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ABSTRAK 
Sulami. 2019.  Penanaman Nilai Religius Santri MA Ma’arif 

Al-Mukarrom Melalui Program Pesantren Al-

Mukarrom Kauman Somoroto Ponorogo, Skripsi 

Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah 

dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo. Pembimbing, Evy Muafiah. M. A.g.  

Kata kunci : Penanaman Nilai Religius, Pesantren 

Madrasah Aliyah Ma’arif Al-Mukarrom adalah 

lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan 

Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Ponorogo. Dalam 

usaha menanamkan nilai religius santri agar dapat 

digunakan sebagai bekal untuk kehidupan yang akan 

datang serta adanya kebutuhan dari lembaga formal 

yakni Madrasah Aliyah Al-Mukarrom maka 

dibentuklah suatu program yang dijadikan sebagai 

program unggulan yakni pondok pesantren, yang mana 

digunakan untuk menjawab segala problematika-

problematika yang belum bisa dihadapi oleh madrasah 

formal. Selain itu juga untuk mengimbangi adanya 

perkembangan dunia global yang mengharuskan setiap 

lembaga pendidikan untuk terus berbenah diri kalau 

tidak ingin ditinggalkan peminatnya.  

Untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk 

penanaman nilai religius santri melalui program 

pesantren di Madrasah Aliyah MA’arif Al-Mukarrom 

maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : 

(1) Bagaimana bentuk-bentuk penanaman nilai religius 

santri MA Ma’arif Al-Mukarrom melalui program 
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pesantren Al-Mukarrom Kauman Somoroto 

Ponorogo? (2)  Apa saja faktor pendukung dan faktor 

penghambat yang dihadapi dalam proses penanaman 

nilai religius santri melalui program pesantren di MA 

Ma’arif Al-Mukarrom Kauman Somoroto Ponorogo? 

(3) Bagaimana Konstribusi Penanaman Nilai Religius 

Santri Melalui Program Pesantren Al-Mukarrom 

terhadap MA Ma’arif Al-Mukarrom Kauman 

Somoroto Ponorogo? 

 Metode penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dan studi kasus. Teknik 

pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan Miles 

dan Huberman dengan langkah-langkah reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Dari penelitian yang dilakukan dapat 

disimpulkan: (1) bentuk-bentuk penanaman nilai 

religius dipondok pesantren tersebut dikategorikan 

menjadi tiga bagian yaitu pertama, kegiatan harian 

seperti: Program Tahfidzul Quran, Madrasah Diniyah, 

Sorogan Al-Quran, Kajian Kitab kuning, Pembiasaan 

menghafal surat-surat pendek, kegiatan mingguan: 

diba’an dan Al-Barjanji, istighosah dan samrohan, 

kegiatan bulanan: kegiatan khotmil quran setiap 

minggu kliwon, mukhadoroh, wisata religi ponorogo, 

serta kegiatan lain yang disesuaikan dengan Madrasah 

formal. (2) faktor pendukung: Dari manajemen 

sekolah sangat berperan penting guna memperlancar 

untuk penanaman nilai religius siswa, kepala sekolah 

dan guru yang terlibat langsung dan menjadi uswah 
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atau teladan serta contoh yang baik, kemudian 

dukungan dari orang tua, serta lingkungan disekitar. 

Faktor penghambat: dengan latar belakan pondok 

pesantren Al-Mukarrom ini baru berdiri maka sistem 

dan program-program yang ada masih membangun, 

masalah struktural maupun birokrasi dikarenakan 

pesantren ini berada dibawah naungan madrasah maka 

pesantren kurang bebas dan masih terikat dengan 

madrasah dalam mengambil kebijakan, dan juga dari 

segi pengelolaan yang masih kekurangan personil. 

Dari beberapa hambatan tersebut, hambatan utama 

yang dihapadi pesantren yaitu dari segi pendanaan 

yang kurang maksimal yang berakibat pada sarana 

prasarana. (3) Konstribusi Penanaman Nilai Religius 

Santri Melalui Program Pesantren Al-Mukarrom 

terhadap MA Ma’arif Al-Mukarrom Kauman 

Somoroto Ponorogo yaitu sudah baik diantaranya siswa 

mampu  melaksanakan ibadah tepat waktu, siswa 

sudah bisa menulis Arab dan juga lancar membaca Al-

Quran. dengan adanya program Tahfid Al-Quran  Ada 

beberapa siswa yang diterima di pergurusan tinggi 

melalui jalur beasiswa.  
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

Dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 

pasal 3 dijelaskan bahwa Pendidikan Nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat, dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 
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serta bertanggung jawab.
1
 Globalisasi yang terjadi 

akhir-akhir ini merupakan sebuah realitas yang tidak 

dapat dipungkiri, sehingga Indonesia sebagai bagian 

dari warga dunia tidak bisa menghindar dari realitas 

perubahan yang terjadi.  

Turbulensi arus globalisasi tersebut berdampak 

terhadap dunia pendidikan, termasuk pendidikan 

Islam sehingga mengakibatkan terjadinya krisis. Hal 

tersebut memunculkan paradoks pada praktek 

pendidikan Islam, seperti terjadinya kesenjangan 

(kontra moralitas), antara apa yang diidealkan dalam 

pendidikan Islam (das solen) dengan realitas yang 

terjadi dilapangan (das sein), sehingga nilai-nilai dari 

pendidikan Islam yang diharapkan mampu menjadi 

                                                           
1
Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientas Standar 

Proses Pendidikan, (Jakarta: Wina Sanjaya, 2008), 273. 



3 
 

 
 

solusi dari problem yang terjadi, justru bagian dari 

problem itu sendiri. Sehingga mencerdaskan 

kehidupan bangsa adalah cita-cita mulia bangsa 

Indonesia yang terkandung dalam pembukaan UUD 

1945. Salah satu upaya untuk mewujudkannya adalah 

melalui penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan di 

Indonesia merupakan tanggung jawab bersama antara 

keluarga, masyarakat dan negara, yang disediakan 

mulai dari pendidikan di tingkat Pendidikan Anak 

Usia Dini (PAUD) hingga Perguruan Tinggi (PT).
2
 

Pembenahan terhadap pendidikan Islam menjadi salah 

satu hal yang urgen dan menjadi tugas seluruh elemen 

terutama lembaga pendidikan.  

                                                           
2
 Tirtaraharja dan La Sulo,Pengantar Pendidikan, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2005), 76.  
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Reformasi dan rekonturksi terhadap pendidikan 

Islam beserta lembaga-lembaganya nampaknya perlu 

segera dilakukan, terutama mencermati 

perkembangan dunia global yang mengharuskan 

setiap lembaga pendidikan untuk terus berbenah diri 

kalau tidak ingin ditinggalkan oleh peminatnya. Sikap 

inklusif dari pendidikan Islam dalam konteks ini 

sangat diperlukan, insklusifitas menjadi sangat 

penting mengingat bahwa bagaimanapun, institusi 

pendidikan Islam tidak mungkin mengisolisasi diri 

dari dinamika yang terjadi di luar dirinya.
3
Dengan 

demikian sebisa mungkin lembaga pendidikan harus 

menempatkan dirinya sesuai dengan kebutuhan dan 

                                                           
3
 M Miftahul Ulum, Pendidikan Islam Dan Realitas Sosial 

(STAIN PO PRESS: Nadi offset, 2017), iii. 
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juga kondisi masyarakat agar bisa di terima dan tidak 

di tinggalkan.  

Pondok pesantren merupakan salah satu cikal 

bakal dan pilar pendidikan di Indonesia, 

selainpendidikan umum dan madrasah. Pesantren 

merupakan suatu lembaga pendidikan yang telah 

terbukti berperan penting dalam melakukan transisi 

ilmu-ilmu keagamaan di masyarakat. Jumlah 

pesantren pada tahun 2003-2004 terdapat 14.656 

pesantren. Sebanyak 4.692 buah (32%) merupakan 

pesantren salafiyah (jalur luar persekolahan yang 

hanya memfokuskan pada bentuk pengkajian kitab 

dengan metode tradisional, halaqah, sebanyak 3.368 

buah (23%) merupakan pesantren ashiriyah-

khalafiyah(jalur sekolah), dan 6.596 buah (45%) 
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sebagai pesantren kombinasi, yaitu pesantren yang 

memadukan sistem salafiyah dan ashiriyah-

khalafiyah. Jumlah santri seluruhnya 3. 369. 193 

orang, yang terdiri dari 1.699.474 (50.4%) sebagai 

santri mukim dan sisanya sebagai santri kalong (tidak 

menetap).
4
 Dari besarnya jumlah santri ini, belum lagi 

alumni, tentunya tidak dapat diabaikan peranannya 

dalam berpartisipasi dan mendorong tujuan 

pendidikan nasional.  

Pada dasarnya fungsi utama pesantren adalah 

sebagai lembaga yang bertujuan mencetak muslim 

agar memiliki dan menguasai ilmu-ilmu agama secara 

mendalam serta menghayati dan mengamalkan 

dengan ikhlas semata-mata ditunjukkan untuk 

                                                           
4
Nurhayati Djamas, Dinamikan Pendidikan Islam Di Indonesia 

Pascakemerdekaan, (Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2009), 19 



7 
 

 
 

pengabdian kepada Allah. Peranan pendidikan 

pesantren dalam pelaksanaan pendidikan nasional. 

