan dirinya kepada Allah sebagai 
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Tuhan yang disembah.  Untuk meningkatkan beribadah  kepada 

mahasiswa sangat penting dilakukan oleh ma’had, mengingat ma’had 

merupakan tempat generasi penerus bangsa. Salah satu faktor yang 

membantu para mahasiswa untuk  menjadi orang yang lebih baik yaitu 

dengan mengetahui tata cara beribadah yang baik. 

Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kesadaran 

beribadah mahasiswa adalah memberikan teladan yang baik kepada 

mahasiswa. Seperti  hasil wawancara berikut: 

Ya begini mbak teladan yang baik itu kita harus memberikan penegasan 

bahwa ibadah itu merupakan kewajiban bagi setiap orang  untuk mendekatkan diri 

kepada  Allah  dan harus  dijalankan dan selalu mengingatkan antara satu dengan 

yang lain. Karena melakukan suatu kebaikan itu ketika tidak ada yang 

mengingatkan akan lengah. 
102

 

Musyrifah yang sepenuhnya memegang mahasiswa dalam 

melakukan segala hal. Akan tetapi seharusnya sebagai mahasiswa bisa 

menyadari posisi diri, mereka itu seharusnya tahu bahwa posisinya dia di 

ma’had  itu adalah sebagai mahasiswa  sehingga dia harus bisa lebih tekun 

untuk melakukan suatu hal yang berhubungan dengan ibadah karena 

namanya sudah terpampang sebagai seorang santri maka seharusnya harus 

lebih baik dari pada orang yang belum pernah menjadi seorang santri. 

Karena mereka terikat dengan ma’had maka harus mengikuti semua 

kegiatan serta kebijakan yang ada di ma’had. Seperti hasil wawancara 

berikut: 
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Membuat jadwal yang terkait degan ibadah, membuat peraturan, serta 

memberikan motivasi bahwa ibadah itu kita niatkan hanya kepada Allah SWT 

dengan niat yang ikhlas dan tulus agar mendapatkan ridha dan barokah-Nya. Suatu 

ibadah yang didasari dengan niat yang ikhlas maka ketika mengerjakannya akan 

terasa ringan
103

 

Sebenarnya upaya yang dilakukan oleh para musyrifah dalam 

mendidik mahasiswa itu sudah cukup baik. Apalagi melihat tahun ke 

tahun, tahun ini merupakan yang pengelolaannya sudah cukup baik. 

Semua perkembangannya cukup signifikan dari pada tahun-tahun 

sebelumnya. 

Upaya musyrifah dalam meningkatkan kesadaran beribadah  

mahasiswa,  serta memaksimalkan budaya religiusitas ini tentu tidak 

cukup dari devisi peribadatan saja, tetapi perlu adanya dukungan dari 

semua musyrifah dan pengasuh. Seperti hasil wawancara berikut: 

Upaya yang bisa kami lakukan sebagai wujud dukungan dan memaksimalkan 

budaya religius adalah salah satunya mengikuti kegiatan keagamaan yang telah  

diprogramkan oleh ma’had  ketika awal masuk dan mengikuti jama’ah sholat 

maghrib, isya’ subuh bersama dengan mahasiswa di aula dan berdo’a setelah 

selesai sholat.
104

 

Dari data diatas dapat dikatakan  ada begitu banyak strategi yang 

telah diberikan dari pihak ma’had dalam meningkatkan budaya religius 

yang bersifat  harian, mingguan, bulanan sampai program tahunan. 

Pertama harian kegiatan  yang dilakukan (1). Berdo’a bersama sebelum 

dan sesudah pelajaran.  (2). Shalat Maghrib, Isya’, Subuh berjamaah dan 
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shalat sunnah ba’diah Maghrib (3). Istighasah setelah shalat Maghrib. (4). 

Pembiasan membaca Al-Qur’an setelah shalat Isya’. Adapun kegiatan 

mingguannya  kegiatan yang dilakukan yaitu,  mengadakan Yasinan dan 

Tahlilan secara bergilir. Untuk kegiatan bulanan yang dilakukan adalah 

(1). Khatmil Qur’an perkamar satu juz. (2). Kegiatan Muhadhoroh bergilir 

dari mahasiswa gabungan dari  kelas ta’lim Qur’an dan shobah. (3). 

Kegitan rutinan Dzibaiyah dari perlorong. (4). Kegiatan selanjutnya yakni 

Diklat. Adapun kegiatan tahunan yakni (1). Kegiatan PHBI. (2). Pondok 

Romadhan (3). Rihlah bersama seluruh mahasiswa dan para mu’alim 

mu’alimah serta pengasuh ma’had putra maupun putri.  

2. Peran musyrifah sebagai motivator  dalam meningkatkan motivasi 

mengaji kitab kuning mahasiswa di Ma’had Al-Jami’ah Ulil Abshar 

IAIN Ponorogo 

Peran musyrifah  itu sama dengan perannya guru hanya saja kalau 

musyrifah itu berperan di ma’had yaitu membimbing, mendidik melatih, 

mengajar, dan memberikan motivasi. Salah satunya peran musyrifah yang 

berada di ma’had  diantaranya sebagai pemotivator bagi seluruh 

mahasiswa. Peran musyrifah sebagai pemotivator di ma’had diantaranya 

memberikan motivasi bagi santri untuk mengaji kitab kuning. Seperti hasil 

wawancara berikut: 

Ya  saya salah satunya yang  mengajar kitab kepada mereka, untuk cara 

memotivasi mahasiswa yaitu ketika mengajar jangan disamakan dengan pondok  

alasannya karena mahasiswa di ma’had mayoritas bukan basic pondok, jangan  

kok cuman ceramah saja akan tetapi diselingi dengan menggunakan metode yang 
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lain biar mereka tertarik serta membuat mereka aktif ketika diajar. Selain itu, 

jangan memburu target tapi kita membuat mereka sefaham mungkin.
105

 

Peran musyrifah sebagai motivator ialah selalu aktif untuk 

mendampingi serta memberikan arahan-arahan. Seperti hasil wawancara 

berikut: 

Musyrifah sudah memberikan motivasi kepada mahasiswa terkait kegiatan 

mengaji kitab kuning, namun kemungkinan belum bisa maksimal hanya beberapa  

saja karena kegiatan mengaji kitab kunimg itu yang  mengampu para mu’allim dan 

mu’allimahnya. Jadi yang bisa memberikan motivasi sepenuhnya itu guru yang 

mengampunya.
106

 

Bahwasanya musyrifah itu belum maksimal memberikan motivasi 

mengaji kitab kuning kepada mahasiswa. Namun musyrifah selalu 

berusaha  memberikan motivasi kepada mahasiswa dengan cara bertatap 

muka atau ketika waktu pembelajaran berlangsung. Seperti hasil 

wawancara berikut: 

Musyrifah dalam memberikan motivasi  belajar  kepada  mahasiswa itu  

secara  langsung dengan cara face to face yaitu  langsung bertatap muka  baik itu 

waktu taklim ataupun langsung mendatangi kamar mahasiswa. Untuk tahun   ini 

musyrifah langsung diberikan amanah kepada pengurus untuk selalu membimbing 

mahasiswanya dengan cara memberikan  materi yang diambil dari kitab akhlaqulil 

banat tujuannya agar akhlak mahasiswa itu bisa menjadi lebih baik lagi.
107

 

Musyrifah di ma’had  adalah sebagai  motivator yang mana 

memberikan motivasi kepada mahasiswanya agar seorang mahasiswa itu 
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mempunyai keinginan untuk mengaji kitab kuning yang awalnya menurut 

mereka asing.  