Pesantren merupakan lembaga yang berfungsi 

melaksanakan pendidikan berdasarkan arah dan 

tujuan yang telah ditentukan. Dengan fungsi khusus 

yang dibawakan oleh sistem pendidikan ini, 

pendidikan nasional akan menunjukkan dinamika 

secara mantap untuk kepentingan ini. Pesantren 

adalah satu-satunya lembaga pendidikan Islam di 

Indonesia yang mewarisi khazanah intelektual Islam 

tradisional yang amat kaya itu.
5
 banyak sekali 

pembelajaran yang ada di dalam pondok pesantren, 

diantaranya yaitu penekanan penanaman nilai religius 

santri, yang mana sangat penting untuk dijadikan 

                                                           
5
Iskandar Engku, Siti Zubaidah, Sejarah Pendidikan Islam, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2014), 177 
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prinsip yang digunakan untuk pijakan dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Pada dasarnya, manusia itu dilahirkan dalam 

keadaan suci, kesucian manusia itu biasanya dikenal 

dengan istilah “fitrah”. Fitrah tersebu menjadikan diri 

manusia memiliki sifat dasar kesucian, yang 

kemudian harus dinyatakan dalam sikap-sikap yang 

suci pula kepada sesamanya.
6
 

Mantan Presiden RI Pertama Ir.Soekarno 

berulang-ulang menegaskan: “Agama adalah unsur 

mutlak dalam Nasional  dan Caracter Building.”Hal 

ini diperkuat dengan pendapat Sumahamijaya dalam 

bukunya Abdul Majid dan Andayani yang 

mengatakan bahwa karakter harus mempunyai 

                                                           
6
Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2008), 281 
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landasan yang kokoh dan jelas tanpa landasan yang 

jelas, karakter tidak berarti apa-apa. Oleh karenanya, 

fundamen atau landasan dari pendidikan itu tidak lain 

adalah agama.
7
 Salah satu cara pembentukan karakter 

yaitu dengan proses penanaman religius, dengan cara 

melalui pembiasaan-pembiasaan yang bertujuan 

untuk membentuk karakter.  

Agama sendiri,mengikuti penjelasan intelektual 

MuslimNurcholis Madjid sebagaimana dikutip dalam 

bukunya Ngainun Najib, bukan hanya kepercayaan 

kepada yang gaib dan melaksanakan ritual-ritual 

tertentu. Agama adalah keseluruhan tingkah laku 

manusia yang terpuji, yang dilakukan demi 

memperoleh ridha Allah. Agama merupakam 

                                                           
7
Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Karakter 

Perspektif Islam,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 61  



10 
 

 
 

keseluruhan tingkah laku manusia dalam hidup ini, 

yang tingkah laku itu membentuk keutuhan manusia 

berbudi luhur atau berakhlaq karimah, atas dasar 

percaya atau iman kepada Allah dan tanggung jawab 

pribadi di hari kemudian.
8
 Sehingga agama 

merupakan pijakan manusia dalam bertindak yang 

sesuai dengan keyakinannya.  

Madrasah Aliyah Ma‟arif Al-Mukarrom 

merupakan sebuah lembaga formal yakni lembaga 

Madrasah yang berada dibawah naungan yayasan LP 

Ma‟arif Ponorogo, yang memiliki visi beriman, 

bertaqwa, berilmu pengetahuan, berteknologi dan 

berakhlakul kharimah, sehingga MA Ma‟arif Al-

Mukarrom harus mampu memenuhi kebutuhan 

                                                           
8 

Ngainun Naim, Character Building, (Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Media,2012), 124 
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masyarakat yang berkaitan dengan pendidikan Islam 

yang bertujuan untuk menjawab krisis moral yang 

pada saat ini marak beredar di kalangan masyarakat.
9
 

Selain itu Madrasah Aliyah Ma‟arif Al-Mukarrom 

merupakan salah satu lembaga dengan backgroud 

agama tentunya ingin membekali siswa-siswinya 

dengan pendidikan religius yang mumpuni yang 

dijadikan sebagai bekal untuk para siswa dalam 

kehidupan yang akan datang. Berdasarkan informasi 

yang diperoleh peneliti melalui wawancara dengan 

beberapa guru di MA Ma‟arif Al-Mukarrom, salah 

satu program yang dijadikan sebagai cara efektif 

untuk meningkatkan religius siswa dan siswi adalah 

melalui program pesantren. Sehingga dalam 

                                                           
9
Wahid, Wawancara, Ponorogo, 22 November 2018 
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penelitian ini peneliti memfokuskan penelitiannya 

terhadap proses penanaman nilai religius santri MA 

Ma‟arif Al-Mukarrom melalui program pesantren, 

jadi obyek dalam penelitian ini adalah para siswa 

yang mondok di pndok pesantren Al-Mukarrom.  

Perkembangan pesantren yang merupakan 

salah satu program madrasah mampu memberikan sisi 

positif tersendiri bagi santri, namun diantara sisi 

positif yang diberikan masih ada juga sisi negatif 

yang masih melekat dalam diri santri.
10

 Sebagaimana 

yang peneliti ketahui bahwa tidak semua peserta didik 

yang ada di MA Al-Mukarrom masuk dalam pondok 

pesantren Al-Mukarrom, MA Al-Mukarrom tidak 

mengharuskan siswa-siswinya untuk mondok, 

                                                           
10

 Observasi10 November 2018 
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sehingga sedikit banyak ada perbedaan sikap dan juga 

pemahaman religius yang berbeda antara siswa 

madrasah yang mondok dan siswa madrasah yang 

tidak mondok 

Sebelum adanya program pesantren sudah 

banyak kegiatan madrasah yang digunakan untuk 

meningkatkan nilai-nilai religius siswa, diantara 

kegiatan yang digunakan untuk meningkatkan religius 

siswa yaitu: pembiasaan membaca Asmaul Husna dan 

surah Al-Waqiah yang dilaksanakan setiap pagi 

setelah berdo‟a, pelaksanaan sholat Zuhur 

berjama‟ah, kemudian juga ada kegiatan muhadoroh 

yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali. 

Banyaknya program madrasah bukan berarti tidak ada 

penyimpangan yang terjadi, sebagaimana pengamatan 
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yang dilakukan peneliti ternyata masih sering 

dijumpai para siswa yang kurang memperhatikan 

aturan yang ada, seperti halnya ketika pembiasaan 

membaca Asmaul Husna masih ada siswa yang tidak 

ikut muroja‟ah, ketika pelaksanaan sholat Zuhur 

berjama‟ah masih banyak siswa yang memilih ke 

warung.
11

 Selain itu dari segi rasa hormat siswa 

terhadap bapak ibu guru yang bisa dikatakan masih 

sangat kurang, terlihat ketika siswa betemu dengan 

bapak ibu guru dan juga ketika pelajaran berlangsung 

disaat yang mengajar adalah bapak atau ibu guru yang 

terkenal dengan kesabarannya maka siswa bertingkah 

seenaknya bahkan tidak memperhatikan pelajaran 

yang disampaikan serta tidak menghiraukan nasehat 

                                                           
11

Observasi 19 November 2018 
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bapak atau ibu guru tersebut. Selain itu adanya siswa 

yang ketika masuk madrasah belum lancar dalam 

membaca maupun menulis Al-Qur‟an hal itu menjadi 

kegelisahann tersendiri bagi bapak dan ibu guru.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti 

tertarik untuk meneliti dan lebih mengetahui secara 

detail bagaimana proses penanaman nilai religius 

santri dengan adanya program pondok pesantren. 

Maka peneliti mengambil tempat penelitian di MA 

Ma‟arif Al-Mukarrom dengan Judul “Penanaman 

Nilai Religius Santri MA Ma‟arif Al-Mukarrom 

Melalui Program Pesantren Al-Mukarrom Kauman 

Somoroto Ponorogo”. 
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B. Fokus Penelitian  

Dari hasil studi pendahuluan dan berdasarkan 

latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini 

akan mengkaji tentang penanaman nilai religius santri 

MA Ma‟arif Al-Mukarrom melalui program pesantren 

Al-Mukarrom Kauman Somoroto Ponorogo.  

 

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah 

dijelaskan, rumusan masalah penelitian ini adalah: 

1 Bagaimana bentuk-bentuk penanaman nilai 

religius santri MA Ma‟arif Al-Mukarrom melalui 

program pesantren Al-Mukarrom Kauman 

Somoroto Ponorogo? 
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2 Apa saja faktor pendukung dan faktor 

penghambat yang dihadapi dalam proses 

penanaman nilai religius santri MA Ma‟arif Al-

Mukarrom melalui program pesantren Al-

Mukarrom Kauman Somoroto Ponorogo? 

3 Bagaimana konstribusi penanaman nilai religius 

santri melalui program pesantren Al-Mukarrom 

terhadap MA Ma‟arif Al-Mukarrom Kauman 

Somoroto Ponorogo?  

  

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:  

1. Bentuk-bentuk penanaman nilai religius santri 

MA Ma‟arif Al-Mukarrom melalui program 
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pesantren Al-Mukarrom Kauman Somoroto 

Ponorogo.  

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat yang 

dihadapi dalam proses penanaman nilai religius 

santri MA Ma‟arif Al-Mukarrom melalui 

program pesantren Al-Mukarrom Kauman 

Somoroto Ponorogo. 

3. Konstribusi penanaman nilai religius santri 

melalui program pesantren Al-Mukarrom 

terhadap MA Ma‟arif Al-Mukarrom Kauman 

Somoroto Ponorogo. 
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E. Manfaat Penelitian  

Dalam melakukan penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun 

praktis. Adapun manfaat-manfaat dari penelitian ini 

adalah: 

1. Manfaat Teoretis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan untuk menambah wacana tentang 

pentingnya penanaman nilai religius  santri, 

karena religius merupakan salah satu nilai 

pembentuk karakter yang sangat penting. 

Manusia berkarakter adalah manusia yang 

religius. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti 
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Dengan hasil penelitian ini diharapkan 

dapat dijadikan kajian dan penunjang dalam 

pengembangan pengetahuan penelitian yang 

berkaitan dengan topik tersebut. sehingga 

peneliti dapat mengambil manfaat dari 

penelitian yang dilaksanakan.  

b. Bagi guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan sebagai bahan informasi serta bahan 

rujukan untuk meningkatkan program 

pesantren yang berkaitan dengan penanaman 

nilai religius santri MA Ma‟arif Al-Mukarrom 

melalui program pesantren Al-Mukarrom 

Kauman Somoroto Ponorogo. 
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c. Bagi lembaga 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan 

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

bagi lembaga tersebut dalam mengambil 

langkah, baik sikap atau tindakan untuk 

meningkatkan penanaman nilai religius santri 

melalui program pesantren yang ada.  