Untuk memotivasi mahasiswa dengan  upaya untuk meningkatkan 

motivasi mengaji kitab kuning. Seperti hasil wawancara berikut:  

Ya begini mbak kita harus memberi tahu terlebih dahulu  tentang kelebihan 

dan  kemanfaatan  kitab kuning  itu  tersendiri, betapa  pentingnya kitab kuning  

yang  telah  diajarkan di  ma’had  seperti kitab taisirul kholaq  yang membahas 

tentang  akhlak,  kitab fiqih membahas  tata cara hukum Islam,  kitab wasiatul 

musthofa membahas  tentang wasiat-wasiat Nabi dan kitab mawaidz  membahas 

tentang nasihat-nasihat.
108

 

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dijelaskan dalam pelaksanaan 

kegiatan mengaji kitab kuning, guru memberikan pengarahan. Dorongan 

motivasi kepada mahasiswa  ini merupakan cara guru agar mahasiswa 

terdorong hatinya untuk tumbuh rasa suka  untuk belajar kitab kuning. 

Karena pada hakikatnya motivasi merupakan suatu usaha yang disadari 

untuk menggerakkan, mengarahkan, dan menjaga tingkah laku seseorang 

agar terdorong untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai 

hasil atau tujuan tertentu. Seperti hasil wawancara berikut: 

Peran musyrifah yaitu memberikan dorongan kepada mahasiswa agar 

mahasiswa  itu  mempunyai  greget  untuk  belajar kitab kuning,  betapa 

pentingnya kitab kuning. Dengan belajar kitab kuning maka akan mengetahui ilmu 

alat seperti ilmu  nahwu, ilmu  shorof, ada yang mengatakan bahwa ilmu  shorof 

itu bapaknya dan  ilmu  nahwu ibunya sedangkan anaknya yaitu bahasa Arab.
109
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Dengan adanya kitab kuning yang telah diterapkan di ma’had ini 

mampu meningkatkan pengetahuan mahasiswa. Meskipun belum 

maksimal  terkadang rasa kesulitan itu ada tapi berkat kerjasama yang 

dilakukan antar musyrifah itu lebih mempermudah. 

Peran musyrifah dalam memberikan motivasi mengaji kitab kuning  

kepada mahasiswa. Seperti hasil wawancara berikut: 

Sudah, karena di sini saya dibimbing dengan sabar, sehingga saya mudah 

dalam  menerimanya dan  membuat saya termotivasi untuk belajar kitab kuning.  

Walaupun saya belum begitu memahami kitab  kuning akan tetapi karena dalam 

memberikan makna  menggunakan bahasa Indonesia maka saya dapat 

memahaminya.
110

 

Pernyataan yang sama yang telah dikatakan oleh mahasiswa. Seperti 

hasil wawancara berikut: 

Sudah,  dikarenakan sebelumnya saya belum pernah mempelajari kitab 

kuning sama sekali, belajar kitab kuning ya baru di ma’had ini. Sebelum di ma’had 

ketika mendengarkan kitab kuning menurut saya nama yang asing  maka dengan 

saya di ma’had tahu apa itu kitab kuning. Maka dengan berkat ukhti-ukhti 

musyrifah yang selalu memberikan motivasi kepada saya, maka saya ingin belajar 

lebih dalam lagi karena di dalam kitab kuning itu banyak pengetahuan yang saya 

belum ketahui.
111

 

Selain pernyataan di atas mereka  ada yang menyampaikan bahwa 

peran musyrifah sebagai motivator mengaji kitab kuning kepada  

mahasiswa sudah baik. Seperti hasil wawancara berikut: 
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Sudah   mendapatkan  motivasi   sedikit demi sedikit  ukhti, maka dari itu 

saya giat  untuk mengikuti walaupun  dibela-belain  capek, ngantuk-ngantuk akan 

tetapi saya sudah  mulai senang. Karena dari  musyrifah yang selalu memberikan 

dorongan untuk belajar kitab kuning. Sesuatu yang diawali dengan rasa suka  maka 

akan mudah dalam memahaminya 
112

 