 

 

F. Sistematika Pembahasan  

Penelitian ini nantinya akan dituangkan dalam 

6 bab yang saling berkaitan untuk mempermudah 

dalam proses pemahaman, maka peneliti 

menyesuaikan sistematika pemahaman sebagai 

berikut :  
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bab I : Pendahuluan. Dalam bab ini memuat 

latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika pmbahasan. 

Bab II : Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

dan Atau Kajian Teori. Berisi tentang landasan 

teoritik dan telaah pustaka tentang penanaman nilai 

religius santri MA Ma‟arif Al-Mukarrom melalui 

program pesantren Al-Mukarrom Kauman Somoroto 

Ponorogo. 

Bab III : Metode Penelitian. Membahas 

tentang pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran 

peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, 

prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, 

pengecekan keabsahan temuan, tahapan tahapan 
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penelitian. Dengan adanya metode, diharapkan dapat 

memberikan gambaran mengenai arah dan pokok 

masalah kemudian pemberian solusi dengan metode 

yang digunakan. 

Bab IV : Temuan Penelitian. Berisi tentang 

penyajian data yang meliputi paparan data umum 

yang berkaitan dengan gambaran umum MA Ma‟arif 

Al-Mukarrom Kauman Somoroto Ponorogo. yang 

berisi tentang sejarah singkat berdirinya, letak 

geografis, visi-misi dan tujuan pendidikan, dan 

paparan tentang penanaman nilai religius santri MA 

Ma‟arif Al-Mukarrom melalui program pesantren Al-

Mukarrom Kauman Somoroto Ponorogo. 

Bab V : Pembahasan. Laporan hasil 

penelitian ini berisi tentang analisis upaya penanaman 
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nilai religius santri MA Ma‟arif Al-Mukarrom 

melalui program pesantren Al-Mukarrom Kauman 

Somoroto Ponorogo. Bab ini berfungsi untuk 

menuliskan penjelasan dari hasil temuan dilapangan 

selama penelitian berlangsung.  

Bab VI : Penutup. Berisi kesimpulan dan 

saran. Setelah enam bab tersebut, kemudian akan 

diikuti bagian akhir yaitu, daftar pustaka, lampiran-

lampiran, riwayat hidup, serta surat-surat yang 

berkaitan dengan penelitian.  
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BAB II 

TELAAH PENELITIAN TERDAHULU DAN ATAU 

KAJIAN TEORI  

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu  

Dalam penelitian yang peneliti lakukan, selain 

menggunakan buku-buku atau referensi yang relevan, 

peneliti juga melihat hasil penelitian terdahulu agar 

nantinya tidak terjadi kesamaan dengan permasalahan 

yang peneliti ambil, selain itu sebagai bahan acuan 

mengingat bahwa pengalaman adalah guru terbaik. 

Diantara penelitian terdahulu yaitu:  

Pertama, Penelitian tentang Nilai religius telah 

dilakukan oleh Bustanul Yuliani dengan judul 

“Internalisasi Nilai Religius Pendidikan Karakter 
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melalui pembelajaran PAI di MAN 2 Ponorogo”. 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui 

bagaimana internalisasi nilai religius bersyukur 

kepada Tuhan, nilai religius mengagumi kebesaran 

Tuhan, serta dampak internalisasi nilai religius dalam 

pendidikan karakter melalui pembelajaran PAI di 

MAN 2 Ponorogo tahun ajaran 2011-2012. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa 1) internalisasi nilai 

religius bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan 

contoh Pesan, motivasi terkait dengan rasa bersyukur 

kepada Tuhan. Guru juga membiasakan untuk berdo‟a 

sebelum dan sesudah pelajaran. 2) internalisasi nilai 

religius mengagumi kebesaran Tuhan dengan 

mengaitkan materi pelajaran dengan dorongan untuk 

mengagumi kebesaran Tuhan, selain itu juga 
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memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari, 

serta memberikan pesan dan motivasi kepada pesera 

didik untuk meningkatkan ibadahnya, guru juga 

memberikan teladan yang baik bagi peserta didik. 3) 

dampak inernalisasi nilai religius yaitu ada perubahan 

sikap peserta didik menjadi lebih baik, contohnya 

peserta didik senang mengikuti pembelajaran PAI, 

peserta didik mengungkapkan syukur dalam setiap 

keadaan, peserta didik berdo‟a tanpa disuruh, peserta 

didik memperhatikan dan memahami nasehat yang 

diberikan guru, peserta didik berjabat tangan dan 

menyapa ketika bertemu dengan gurunya.
12

 

                                                           
12

Bustanul Yuliani, SkripsiInternalisasi Niai-nilai Religius 

Dalam Pendidikan Karakter Melalui pembelajaran PAI di MAN 2 

Ponorogo,(STAIN Ponorogo, 2012) 

 



29 
 

 
 

Di dalam skripsi ini terdapat kesamaan dan 

perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, 

persamaanya adalah penelitian ini sama-sama 

membahas tentang nilai religius, sedangkan 

perbedaanya yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

Bustanul Yuliani adalah internalisasi nilai religius 

yang terfokus pada pendidikan karakter siswa melalui 

pembelajaran PAI. Berbeda dengan apa yang penulis 

teliti, dimana penulis mengambil titik fokus pada 

program pesantren sebagai salah satu program 

unggulan madrasah dalam penanaman nilai religius 

santri.  

Kedua, Penelitian juga dilakukan oleh Tsalis 

Nurul „Azizah dengan judul “Pembentukan Karakter 

Religius Berbasis Pembiasaan dan Keteladanan di 
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SMA Sains Al-Qur‟an Wahid Hasyim Yogyakarta”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui macam-

macam karakter religius di SMA Sains Al-Qur‟an 

Wahid Hasyim, untuk mengetahui pembentukan 

karakter religius peserta didik berbasis pembiasaan di 

SMA Sains Al-Qur‟an Wahid Hasyim Yogyakarta, 

mengetahui karakter religius peserta didik berbasis 

keteladanan di SMA Sains Al-Qur‟an Wahid Hasyim 

Yogyakarta, untuk mengetahui keberhasilan dari 

pembentukan karakter religius berbasis pembiasaan 

dan keteladanan di SMA Sains Al-Qur‟an Wahid 

Hasyim Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini adalah, 

penelitian ini menunjukkan ada 14 macam karakter 

religius yang terbentuk di SMA Sains Al-Qur‟an 

Wahid Hasyim Yogyakarta. Kemudian pembentukan 
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karakter religius berbasi pembiasaan dan keteladanan 

di SMA Sains Al-Qur‟an Wahid Hasyim Yogyakarta 

dilakukan dengan berbagai kegiatan baik di sekolah 

maupun   di asrama, seperti (1) pembiasaan rutin di 

sekolah maupun di asrama, (2) pembiasaan 

terkondisikan. Keberhasilan pembentukan karakter 

religius berbasis pembiasaan dan keteladanan ini telah 

berhasil membentuk karakter peserta didik yang 

religius seperti dalam hal kedisiplinan, rajin mengaji, 

menghormati orang lain, meningkatkan kepedulian 

terhadap lingkungan sekolah, dan mentaati peraturan 

sekolah.
13

 

                                                           
13

Tsalis Nurul „Azizah, Skripsi Pembentukan Karakter Religius 

Berbasis Pembiasaan Dan Keteladanan Di SMA Sains Al-Qur‟an 

Wahid Hasyim Yogyakarta, (Yogyakarta 2017) 
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Persamaan yang ada di dalam skripsi ini 

dengan penelitian yang penulis lakukan adalah 

penelitian ini sama-sama membahas tentang religius, 

namun penelitian ini lebih merujuk pada 

pembentukan karakter religius yang sudah di 

khususkan dengan menggunakan metode pembiasaan 

dan keteladanan. Sedangkan penelitian yang penulis 

lakukan lebih terfokus pada penanaman nilai reigius 

santri melalui program pesantren sebagai salah satu 

program unggulan madrasah, Yang mana fokus 

penelitiannya adalah santi MA Al-Mukarrom yang 

mondok serta bentuk-bentuk penanaman nilai religius 

yang ada.  

 Ketiga, penelitian dilakukan oleh Izzatin 

Mafruhah  dengan judul “Inernalisasi Nilai Religius 
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Pada Pembelajaran PAI dan Dampaknya Terhadap 

Sikap Sosila Siswa di Sekolah Menengah Atas (Studi 

Multisitus di SMA Laboratorium UM dan 

SMABrawijaya Smart School Malang)”, penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis strategi internalisasi 

nilai religius dan sosila di SMA Laboratorium UM 

dan SMA Brawijaya Smart School, yaitu (1) Nilai 

Religius dan sosial yang dikembangkan pada 

pembelajar PAI, (2) Strategi internalisasi nilai religius 

dan sosial pada pembelajran PAI, (3) Dampak 

internalisasi nilai religius dan sosial pada 

pembelajaran PAI. Hasil dari penelitian ini adalah (1) 

Nilai religius dan sosial yang dikembangkan di SMA 

Laboratorium UM dan SMA BSS Malang meliputi 

nilai religius yaitu iman, taqwa, ikhas, sabar, jujur dan 
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nilai sosial yaitu peduli, toleran dan kesopanan, (2) 

Strategi internalisasi nilai religius yang dilakukan di 

SMA Laboratorium UM dan SMA BSS Malang 

adalah pengenalan, penghayatan, pendalaman, 

pembiasaan, dan pengamalan, (3) Dampak internalisai 

nilai religius dan sosial pada pembelajaran PAI di 

SMA Laboratorium UM dan SMA BSS Malang yaitu 

terbiasa melaksanakan ibadah, menghormati guru, 

keakraban dengan teman, memiliki kepedulian 

terhadap orang yang terkena musibah, toleran 

terhadap agama lain, dan taat pada peraturan.
14

 

Di dalam skripsi ini juga ada perbedaan dan 

kesamaan dengan penelitia yang penulis lakukan, 

                                                           
14

Izzatin Mafruhah, Skripsi Internalisasi Nilai Religius Pada 

Pembelajaran PAI Dan Dampaknya Terhadap Sikap Sosal Siswa Di 

Sekolah menengah Atas, (Malang  2016) 
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perbedaanya adalah penelitian yang dilakukan Izzatin 

Mafruhah bertujuan menganalisis strategi internalisasi 

nilai religius dan sosial siswa, sedangkan penelitian 

yang penulis lakukan adalah bagaimana menanamkan 

nilai religius santri melalui program pesantren yang 

difokuskan pada bentuk-bentuk kegiatan. sedangkan 

persamaannya adalah sama-sama membahas tentang 

nilai religius.  