Salah satu musyrifah yang memberikan penguatan tentang 

memotivasi mahasiswa untuk mengaji kitab kuning. Seperti hasil 

wawancara  berikut: 

Kalau menurut saya ya mbak, cara memotivasi mahasiswa salah satunya kita 

selalu menasehati mereka, kasih tahu manfaat dan pentingnya mengaji kitab 

kuning itu, sehingga mereka punya kemauan yang lebih untuk melakukannya dan 

tidak lupa selalu  memberikan motivasi melalui kata-kata yang membangun untuk 

mereka.
113

 

Sebagaimana pernyataan di atas bahwa seorang musyrifah itu harus 

selalu memberikan nasehat kepada mahasiswa melalui dengan kata-kata 

yang dapat membangun mahasiswa. 

Kemudian upaya musyrifah untuk meningkatkan kendala ketika 

memberi motivasi kepada mahasiswa untuk mengaji kitab kuning. Seperti 

hasil wawancara berikut: 

Diberi  motivasi seperti dengan kita menceritakan keseruan, kelebihan, dan 

kesan ketika dapat mengaji kitab kuning, kemudian menceritakan  tentang 

pengalaman, sejarah mulai adanya pemaknaan kitab kuning. Setelah itu 

dipraktikkan  atau memberikan contoh cara membaca kitab kuning yang beragam 

metodenya, sampai mereka mengetahui membacanya itu sebagaimana membedah 
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ilmu Nahwu dan Shorof. Sehingga mereka mudah untuk memberikan arti atau 

murodinya.
114

 

Dari penyataan di atas dapat dikatakan bahwa memotivasi 

mahasiswa untuk mengaji kitab kuning yaitu dengan menggunakan  

berbagai strategi diantaranya dengan cara dinasehati dengan kata-kata 

yang berbobot kemudian diberitahu betapa pentingnya kitab kuning serta 

manfaat untuk mempelajarinya sehingga kita dapat  mengetahui ilmu yang 

terdapat di dalamnya. 
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BAB V  

ANALISIS DATA 

A. Analisis Data Peran Musyrifah Sebagai Pendidik Dalam Meningkatkan 

Kesadaran Beribadah Mahasiswa Di Ma’had Al-Jami’ah Ulil Abshar 

IAIN Ponorogo. 

Peran musyrifah sebagai pendidik merupakan peran-peran yang berkaitan 

dengan tugas-tugas memberi bantuan dan dorongan (supporter), tugas-tugas 

memberi pengawasan dan pembinaan (supervisor), serta tugas-tugas yang 

berkaitan dengan kedisiplinan anak agar anak itu menjadi patuh terhadap 

aturan-aturan asrama dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat. 

Tugas-tugas ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran beribadah 

mahasiswa  di Ma’had Al-Jami’ah Ulil Abshar IAIN Ponorogo. 

Peran musyrifah  sama dengan peran guru yakni mendidik, membimbing, 

mengajar dan  memberikan motivasi.  Keempat peran  tersebut merupakan 

kemampuan integratif, antara yang satu dengan yang lain tidak dapat 

dipisahkan.  Seseorang yang dapat mendidik, tetapi tidak mempunyai 

kemampuan membimbing, mengajar dan memotivasi, ia tidaklah  dapat 

disebut  sebagai guru yang paripurna. Selanjutnya, seseorang yang memiliki 

kemampuan mengajar tetapi tidak memiliki kemampuan mendidik 

membimbing, memotivasi juga tidak dapat dinamakan guru yang yang 

sebenarnya.  Keempat kemampuan  tersebut, secara terminologis akademis 

dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Namun dalam praktik di 

lapangan keempat tersebut harus menjadi satu kesatuan utuh yang tidak dapat 

dipisahkan. 
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Musyrifah adalah mahasiswa aktif IAIN Ponorogo yang lolos uji seleksi 