 

 

 

B. Kajian Teori  

1. Penanaman Nilai Religius  

a. Penanaman Nilai  

Nilai adalah suatu konsep yang berada 

dalam pikiran manusia yang sifatnya 
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tersembunyi, tidak berada didalam dunia yang 

empiris. Dengan demikian Pendidikan nilai  

pada dasarnya proses penanaman nilai kepada 

peserta didik, yang diharapkan oleh karenanya 

siswa dapat berperilaku sesuai dengan 

pandangan yang dianggapnya baikdan tidak 

bertentangan dengan norma-norma yang 

berlaku.
15

 

Nilai religius merupakan dasar dari 

pembentukan budaya religius, karena tanpa 

adanya penanaman nilai religius, maka budaya 

religius tidak akan terbentuk, nilai religius 

berasa dari dua kata nilai dan religius. Kata 

nilai secara etimologi dan terminologi adalah 

                                                           
15

Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar 

Proses Pendidikan.....,274-275 
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harga, derajat.
16

 Nilai adalah ukuran untuk 

menghukum atau memilih tindakan dan tujuan 

tertentu. Sedangkan dari segi terminologis 

menurut rumusan para ahli nilai adalah 

kualitas empiris yang seolah-olah tidak bisa 

didefinisikan. Sebagai mana dikatakan Louis 

Katsof, kenyataan bahwa nilai tidak bisa 

didefinsikan tidak berarti nilai tidak bisa 

difahami. Menurut Gordon Alport, 

sebagaimana dikutip Mulyana, nilai adalah 

keyakinan yang membuat seseorang bertindak 

atas dasar pilihannya.
17

 Menurut Fraenkel 

sebagaimana dikutip Ekosusilo dalam bukunya 

                                                           
16

JS Badudu, Sultan Muhammad Zain,Kamus Umum Bahasa 

Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,1996),944 
17

Rahmat Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai, 

(Bandung: Alfabeta,2004), 9 
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Rahmat Mulyana, nilai dapat diartikan sebagai 

sebuah pikiran (idea) atau konsep mengenai 

apa yang dianggap penting bagi seseorang 

dalam kehidupannya. Jadi nilai merupakan 

suatu keyakinan atau kepercayaan yang 

menjadi dasar bagi seseorang atau sekelompok 

orang untuk memilih tindakannya atau menilai 

suatu yang bermakna atau tidak bermakna bagi 

kehidupannya. Nilai pendidikan budaya 

bangsa ada 18 diantaranya adalah nilai 

religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, 

kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tau, 

semangat kebangsaan, cinta tanah air, 

menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, 
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cinta damai, gemar membaca, peduli 

lingkungan peduli sosial dan tanggung jawab.  

Sebagaimana dituliskan oleh Yinger 

dalam bukunya Abd Aziz bahwa dia 

memandang bentuk nilai dalam tiga kategori: 

Pertama, Nilai sebagai fakta watak, dalam arti 

sebagai indikasi seberapa jauh seseorang 

bersedia menjadikannya sebagai pegangan 

dalam pembimbingan dan pengambilan 

keputusan. Kedua, Nilai sebagai fakta kultural, 

dalam arti sebagai indikasi diterimanya nilai 

tersebut adalah dijadikannya kriteria normatif 

dalam pengambilan keputusan oleh anggota 

masyarakat. Ketiga, Nilai sebagai konteks 
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struktural.
18

 Nilai merupakan sesuatu yang 

digunakan untuk menilai segala sesuatu yang 

berkaitan dengan kehidupan manusia.  

Komitmen seseorang terhadap suatu nilai 

tertentu terjadi melalui pembentukan sikap, 

yakni kecenderungan seseorang terhadap suatu 

objek. Gulo menyimpulkan dalam bukunya 

Wina Sanjaya tentang nilai sebagai berikut: 

nilai tidak biasa diajarkan tetapi diketahui dari 

penampilannya, pengembangan domain afektif 

pada nilai tidak bisa dipisahkan dari aspek 

kognitif dan psikomotorik, masalah nilai 

adalah masalah emosional dan karena itu dapat 

berubah, berkembang, sehingga bisa dibina. 

                                                           
18

 Abd Aziz, Filsafat Pendidikan Islam, (Yogyakarta: 

TERAS,2009), 125 
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Perkembangan nilai atau moral tidak terjadi 

sekaligus, tetapi melalui tahap tertentu.
19

 

Nilai-nilai yang tercakup dalam Islam 

diantaranya:  

1) Sistem nilai kultural yang senada dan 

senapas dengan Islam.  

2) Sistem nilai sosial yang memiliki 

mekanisme gerak yang berorientasi 

kepada kehidupan sejahtera di dunia dan 

bahagia di akhirat.  

3) Sistem nilai yag bersifat psikologis dan 

masing-masing individu yang didorong 

oleh fungsi-fungsi psikologisnya untuk 

                                                           
19

Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar 

Proses Pendidikan, 276.  
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berperilaku sesuai sumber rujukan, yakni 

Islam. 
20

 

4) Sistem nilai tingkah laku dari makhluk 

(manusia) yang mengandung 

internalisasi atau interkomunikasi 

dengan yang lainnya. 

Penanaman nilai religius bisa dikatakan 

sebagai “usaha untuk mewujudkan terjadinya 

proses penanaman nilai-nilai religius pada diri 

siswa sehingga berpengaruh terhadap sikap 

siswa”. Menurut Muhaimin, dalam proses 

penanaman yang dikaitkan dengan pembinaan 

peserta didik atau anak asuh ada tiga tahap 

                                                           
20

Muzayyin Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2003), 127 
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yang mewakili proses atau tahap terjadinya 

internalisasi yaitu :   

1) Tahap transformasi nilai, tahap ini 

merupakan suatu proses yang 

dilakukan oleh pendidik dalam 

menginformasikan nilai-nilai yang baik 

dan kurang baik. Pada tahap ini hanya 

terjadi komunikasi verbal antara 

pendidik dan pesrta didik.  

2) Tahap transaksi nilai, yaitu tahap 

pendidikan nilai dengan jalan 

melakukan komunikasi dua arah, atau 

interaksi antara peserta didik dengan 

pendidik yang bersifat interaksi timbal 

balik.  
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3) Tahap trans-internalisasi, tahap ini jauh 

lebih mendalam dari tahap transaksi. 

Pada tahap ini bukan hanya dilakukan 

dengan komunikasi verbal tapi juga 

sikap mental dan kepribadian. Jadi 

pada tahap ini komunikasi kepribadian 

yang berperan aktif.
21

 

 

 

b. Religius 

Sebenarnya di dalam diri manusia itu sudah 

tertanam benih keyakinan yang dapat merasakan 

adanya Tuhan. Rasa semacam itu sudah 

                                                           
21

Muhaimin, Strategi Belajar Mengajar, (Surabaya: Citra 

Media,1996),153  
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merupakan Fitrah (naluri insani), inilah yang 

disebut sebagai naluri keagamaan (religious 

instinc). Manusia religius berkeyakinan bahwa 

semua yang ada di alam semesta ini adalah 

merupakan bukti yang jelas terhadap adanya 

Tuhan. Wujud ketuhanan itu dalam kenyataan 

sudah menjelma dalam alam semesta ini, juga 

dalam sifat serta segenap benda dan bahkan jiwa 

manusia, bahkan lebih lekat dan dekat dari 

dirinya sendiri. ia dapat mendengar permohonan, 

mengiyakan saat ia memanggil.
22

 Keyakinan 

agama adalah kepercayaan atas doktrin 

ketuhanan, seperti percaya terhadap adanya 

Tuhan, malaikat, akhirat, surga, neraka, takdir. 

                                                           
22

Muhammad Mustari, Nilai Karakter Refleksi Untuk 

Pendidikan, (Depok: Pt RajaGrafindo Perada:2014),1-2 
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Tanpa keimanan memang tidak akan tampak 

keberagamaan, tidak akan ada ketaatan kepada 

Tuhan jika tanpa keimanan kepada-Nya, 

walaupun keimanan itu bersifat pengetahuan, 

tetapi iman itu bersifat yakin, tidak ada ragu-ragu. 

Namun kenyataanya, iman itu sendiri sering 

mengencang dan mengendur, bertambah dan 

berkurang, dan bisa jadi akan hilang sama sekali. 

Apa yang diperlukan disini adalah memupuk rasa 

keimanan itu. Maka keimanan yang abstrak itu 

perlu didukung oleh perilaku keagamaan yang 

bersifat praktik yaitu ibadah, Ibadah adalah cara 

melakukan penyembahan kepada Tuhan dengan 

segala rangkaiannya. Ibadah itu dapat 

meremajakan keimanan, menjaga diri dari 
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kemerosotan budi pekerti atau dari mengikuti 

hawa nafsu yang berbahaya. Memberikan garis 

pemisah antara manusia itu sendiri dengan jiwa 

yang mengajaknya pada kejahatan. Ibadah itu 

pula yang dapat menimbulkan rasa cinta kepada 

keluhuran, gemar mengerjakan akhlak yang 

mulia, dan amal perbuatan yang baik dan suci. 

Maka ibadah bukan hanya ibadah yang bersifat 

langsung kepada Tuhan, berkata jujur dan tidak 

berbohong juga termasuk ibadah apabila disertai 

niatan hanya untuk Tuhan.  

Sebagian ahli studi keagamaan beranggapan 

bahwa kata “religoun” berasal dari bahasa latin 

“religio” yang digunakan untuk 

menggambarkankeyakinan adanya kekuatan yang 



48 
 

 
 

luar biasa yang berada diluar diri manusia. Ahli 

lain berpendapat bahwa istilah “religio” mengacu 

pada perasaan yang muncul ketika manusia 

menyadari adanya kekuatan yang lebih besar dari 

dirinya.
23

 

Nilai religius (keberagamaan) bersumber dari 

agama dan mampu merasuk kedalam intimitasi 

jiwa. Nilai religius perlu ditanamkan dalam 

lembaga pendidikan untuk membentuk budaya 

religus yang mantab dan kuat di lembaga 

pendidikan tersebut. di samping itu, penanaman 

nilai religus ini penting dalam rangka untuk 

memantabkan etos kerja dan etos ilmiah seluruh 

civitas akademika maupun seluruh warga yang 

                                                           
23

Subandi, Psikologi Agama & Kesehatan 

Mental,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2013), 26 
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ada di lembaga pendidikan tersebut, selain itu 

juga supaya tertanam dalam diri tenaga 

kependidikan bahwa melakukan kegiatan 

pendidikan dan pembelajaran pada peserta didik 

bukan semata-semata bekerja untuk mencari 

uang, tetap merupakan bagian dari ibadah.  

Jadi penanaman nilai religius merupakan 

bantuan terhadap peserta didik agar menyadari 

dan mengalami nilai-nilai religius serta 

mengamalkannya secara integral dalam 

keseluruhan hidupnya.
24

 Pendidikan nilai religius 

mempunyai posisi yang pnting dalam upaya 

mewujudkan budaya religius. Karena hanya 

dengan penanaman nilai religius, anak didik akan 
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 Muhammad Fathurrohman, Budaya religius dalam 

peningkatan mutu pendidikan, (Yogyakarta: kalimedia, 2015),52  
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menyadari pentingnya nilai religius dalam 

kehidupan. 

Pendidikan agama harus dilakukan di rumah, 

di sekolah, di lingkungan masyarakat, diberbagai 

kelompok dan majelis, serta pendidikan agama 

harus dilakukan dengan berbagai cara dan media, 

billboard-billboard pendidikan agama harus lebih 

hebat dan kentara dari pada iklan-iklan rokok, 

misalnya. Karena beragama adalah masalah 

kesadaran, jika lengah dan tak sadar, religiusitas 

bisa berkurang, bahkan hilang.
25

 Dengan 

demikian pendidikan agama harus benar-benar 

ditekankan serta dijadikan sebagai prinsip dan 

juga kebutuhan bagi manusia.  

                                                           
25

Ibid..., 10 
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1) Faktor-faktor yang mempengaruhi 

religius  

Menurut Jalaluddin dalam 

perkembangan jiwa keagamaan seseorang. 

Kehidupan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu: 

faktor internal yang berupa pengaruh dari 

dalam dan faktor eksternal yang merupakan 

pengaruh dari luar.
26

 

a) Faktor internal  

Faktor internal adalah faktor yang 

berasal dari dalam dirinya sendiri yang 

termuat dalam aspek kejiwaan manusia 

seperti naluri, akal, perasaan maupun 

kehendaknya. Macam-macam faktor 
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 Jalaluddin, Psikologi Agama, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2012),305   
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internal antara lain: faktor hereditas, tingkat 

usia, kepribadian, dan kondisi kejiwaan.  

(1) Faktor hereditas 

Maksudnya jiwa keagamaan memang 

secara langsung sebagai faktor bawaan 

yang diwariskan secara  turun-temurun, 

melainkan terbentuk dari berbagai unsur 

kejiwaan lainnya yang mencakup kognitif 

dan afektif.  

(2) Tingkat usia 

Sebagaimana dikutipdalam buku The 

Development Of Relegious on Children 

karangan Jalaluddin, Ernesr Harms 

mengungkapkan bahwa perkembangan 

agama pada anak-anak ditentukan oleh 
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tingkat usia mereka. Perkembangan tersebut 

dipengaruhi pula oleh berbagai aspek 

kejiwaan termasu perkembangan berpikir. 

Anak yang menginjak usia berpikir kritis 

lebih kritis pula dalam memahami ajaran 

agama. Selanjutnya pada usia remaja saat 

mereka menginjak usia kematangan 

seksual, pengaruh tersebut menyerti 

perkembangan jiwa keagamaan mereka.
27

 

(3) Kepribadian 

Kepribadian sering disebut sebagai 

identitas (jati diri) sesorang yang sedikit 

banyaknya menampilkan ciri-ciri pembeda 

dari individu lain di luar dirinya. Dalam 
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Ibid ...306 
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kondsi normal, setiap individu memiliki 

kepribadian yang berbeda-beda, dan 

perbedaan ini diperkirakan dapat 

berpengaruh terhadap perkembangan apek-

aspek kejiwaan termasuk jiwa keagamaan.
28

 

(4) Kondisi kejiwaan 

kondisi ini terkait dengan kepribadian 

sebagai faktor internal. Sigmund Freud 

melalui model psikodinamik 

mengungkapkan bahwa gangguan kejiwaan 

ditimbulkan oleh konflik yang tertekan 

dialam ketidak sadaran manusia. Konflik 

akan menjadi sumber gejala kejiwaan 

abnormal. Kondisi kejiwaan ini 
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Ibid..,,308 
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berhubungan dengan perkembangan jiwa 

keagamaan seseorang, seseorang yang 

megidap kejiwaan abnormal akan 

mengalami keterlambatan atau bahkan 

gangguan mengenai persepsinya tentang 

agama.  

b) Faktor Eksternal  

Merupakan faktor yang berasal dari 

luar diri seseorang, untuk mengembangkan 

potensi yang dimiliki oleh manusia yang 

disebut fitrah keagamaan, maka diperlukan 

adanya pengaruh dari luar diri manusia. 

Pengarug tersebut dapat berupa bimbingan, 

pembinaan, latihan pembinaan, dan 

sebagainya. Faktor eksternal yang dinilai 
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berpengaruh dalam perkembangan religius 

yaitu:  

(1) Lingkungan keluarga  

Keluarga merupakan 

lingkungan pertama dan utama bagi 

anak, oleh karena itu kedudukan 

keluarga dalam kepribadian anak 

sangat dominan. Menurut Hurlock 

dikutip dalam bukunya Syamsul 

Yusuf, keluarga merupakan 

“Training Center”  bagi penanaman 

nilai-nilai. Pengembangan fitrah atau 

jiwa beragama anak, seyogyanya 

bersamaan dengan perkembangan 

kepribadiannya, yaitu sejak lahir atau 
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bahkan sejak dalam kandungan. 

Sebagaimana sabda Nabi SAW yang 

artinya:  

 “Setiap anak dilahirkan dalam 

keadaan fitrah, bapak ibunya lah 

yang menjadikannya Yahudi, Nasrani 

atau  majusi”.
29

 Begitu pentingnya 

peran orang tua bagi seorang anak, 

sehingga orang tua merupakan salah 

satu madrasah pertama bagi anaknya.  

(2) Lingkungan Sekolah  

Sekolah merupakan lembaga 

pendidikan formal yang mempunyai 

program yang sistemik dalam 

                                                           
29

Syamsul Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak & Remaja, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2009), 138-139 
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melaksanakan bimbingan, pengajaran 

dan latihan kepada anak (siswa) agar 

mereka erkembang sesuai dengan 

potensinya. Menurut Hurlock dikutip 

dalam bukunya Syamsul Yusuf, 

pengaruh sekolah sangat besar, 

karena sekolah merupakan subtitusi 

dari keluarga dan guru-guru subtitusi 

dari orang tua. Dalam kaitannya 

dengan upaya mengembangkan fitrah 

keagamaan, maka sekolah terutama 

guru agama mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam 

mengembangkan wawasan 

pemahaman, pembiasaan 
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mengamalkan ibadah atau akhlak 

mulia dan sikap apresiatif terhadap 

ajaran agama. 

(3) Lingkungan Masyarakat  

 Interaksi sosial dan 

sosiokultural yang secara potensial 

berpengaruh terhadap perkembangan 

fitrah beragama atau kesadaran 

beragama individu. Dalam 

masyarakat individu akan melakukan 

interaksi sosial, apabila teman 

sepergaulan menampilkan perilaku 

yang sesuai dengan nilai-nilai agama 

maka anak akan cenderung berakhlak 
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baik, begitu juga sebaliknya. 
30

 

Masyarakat merupakan lingkungan di 

mana anak sering berinteraksi, jika 

ingkungannya baik maka bisa 

berpotensi anak juga akan berperilaku 

baik, namun jika anak hidup dalam 

lingkungan yang kuarang baik, maka 

itu juga akan berpengaruh terhadap 

kepribadian anak.  

 

 

2) Metode penanaman nilai religius 

Dalam aktivitas sehari-hari di 

lingkungan satuan pendidikan, perlu 

                                                           
30

Ibid.,140-141 
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diterapkan totalitas pendidikan dengan 

mengandalkan keteladanan, penciptaan 

lingkungan dan pembiasaan hal-hal baik 

melalui tugas dan berbagai kegiatan.
31

Pada 

dasarnya, pembudayaan lingkungan di satuan 

pendidikan dapat dilakukan melalui 

keteladanan (ushwatun khasanah), metode 

pembiasaan, metode nasehat, metode 

pengawasan, dan metode hukuman.  

a. Metode keteladanan  

Keteladanan merupakan sikap 

yang telah dipraktekkan sejak zaman 

Rasulullah SAW. Dalam kamus besar 

bahasa Indonesia disebutkan bahwa 

                                                           
31

Pupuh Fathurrohman, Pengembangan Pendidikan 

Karakter, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), 23 
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“keteladanan” berasal dari kata teladan 

yaitu perbuatan atau barang yang dapat 

ditiru atau dicontoh.
32

 Keteladanan 

dalam pendidikan merupakan salah satu 

cara efektif dan berhasil dalam 

mempersiapkan anak dari segi akhlak, 

membentuk mental dan rasa sosialnya. 