Ma’had Al-Jami’ah Ulil Abshar  IAIN Ponorogo, dan memenuhi kualifikasi 

untuk diangkat sebagai pembantu pengasuh. Selain itu musyrifah adalah 

guru/ustadz/pendidik yang telah memenuhi kriteria tertentu dan telah lolos 

seleksi setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan diri, kemudian 

ditugaskan di lingkungan ma’had untuk membantu pimpinan ma’had dalam 

pembinaan santri. Musyrifah merupakan seorang pendidik informal atau non 

formal baik di dalam kelas maupun di luar kelas (ma’had). 

Musyrifah  sebagai  panggilan  pembimbing asrama perempuan. Peran 

musyrifah di sini sebagai pendidik yakni mendidik mahasiswa terutama untuk 

meningkatkan kesadaran beribadah mahasiswa  karena mahasiswa yang 

bertempat di  ma’had mayoritas dari lulusan umum maka belum sepenuhnya 

mendalami serta  mengetahui tata cara yang benar untuk menjalankan ibadah 

dengan baik. Oleh karena itu seorang musyrifah  sangat  berperan penting 

untuk memberikan  pendidikan baik akademik maupun non akademik.  

Ibadah merupakan tugas dan kewajiban utama manusia sebagai makhluk 

ciptaan Allah Swt, di muka bumi ini yang senantiasa yang harus dikerjakan 

baik diwaktu senang maupun diwaktu susah. Tapi tidak semua orang telah 

menyadari akan adanya hal itu. Orang yang masih kurang dalam bidang 

agama akan menganggap bahwa kewajiban melaksanakan ibadah merupakan 

suatu hal  yang dianggap mudah.  Maka dari itu kita awali dengan rasa 

kesadaran diri untuk melakukan ibadah. 

Kesadaran beribadah mahasiswa untuk tahun ini  sudah mulai  ada 

peningkatan dibanding tahun sebelumnya, mungkin masih ada mahasiswa satu 
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atau dua  yang sulit diajak untuk beribadah contohnya shalat berjamaah  akan 

tetapi  musyrifah selalu mengajak mahasiswa untuk  berjamaah. Ketika ada 

yang tidak jamaah maka musyrifah  langsung memberikan hukuman kepada 

mahasiswa yang tidak jamaah tersebut. Hukumannya seperti membaca yasin, 

tahlil, waqi’ah serta disuruh menulis ayat Al-Qur’an beserta terjemahannya. 

Tujuannya selain untuk menertibkan  mahasiswa dalam mematuhi  peraturan 

yang telah dibuat oleh devisi peribadatan hukuman yang seperti itu 

manfaatnya akan kembali kepada pribadi masing-masing.  Dengan hukuman 

yang seperti itu akan  membiasakan mereka baik di rumah atau di manapun 

mereka  berada selalu menjalankan kebiasaan yang telah dilakukan di ma’had. 

Apalagi ketika nantinya sudah tidak ada di ma’had lagi, maka tidak  ada yang  

mengingatkan lagi seperti  ketika di ma’had. 

Dengan demikian, musyrifah  harus ikut berpartisipasi dalam segala 

kegiatan yang berada di ma’had melalui kegiatan sehari-hari. Karena melalui 

kegiatan ini bila musyrifah ikut melaksanakan maka akan dicontoh oleh 

mahasiswanya. Musyrifah mempunyai tanggung jawab kepada seluruh 

mahasiswanya untuk mendidik supaya beriman kepada Allah dan 

melaksanakan syari’at-Nya. 

Upaya untuk meningkatkan budaya religius mahasiswa tidak hanya dari 

devisi peribadatan saja, akan tetapi harus ada dukungan dari musyrifah lainnya 

serta pengasuh, kegiatan religius yang dilakukan di ma’had seperti pembacaan 

maulid Nabi  yang diikuti oleh seluruh mahasiswa putra putri. 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat dideskripsikan data 

mengenai upaya musyrifah dalam meningkatkan kesadaran beribadah 
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mahasiswa adalah dengan memberikan teladan yang baik kepada mahasiswa,  

musyrifah selalu ikut berpartisipasi dalam semua kegiatan seperti sholat 

berjama’ah di aula, memberi motivasi kepada mahasiswa bahwa ibadah itu  

kita niatkan hanya kepada Allah dengan niat yang tulus.  Pengurus /musyrifah  

juga harus bisa merangkul mahasiswa agar mematuhi semua tata tertib yang 

telah dibuat oleh ma’had dengan tujuan agar mahasiswa mempunyai 

kesadaran dalam beribadah serta bertambahnya sebuah keimanan dalam diri 

mereka. 

Bahwa semua upaya yang dilakukan pengurus tersebut adalah bertujuan 

untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa. Supaya mereka bisa menjadi orang 

yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Swt. Semua dilakukan hanyalah 

untuk kebaikan mahasiswa itu sendiri. Tidak ada keuntungan secara pribadi 

untuk pengurus. Karena dengan kebiasaan yang baik pasti hasilnya juga akan 

baik. Ibadah merupakan salah satu  bentuk taat  kepada Allah untuk 

menjalankan semua perintah yang telah menjadi hak dan  kewajiban bagi kita 

semua. 

Untuk saat ini kesadaran beribadah  mahasiswa putri Ma’had Al-Jami’ah 

Ulil Abshar IAIN Ponorogo sudah lebih baik dari pada awal mereka masuk 

ma’had. Ketika awal mereka masuk ma’had masih banyak yang belum 

mengetahui tata cara ibadah yang sesungguhnya. Dengan adanya usaha-usaha 

musyrifah maka sekarang  lebih baik dibanding sebelumnya. Dari hasil 

wawancara yang telah dilakukan hasilnya adalah kesadaran beribadah 

mahasiswa putri di Ma’had Al-Jami’ah Ulil Abshar  IAIN Ponorogo tahun 

2018/2019 sudah baik. 
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B. Analisis Data Peran Musyrifah Sebagai Motivator  Dalam Meningkatkan 

Motivasi Mengaji Kitab Kuning Mahasiswa di Ma’had Al-Jami’ah Ulil 

Abshar IAIN Ponorogo. 

Setiap individu  memiliki kondisi internal, dimana kondisi internal 

tersebut turut berperan dalam aktivitas dirinya sehari-hari. Salah satu dari 

kondisi internal tersebut adalah  motivasi. 

Motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakkan seseorang 

bertingkah laku. Dorongan ini berada pada diri seseorang yang menggerakkan 

untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan dorongan dalam dirinya. Oleh 

karean itu, perbuatan seseorang yang didasarkan atas motivasi tertentu 

mengandung tema sesuai dengan motivasi yang mendasarinya. Motivasi juga 

dapat diartikan sebagai proses untuk mencoba mempengaruhi orang atau 

orang-orang yang dipimpinnya agar melakukan pekerjaan yang diinginkan, 

sesuai dengan tujuan tertentu yang  telah ditetapkan.  

Musyrifah selain  berperan mendidik juga memberikan pengarahan, 

dorongan motivasi  kepada seluruh mahasiswa.  Hal ini merupakan cara 

musyrifah  agar mahasiswa terdorong hatinya untuk mengaji kitab kuning 

yang awalnya mereka belum pernah ketahui.  Karena pada hakikatnya 

motivasi adalah suatu usaha yang disadari untuk menggerakkan, mengarahkan 

dan menjaga tingkah laku seseorang agar ia terdorong untuk bertindak 

melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. 