Hal ini dikarenakan pendidik adalah 

panutan atau idola dalam pandangan 

anak dan contoh yang baik di mata 

mereka. Dalam mendidik anak tanpa 

adanya keteladanan, pendidikan apapun 

tidak berguna bagi anak, dan nasihat 

apapum tidak berpengaruh baginya. 

                                                           
32

 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Pusat Bahasa,2008), 1656 
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Mudah bagi pedidik untuk memberikan 

satu pelajaran kepada anak, namun 

sangat suit bagi anak untuk 

mengikutinya ketika orang yang 

memberikan pelajaran tersebut tidak 

mempraktekkan apa yang 

diajarkannnya.
33

 Al-Qur‟an juga 

menekankan pentingnya keteadanan 

dalam mendidik anak. Hal ini sangat 

berpengaruh bagi semuanya. 

Keteladanan bagi anak tidak hanya 

diperoeh dari orang tuanya, namun juga 

dapat diperoleh dari guru, masyarakat 

bahkan jagoan fiktif yang diidolakannya. 

                                                           
33

 Abdullah Nashih Ulwah, Pendidikan Anak Dalam Islam, 

(Jakarta: Khatulistiwa Press, 2013), 364  
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Maka, dalam keteladanan pun bisa 

dimungkinkan terjadi penyesatan ketika 

kita salah mengambil teladan.
34

 

b. Metode Pembiasaan  

Pembiasaan merupakan sebuah 

cara yang dilakukan untuk membiasakan 

anak didik berfikir, bersikap, dan 

bertindak sesuai dengan tuntunan ajaran 

agama islam. Pembiasaan merupakan 

suatu proses pembentukan sikap dan 

perilaku yang relatife menetap melalui 

                                                           
34

Evi Muafiah, The Doctrin To Educate Children Without 

Violence In Islam,  ”Islamic Early Childhood Education  dalam Jurnal, 

https://scholar.google.co.id/citations?user=oMLLonkAAAJ&hl=id#d=

gs_md_cita-

d&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%Did%26us

er%3DoMLLonkAAAJ%26citation_for_view%3DoMLLonkAAAJ%

3AljCSPb-oge4c%26tzom%3d-420 diakses pada tanggal04 februari 

2019, Pukul 12.16 

https://scholar.google.co.id/citations?user=oMLLonkAAAJ&hl=id#d=gs_md_cita-d&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%Did%26user%3DoMLLonkAAAJ%26citation_for_view%3DoMLLonkAAAJ%3AljCSPb-oge4c%26tzom%3d-420
https://scholar.google.co.id/citations?user=oMLLonkAAAJ&hl=id#d=gs_md_cita-d&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%Did%26user%3DoMLLonkAAAJ%26citation_for_view%3DoMLLonkAAAJ%3AljCSPb-oge4c%26tzom%3d-420
https://scholar.google.co.id/citations?user=oMLLonkAAAJ&hl=id#d=gs_md_cita-d&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%Did%26user%3DoMLLonkAAAJ%26citation_for_view%3DoMLLonkAAAJ%3AljCSPb-oge4c%26tzom%3d-420
https://scholar.google.co.id/citations?user=oMLLonkAAAJ&hl=id#d=gs_md_cita-d&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%Did%26user%3DoMLLonkAAAJ%26citation_for_view%3DoMLLonkAAAJ%3AljCSPb-oge4c%26tzom%3d-420
https://scholar.google.co.id/citations?user=oMLLonkAAAJ&hl=id#d=gs_md_cita-d&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%Did%26user%3DoMLLonkAAAJ%26citation_for_view%3DoMLLonkAAAJ%3AljCSPb-oge4c%26tzom%3d-420
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proses pembelajaran yang berulang-

ulang. Pendidikan hanya akan menjadi 

angan-angan apabila sikap atau perilaku 

yang ada tidak diikuti dan didukung 

dengan adanya praktik dan pembiasaan 

pada diri, pembiasaan mendorong anak 

didik pada teori-teori yang pada mulanya 

berat menjadi lebih ringan bagi anak 

didik bila sering dilakukan.
35

 

c. Metode Nasehat  

Nasehat merupakan metode yang 

efektif dalam membentuk keimanan 

anak, mempersiapkan akhlak, mental, 

dan sosialnya, hal ini dikarenakan 

                                                           
35

 Ulil Amri Syafri, Pendidikan Karakter Berbasis Al 

Qur’an, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 139-140 



66 
 

 
 

nasehat memiliki pengaruh yang besar 

untuk membuat anak mengerti tentang 

hakikat sesuatu dan memberinya 

kesadaran tentang prinsip-prinsip 

islam.
36

 

Fungsi nasehat adalah untuk 

menunjukkan kebaikan dan keburukan, 

karena tidak semua orang bisa 

menangkap nilai kebaikan dan 

keburukan. Bila tersedia teladan yang 

baik maka nasehat akan berpengaruh 

terhadap jiwanya dan akan menjadi suatu 

yang sangat besar manfaatnya dalam 

pendidikan rohani.  

                                                           
36

Ibid., 394 
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d. Metode perhatian/Pengawasan  

Metode perhatian dapat 

membentuk manusia secara utuh yang 

mendorong untuk menunaikan tanggung 

jawab dan kewajiban secara sempurna. 

Metode ini merupakan salah satu asas 

yang kuat dalam membentuk muslim 

yang hakiki sebagai dasar untuk 

membangun fondasi Islam yang kokoh.
37

 

e. Metode Hukuman  

Hukuman merupakan suatu cara 

yang dapat digunakan oleh guru dalam 

mendidik anak apabila metode-metode 

yang lain tidak mampu membuat anak 

                                                           
37

Ibid., 421  
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berubah menjadi lebih baik. Dalam 

menghukum anak, tidak hanya 

menggunakan pukulan saja, akan tetapi 

bisa menggunakan sesuatu yang bersifat 

mendidik. Adapun metode hukuman 

diantaranya: lemah lembut dan kasih 

sayang, menjaga tabi‟at yang salah 

dalam menggunakan hukuma, dalam 

upaya pembenahan, hendaknya 

dilakukan secara bertahap dar yang 

paling ringan hingga yang paling berat.
38

 

 

  

                                                           
38

Ibid.,439-441 
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3) Indikator Karakter Religius  

Diantara indikator-indikator nilai religius 

yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan 

sehari-hari, terutama bagi para siswa yaitu:
39

 

a. Taat kepada Allah yaitu tunduk dan 

patuh kepada Allah, yang meliputi 

melaksanakan perintahnya dan menjauhi 

larangan-laranganNya. 

b. Ikhlas yaitu melakukan perbuatan tanpa 

pamrih, selain mengharap ridha Allah 

dengan melakukan perbuatan secara 

tulus tanpa pamrih, menolong siapapun 

yang layak ditolong, memberi sesuatu 

tanpa berharap imbalan apa-apa dan 

                                                           
39

Marzuki, Pendidikan Karakter Islam, (Jakarta: Amzah, 

2015), 98-105  
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melaksanakan perbuatan hanya 

mengharap ridha Allah SWT.  

c. Percaya diri, yaitu mrasa yakin akan 

kemampuan yang dimilikinya dengan 

berani melakukan  sesuatu karena 

merasa mampu, tidak ragu untuk berbuat 

sesuatu yang diyakini mampu dilakukan 

dan tidak selalu menggantungkan pada 

bantuan orang lain.  

d. Kreatif yaitu memiliki kemampuan 

menciptakan sesuatu yang baik. Dengan 

terampil mengerjakan sesuatu, 

menemukan cara praktis dalam 

menyelesaikan sesuatu, tidak selalu 
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tergantung pada cara dan karya orang 

lain.  

e.  Bertanggung jawab yaitu melaksanakan 

tugas secara bersungguh-sungguh serta 

berani menanggung konsekuensi dari 

sikap, perkataan, dan perilakunya. 

Dengan menyelesaikan semua 

kewajiban, tidak suka menyakahkan 

orang lain, serta tidak lari dari tanggung 

jawab serta berani mengambil resiko.  

f. Cinta ilmu, yaitu memiliki kegemaran 

untuk menambah dan memperdalam 

ilmu. Dengan suka membaca buku atau 

sumber ilmu yang lain, suka berdiskusi 
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dengan teman-temannya tentang ilmu 

dan suka melakukan penelitian.  

g. Jujur, yaitu perilaku yang didasarkan 

pada upaya menjadikan dirinya sebagai 

orang yang selalu dapat dipercaya dalam 

perkataan, tindakan dan pekerjaan.
40

 

h. Disiplin yaitu taat pada peraturan atau 

tata tertib yang berlaku. Dengan datang 

tepat waktu, taat pada aturan sekolah, 

serta taat pada aturan-aturan yang 

ditetapkan.  

i. Toleransi, yaitu sikap dan tindakan yang 

menghargai perbedaan agam, suku, etnis, 

                                                           
40

Ulil Amri Syafri, Pendidikan Karakter Berbasis Al Qur’an, 

(Jakarta: Rajawali Press, 2014), xi 
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pendapat, sikap dan tindakan orang lain 

yang berbeda dengan dirinya.  

j. Menghormati orang lain yaitu selalu 

menghormati orang lain dengan cara 

yang selayaknya. 