Oleh karena itu, di ma’had diajari untuk mengkaji kitab kuning yang pada 

dasarnya kitab kuning adalah sebutan untuk kitab-kitab berbahasa Arab yang 

ditulis di atas kertas berwarna kuning. Istilah ini adalah asli Indonesia, 
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khususnya Jawa sebagai salah satu identitas tradisi pesantren dan untuk 

membedakan jenis kitab lainnya yang ditulis di atas kertas putih. Dalam 

penggunaan nama kitab kuning itu lazim dipakai untuk merujuk karya-karya 

tulis (Arab) yang ditulis oleh sarjana-sarjana Islam abad pertengahan  disebut 

kitab kuno. Isi yang disajikan kitab kuning hampir selalu terdiri dari dua 

komponen yaitu komponen matan dan syarah. 

Matan  ialah kitab atau risalah yang umumnya ringkas, hanya memuat 

kaidah dan pokok-pokok masalah dalam suatu fan (disiplin ilmu) tertentu. 

Demi mempertahankan sifat ringkasnya, kitab-kitab matan dan dilengkapi 

dengan dalil-dalil ataupun argumen atas pertanyaan yang dikemukakan di 

dalamnya. Sedangkan sharah adalah kitab-kitab yang ditulis sebagai 

penjelasan bagi suatu matan. Kata-kata sulit yang ada pada matan diterangkan 

dengan menggunakan sinonimnya, atau dengan kalimat atau uraian lebih luas. 

Pernyataan-pernyataan dalam matan diberi dalil atau argument yang 

mendukungnya, dikomentari, dikritik atau dikoreksi. 

Dapat dipahami bahwa  motivasi mengaji kitab kuning itu  sangat 

mendorong santri untuk kegiatan belajar mengajar yang interaktif yang terjadi 

antara peserta didik dan pendidik di sekolah/madrasah dengan menggunakan 

buku atau kitab klasik sebagai pegangan dalam proses belajar mengajar yang 

menggunakan aksara Arab yang dihasilkan oleh para ulama dan pemikir 

muslim dimasa lampau. Biasanya di  pesantren ada dua kelompok kitab 

kuning, yaitu kelompok kitab yang diajarkan dalam kegiatan intrakulikuler 

dan ekstrakulikuler. 
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Peran musyrifah sebagai motivator bagi mahasiswa untuk  mengaji kitab  

kuning adalah untuk mendalami ilmu-ilmu agama Islam. Dalam memotivasi 

mahasiswa dalam mempelajari kitab kuning adalah berdasarkan inisiatifnya 

sendiri serta mendapatkan dorongan dan arahan dari musyrifah. Dengan 

sistem dan metode yang digunakan dalam mempelajari kitab kuning,  santri 

berfikir bahwa pentingnya belajar ilmu agama melalui kitab  kuning tersebut 

dengan semua itu akan menambah pengetahuan dan keilmuan. 

Mahasiswa yang bertempat di ma’had mayoritas  lulusan sekolah umum 

dari SMA dan SMK  maka belum pernah mengaji  kitab kuning sebagai tradisi 

pondok salaf, berbeda dengan lulusan dari pondok yang sudah pernah 

mempelajari kitab kuning. Musyrifah sangatlah berperan untuk memberikan 

motivasi bagi mahasiswa yang belum pernah sama sekali belajar kitab kuning 

tersebut. Ma’had adalah sebagai wadah mahasiswa untuk belajar dan 

mengembangkan bakatnya salah satu contohnya untuk belajar mengaji kitab 

kuning yang mana  di dalamnya sangat banyak manfaatnya sehingga kita bisa 

mengetahui ilmu alat seperti Nahwu dan Shorof.  

Upaya musyrifah sebagai motivator dalam meningkatkan mahasiswa 

untuk mengaji kitab kuning yaitu diberi motivasi seperti dengan kita 

menceritakan kelebihan dan pengalaman ketika kita mengaji kitab kuning. 

Kemudian menceritakan tentang sejarah mulai adanya pemaknaan. 