Jadi dari penjelasan diatas, maka akan 

muncul dan terwujud nilai religius melalui 

kegiatan keagamaan. Program kegiatan 

keagamaan Islam dalam suatu lembaga 

mempunyai peranan penting dalam 

membangun religius keagamaan santri. Oleh 

karena itu, lembaga pendidikan memiliki 

tugas dan tanggung jawab untuk 

meningkatkan dan membangun religiusitas 

peserta didik.  
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Menurut Clock & Stark dalam Rertson 

dalam bukunya Ulil Amri Syafri menyatakan 

bahwa, ada lima macam dimensi religius atau 

keberagamaan, yaitu
41

:  

a. Dimensi keyakinan, pengharapan 

dimana orang yang religius berpegang 

teguh pada pandangan ketuhanaan dan 

mengakui kebenarannya. 

b. Dimensi praktek agama, yang mencakup 

ibadah, ketaatan dan hal-hal yang 

dilakukan untuk menunjukkan komitmen 

terhadap agama yang dianutnya  

c. Dimensi pengalaman, dimana semua 

agama mengandung pengharapan yang 

                                                           
41

Ibid...145 
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berkaitan dengan pengalaman untuk 

mencapai kekuatan supranatural. 

d. Dimensi pengetahuan agama, yang 

mengacu kepada harapan bahwa orang-

orang yang beragama paling tidak 

memiliki sejumlah pengetahuan 

mengenai dasar-dasar keyakinan kitab 

suci, dan tradisi-tradisi. 

e. Dimensi pengamalan atau konsekensi  

 

 

2. Pesantren 

Perkataan pesantren berasal dari kata “santri”, 

dengan awalan “pe” dan akhiran “an”, yang memiliki 

arti tempat tinggal santri. Soegarda Poerbakawatja 
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juga menjelaskan dalam bukunya Marwan Saridjo,  

pesantren berasal dari kata santri, yaitu seorang yang 

belajar agama Islam. Dengan demikian pesantren 

memiliki arti tempat orang berkumpul untuk belajar 

agama Islam. Profesor Johns berpendapat dalam 

bukunya Marwan Saridjo  bahwa istilah santri berasal 

dari Tamil, yang berarti guru mengaji. Jadi bisa 

disimpulkan bahwa pengertian pesantren adalah suatu 

lembaga pendidikan Islam Indonesia yang bertujuan 

untuk mendalami ilmu agama Islam, dan 

mengamalkannya sebagai pedoman hidup keseharian, 

atau disebut tafaqquh fi addin dengan menekankan 

pentingnya moral dalam hidup bermasyarakat. 

Orientasi pondok pesantren adalah memberikan 

pendidikan dan pengajaran keagamaan. Pengajaran-
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pengajaran yang diberikan di pesantren itu mengenai 

pokok-pokok agama dalam segala macam faknya, 

yang terutama dipentingkan ialah pengetahuan-

pengetahuan yang berhubungan dengan bahasa Arab, 

ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu 

syariat, ilmu yang berhubungan dengan ilmu hadits 

dan AL-Quran, begitu juga mengenai ilmu kalam, 

tauhid dan sebagainya.
42

 

Pesantren sebagai salah satu lembaga 

pendidikan Islam merupakan lembaga pendidikan 

yang indeginous.
43

 Pesantren sebagai lembaga 

                                                           
42

 Marwan Saridjo, Sejarah Pondok Pesantren Di Indonesia, 

(Jakarta: Dharma Bhakti,1980), 30 
43

Indeginous dapat diartikan identik dengan suasana di 

Indonesia, Lihat Jurnal Evi Muafiah, Realitas Segregasi Gender Di 

Pesantren, di akses pada tanggal 15 Januari 2018 Pukul 12.00, 

https://scholar.google.co.id/citations?user=oMLLonkAAAJ&hl=id#d=

gs_md_cita-

d&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%Did%26us
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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, sesuai  dengan ajaran Islam, sekaligus dapat 

mempelajari ilmu keislaman dan ilmu umum secara 

bersamaan. Pendidikan tentang moral inilah salah satu 

alasan mengapa warga muslim masih menganggap 

bahwa pendidikan di pesantren adalah sangat penting.  

                                                                                                                  
er%3DoMLLonkAAAJ%26citation_for_view%3DoMLLonkAAAJ%

3AljCSPb-oge4c%26tzom%3d-420 
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Ciri-ciri umum pendidikan pesantren dimana 

sesuai dengan latar belakang pesantren, dapat dilihat 

dari tujuan utama didirikannya suatu pesantren adalah 

untuk mendalami ilmu-ilmu agama (Tauhid, Fiqh, 

Ushul Fiqh, Tafsir, Hadits, Akhlak, Tasawuf, Bahasa 

Arab). Diharapkan seorang santri yang keluar dari 

pesantren telah memahami beraneka ragam mata 

pelajaran agama dengan kemampuan merujuk pada 

kitab-kitab klasik. Untuk mengajarkan kitab-kitab 

tersebut seorang kiyai menempuh beberapa cara atau 

metode yang digunakan.  
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1) Metode penyampaian dalam pengajaran di 

pondok pesantren  

Metode penyajian atau penyampaian yang 

digunakan dalam pondok pesantren ada yang 

bersifat tradisional menurut kebiasaan-kebiasaan 

yang telah lama digunakan, seperti:  

a) wetonan atau bandongan,  

Metode bandongan disebut juga dengan 

metode wetonan. Metode bendongan dilakukan 

oleh seorang kiai atau ustadz terhadap 

sekelompok peserta didik, atau santri, untuk 

mendengarkan dan menyimak apa yang 

dibacanya dari sebuah kitab. Seorang kiai atau 

ustadz dalam hal ini  membaca, menerjemahkan, 

menerangkan dan seringkali mengulas teks-teks 
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kitab berbahasa Arab tanpa harakat (gundul). 

Sementara itu santri dengan memegang kitab 

yang sama, masing-masing melakukan 

pendhabithan harakat, pencatatan simbol-simbol 

kedudukan kata, arti-arti kata langsung dibawah 

kata yang dimaksud, dan keterangan-keterangan 

lain yang dianggap penting dan dapat membantu 

memahami teks. Posisi para santri pada 

pembelajaran dengan menggunakan metode ini 

adalah melingkari dan mengelilingi kiai atau 

ustadz sehingga membentuk halaqah (lingkaran).   

b) sorogan, dan hafalan. 

Metode sorogan merupakan kegiatan 

pembelajaran bagi para santri yang lebih menitik 

beratkan pada pengembangan kemampuan 
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perseorang (individu), di bawah bimbingan 

seorang  ustadz atau kyai. Metode ini 

diselenggarakan pada ruang tertentu di mana 

disitu tersedia tempat duduk seorang kyai atau 

ustadz, kemudian di depannya terdapat bangku 

pendek untuk meletakkan kitab bagi santri yang 

menghadap santri-santri lain, baik yang  mengaji 

kitab yang sama maupun berbeda duduk agak 

jauh sambil mendengarkan apa yang diajarakan 

oleh kiai atau ustadz kepada temannya sekaligus 

mempersiapkan diri menunggu giliran untuk 

dipanggil.
44

 

                                                           
44

Muhammad Muchlish Huda, Pesantren dan Pendidikan 

Tinggi Keagamaan Islam di Jawa (Yogyakarta: Interpena, 2016), 37. 
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Metode sorogan secara didaktik-metodik 

terbukti memiliki efektivitas dan signifikansi 

yang tinggi dalam mencapai hasil belajar.  

Sedangkan metode nontradisional atau 

metode yang baru diintroduser di dalam pondok 

pesantren yang dapat digunakan dengan melihat 

dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi 

masing-masing diantaranya :
45

 

(1) Metode tanya jawab yakni metode yang 

memungkinkan terjadinya komunikasi 

langsung yang bersifat two way traffic karena 

memungkinkan terjadinya dialog antara guru 

dan siswa.  

                                                           
45

  Djamaluddin, Abdullah, Kapita Selekta Pendidikan Islam, 

(Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 117  
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(2) Metode diskusi, merupakan metode 

pembelajaran yang menghadapkan siswa 

pada suatu permasalahan, yang bertujuan 

untuk memecahkan suatu permasalahan. 

(3) Metode karyawisata merupakan kunjungan 

keluar kelas dalam rangka belajar. 

(4) Metode problem solving merupakan metode 

pemecahan masalah, bukan hanya sekedar 

metode mengajar tapi juga merupakan 

metode berfikir. 

(5) Metode ceramah cara dalam 

mengembangkan proses pembelajaran 

melalui penuturan.  

 Di lingkungan pondok pesantren, pendidikan 

dan pengajaran di titik beratkan pada 
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pengembangan jiwa beragama dan ilmu agama, 

selain itu penanaman akhlak juga sangat 

ditekankan atau dipentingkan di dunia pesantren. 

Akhlak kepada sesama teman, kepada masyarakat 

sekitar, terlebih-lebih akhlak kepada kiyai, sebab 

dari kiyailah santri mendapatkan ilmu 

pengetahuan.  

 

 

2) Unsur-unsur pesantren  

Diantara unsur-unsur pesantren adalah :
46

 

a) Kyai, selain sebagai pendidik dan pengajar, 

juga pemegang kendali manajerial pesantren. 

                                                           
46

Haidar Putra Daulay, Historisitas dan Eksistensi Pesantren 

sekolah dan Madrasah, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya,2001), 7-

13  
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kiyai menjadi panutan bagi sntri pesantren, 

bahkan bagi masyarakat Islam secara luas.  

b) Santri, istilah santri hanya terdapat 

dipesantren sebagai pengejawentahan adaya 

peserta didik yang haus akan ilmu 

pengetahuan yang dimiliki seorang kiyai 

yang memimpin sebuah pesantren. Menurut 

Zamakhsyari Dhofier di kutip dalam bukunya 

Muhammad Muchlisin Huda santri dibagi 

menjadi dua tipe yaitu:  

(1) Santri mukim, santri yang menetap 

tinggal bersama kiyai, dan secara aktif 

menuntut ilmu kepada kiyai. Santri 

mukim bisa diartikan juga sebagai santri 

yang berasal ari daerah jauh, dan 
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menetap dalam pondok pesantren dalam 

kurun waktu tertentu.  

(2) Santri kalong, merupakan murid yang 

berasal dari daerah sekitar pondok yang 

pola belajarnya tidak dengan menetap di 

dalam pesantren.
47

 

c) Masjid, di dunia pesantren masjid dijadikan 

sebagai ajang atau sentral kegiatan 

pendidikan islam, masjid memiliki fungsi 

ganda, selain sebagai tempat solat dan 

ibadah, juga sebagai tempat pengajian, 

terutama yang masih memakai metode 

sorogandan wetonan (bandongan).  