Berdasarkan penelitian yang di lapangan bahwasanya mahasiswa 

sekarang sudah termotivasi untuk mengaji kitab kuning sedikit demi sedikit 

karena dengan bimbingan  musyrifah yang selalu sabar,  sehingga mahasiswa 

merasa mudah untuk memahaminya. Maka dari itu mahasiswa selalu 
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mengikuti kegiatan mengaji kitab kuning walaupun dalam keadaan capek akan 

tetapi tetap semangat. 

Dari pembahasan di atas dapat dikatakan bahawasanya peran  musyrifah 

adalah mendidik dan memberikan motivasi kepada mahasiswanya melalui 

kegiatan-kegiatan religius yang telah diprogramkan  oleh ma’had seperti 

beribadah dan mengaji kitab kuning. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Dari uraian yang telah dibahas dari bab I sampai bab V  di atas penulis 

dapat  mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Peran musyrifah di ma’had sebagai pendidik yaitu memberikan teladan 

yang baik untuk  meningkatkan kesadaran beribadah mahasiswa. 

Kesadaran beribadah mahasiswa untuk tahun ini sudah mulai ada 

peningkatan  dibanding tahun sebelumnya, walaupun masih ada 

mahasiswa satu atau dua yang  belum mempunyai kesadaran beribadah 

dalam artian ketika waktunya jama’ah harus dari musyrifah untuk 

mengajak. Musyrifah itu tidak hanya berperan saja namun juga ikut 

berpartisipasi dalam semua kegiatan   yang telah diprogramkan oleh 

ma’had. Upaya musyrifah dalam meningkatkan kesadaran beribadah 

mahasiswa dengan membuat absen dan memberikan motivasi bahwa 

ibadah itu kita niatkan hanya kepada Allah dengan niat yang ikhlas. 

2. Peran Musyrifah sebagai motivator yaitu memberikan motivasi mahasiswa  

untuk mengaji kitab kuning. Mahasiswa yang bertempat di ma’had 

mayoritas dari lulusan SMA/SMK yang belum pernah mengaji kitab 

kuning, berbeda dengan yang lulusan dari pondok  yang sudah pernah 

mengaji. Maka dari itu mahasiswa membutuhkan dorongan, bimbingan 

agar tetap semangat mengikuti kajian tersebut. Berdasarkan observasi 

bahwa mahasiswa sudah mendapatkan motivasi sedikit demi sedikit,  maka 

mereka giat untuk mengikuti walaupun dalam keadaan capek.  Memotivasi 
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mahasiswa mengaji kitab kuning dengan memberi tahu bahwa kitab 

kuning itu banyak manfaatnya sehingga kita bisa memberikan makna. 

B. Saran 

Kepada semua pihak yang terkait baik dari musyrifah  maupun pengelola 

yang berada di asrama mahasiswa Ma’had Al-Jami’ah Ulil Abshar IAIN 

Ponorogo sebagai berikut: 

1. Bagi Ma’had  

Demi mendukung peran musyrifah dalam meningkatkan kesadaran 

beribadah dan motivasi mengaji kitab kuning mahasiswa seharusnya 

semua civitas ma’had ikut membantu musyrifah semisal membantu untuk 

mengingatkan mahasiswa dalam shalat jama’ah terutama sholat subuh. 

2. Bagi Musyrifah  

Lebih bersemangat lagi dalam mengemban tugas untuk mendidik dan 

mencetak generasi muda yang berakhlak mulia. 

3. Bagi mahasiswa agar lebih meningkatkan semangat belajarnya dan 

semangat menekuni ilmu agama dan membiasakan ditengah-tengah 

kekurangannya dalam menyongsong perkembangan pendidikan di era 

global.   

4. Bagi peneliti lain, peneliti ini masih terbatas dan banyak kekurangan  

untuk itu perlu ada penelitian yang lebih lanjut  sehingga mendapatkan 

hasil yang maksimal.  
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