                                                           
47

Muhammad muchlis huda, Pesantren dan Pendidikan 

Tinggi Keagamaan Islam di Jawa, (Yogyakarta: Interpena 

yogyakarta,2016), 37-38 
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d) Pondok, pondok bukanlah asrama, jika 

asrama telah disiapkan bangunannya sebelum 

calon penghuninya datang. sedangkan 

pondok justru didirikan atas dasar gotong 

royong yang telah belajar dipesantren.  

e) Pengajaran kitab-kitab klasik, kitab klasik 

biasanya dikenal dengan istilah kitab kuning, 

kitab tersebut ditulis oleh ulama zaman dulu 

yang berisikan tentang ilmu-ilmu keislaman 

seperti: Fiqih, hadits, tafsir, maupun tentang 

akhlak.  

 

 

3) Tujuan pendidikan pesantren  

Diantara tujuan pendidikan pesantren adalah:  
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a) Tujuan Umum 

Membentuk mubalig-mubalig 

Indonesia yang berjiwa Islam Pancasilais 

yang bertakwa, yang mampu, baik 

rohaniah maupun jasmaniah 

mengamalkan ajaran agama Islam bagi 

kepentingan kebahagiaan hidup diri 

sendiri, keluarga, masyarakat, dan 

bangsa serta negara indonesia.  

b) Tujuan Khusus/Intermediair 

(1) Membina suasana hidup 

keagamaan dalam pondok 

pesantren sebaik mungkin 

sehingga berkesan pada jiwa anak 

didiknya (santri)  
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(2) Memberikan pengertian 

keagamaan  melalui pengajaran 

ilmu agama Islam.  

(3) Mengembangkan sikap beragama 

melalui praktek-praktek ibadah.  

(4) Mewujudkan ukhuwah islamiyah  

Jadi bisa disimpulkan bahwa 

tujuan pesantren adalah membentuk 

kepribadian muslim yang menguasai 

ajaran-ajaran Islam dan mengamalkan, 

sehingga bermanfaat bagi agama, 

masyarakat, dan negara.
48

  

                                                           
48

 Mujamil Qomar, Pesantren dan Transformasi Metodologi 

Menuju Demokratisasi Institusi, (Erlangga), 7 
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BAB III 

  METODE PENELITIAN  

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang 

bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu 

penelitian dibidang ilmu sosial dan kemanusiaan 

yang berdasarkan disiplin ilmiah untuk 

mengumpulkan, menganalisis dan menafsirkan 

fakta-fakta serta hubungan dengan masyarakat, 

kelakuan serta rohani manusia, untuk menemuan 

prinsip-prinsip pengetahuan dan metode-metode 

baru dalam usaha menanggapi hal-hal tersebut.
49

 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuan-

                                                           
49

Imron Arifin, Penelitian kualitatif dan ilmu sosian dan 

keagamaan (Malang: Kalimasahada Press, 1996) 12-13 
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temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik 

atau bentuk hitungan lainnya, sehingga tujuan dari 

penelitian ini, yaitu menggambarkan realita empirik 

dibalik fenomena yang terjadi di lapangan secara 

teliti.
50

 

Penelitian kualitatif yang digunakan dalam 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

proses penanaman nilai religius santri, metode 

Penanaman serta hasil dari penanaman nilai religius 

santri MA Ma‟arif Al-Mukarrom melalui program 

pesantren Al-Mukarrom Kauman Somoroto 

Ponorogo. Alasan yang paling mendasar mengapa 

peneliti mengambil pendekatan kualitatif adalah, 

karena fokus atau masalah yang akan diteliti oleh 

                                                           
50

Strauss dan Corbin, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, 4 
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peneliti lebih banyak membahas proses dan 

memerlukan pengamatan yang mendalam dalam 

situasi yang alami, serta mengungkapkan fenomena 

tertentu yang sifatnya unik. Sedangkan jenis 

penelitian kualitatif yang digunakan adalah studi 

kasus, karena peneliti menganalisis dan 

mendeskripsikan secara terperinci mengenai suatu 

lembaga. Studi kasus merupakan serangkaian 

kegiatan penyelidikan untuk mendiskripsikan dan 

menganalisis secara intensif dan terperinci suatu 

gejala atau unit sosial tertentu, seperti individu, 

kelompok, komunitas, atau lembaga.
51

Penelitian 

studi kasus juga bisa diartikan penelitian kualitatif 

                                                           
51

Wiyono, Metodologi Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif dan Action Research), (Malang: Universitas Negeri Malang, 

2007), 77.  
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yang berusaha untuk menemukan makna, 

menyelidiki proses serta memperoleh pengertian dan 

pemahaman yang mendalam dari individu, 

kelompok, maupun situasi.
52

 Sehingga mengapa 

dikatakan sebagai penelitian kualitatif jenis studi 

kasus, karena peneliti menekankan pada 

pengungkapan fakta yang terkait dengan penanaman 

nilai religius santri dengan menggunakan program 

unggulan yakni program pesantren. 

 

 

2. Kehadiran Peneliti  

Pada penelitian kualitatif kahadiran peneliti 

sangatlah penting dan bertindak sebagai kunci 

                                                           
35 

Emzir, Metodologi peneleitian kualitatif ( Jakarta: Rajawali 

Pers, 2012),20 
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pengumpul data. Sedangkan instrumen lainya 

sebagai penunjang. Ciri khas kualitatif tidak bisa 

dipisahkan dari pengamatan dan peran serta peneliti, 

karena peranan penelitian yang menentukan 

keseluruhan skenarionya. peneliti bertindak sebagai 

pengumpul data dan sebagai instrumen aktif di 

lapangan.
53

 Sehingga dalam penelitian ini peneliti 

berperan sebagai pengamat yang mengamati seluruh 

kegiatan pondok pesantren dalam rangka mengetahui 

bagaimana proses penanaman nilai religius santri 

MA Ma‟arif Al-Mukarrom melalui program 

pesantren Al-Mukarrom Kauman Somoroto 

Ponorogo.  

 

                                                           
53

 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: 

PT. Raja Grafindo, 2001, 56. 
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3. Lokasi Penelitian  

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan 

penelitian di Madrasah Aliyah Ma‟arif Al-

Mukarrom. Madrasah ini didirikan pada tahun 1972, 

yang beralamatkan di Jl Raden Patah No. 11 Desa 

Kauman,Kec Kauman Kabupaten Ponorogo Jawa 

Timur. Madrasah ini masih termasuk madrasah 

swasta, yang telah memilki akreditas A, dengan 

nomor NSM 13123502020. No Telpn: 

(0352)751093, Fax: (0352)751093, E-Mail: 

mtsmaalmoe@yahoo.co.id, Data Geografis: 

Latitude: -7.865791930666487, Longitude: 

mailto:mtsmaalmoe@yahoo.co.id
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111.40707416434861.
54

 Madrasah ini memiliki letak 

geografis strategis, dekat dengan KUA Kecamatan 

Kauman, Puskesmas Kauman, Kecamatan Kauman, 

Masjid besar Al-Mukarrom dan karena terletak di 

jalan raya yang dilalui oleh angkutan kota/desa 

Ponorogo-Solo, sehingga anak-anak yang berada di 

Desa Karangan, Karang Joho, Kapuran, Kecamatan  

dapat menempuh perjalanan ke madrasah ini dengan 

mudah.  

 

 

4. Data dan Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian 

ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber 

                                                           
54

 Lihat Transkip Dokumentasi Nomor 01/D/13-III/2019 

dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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data sekunder,  sumber data primer yaitu sumber 

data yang diperoleh dari orang-orang yang dijadikan 

sumber informasi dalam penelitian ini, yaitu Kepala 

MA Ma‟arif Al-Mukarrom, beberapa orang guru, 

pimpinan pondok pesantren, serta  lurah pondok 

pesantren.  

Sedangkan data sekunder yaitu sumber 

informasi yang berupa dokumen atau arsip yang 

berkaitan dengan fokus penelitian ini yaitu seperti 

profil MA Ma‟arif Al-Mukarrom, profil pondok 

pesantren Al-Mukarrom, Rencana Kegiatan Harian, 

Rencana Kegiatan Mingguan (RKM), Program 

Tahunan di pondok pesantren Al-Mukarrom, 

Program Semester di pondok pesantren Al-

Mukarrom.  
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5. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh 

peneliti pada penelitian ini diantaranya yaitu 

observasi (participant obcervation), wawancara 

mendalam(indepth interview) dan dokumenasi 

(documen review), teknik tersebut digunakan peneliti 

karena suatu fenomena akan dapat dimengerti secara 

baik apabila penelti melakukan interaksi dengan 

subjek penelitian secara langsung. 

1. Wawancara 

Wawancara (interview) menurut Nasution 

adalah suatu bentuk komunikasi verbal, seperti 

percakapan, yang bertujuan untuk memperoleh 

informasi. Dalam wawancara, pertanyaan dan 

jawaban yang diberikan dalam bentuk verbal, 
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dalam keadaan berhadapan atau melalui telepon. 

Wawancara yang sering dilakukan adalah 

wawancara antara dua orang, yaitu seorang 

peneliti dan narasumber. Hubungan antara 

peneliti dan narasumber bersifat sementara, 

yaitu berlangsung dalam jangka waktu tertentu 

dan kemudian di akhiri.
55

 

Wawancara yang akan digunakan di dalam 

penelitian ini adalah wawancaratertutup dan 

terbuka(covert and overt interview). Pada 

wawancara tertutup, biasanya yang 

diwawancarai tidak mengetahui bahwa mereka 

sedang diwawancarai. Sedangkan wawancara 

terbuka adalah kebalikannya, dimana 

                                                           
55

Ibid..., 113. 
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narasumber sadar bahwa mereka sedang 

diwawancarai sehingga mengetahui apa maksud 

dan tujuan wawancara tersebut.
56

 Wawancara 

terbuka maupun tertutup dilakukan secara 

bergantian, tergantung dengan kebutuhan.  

Karena wawancara harus dilakukan di 

dalam kondisi di mana narasumber bersedia 

untuk diwawancarai, maka sebelum melakukan 

wawancara peneliti berusaha membangun 

keakraban dengan narasumber (guru, santri dan 

masyarakat sekitar) agar muncul persahabatan 

dan kesediaan dalam menyampaikan informasi-

informasi yang peneliti butuhkan. 

                                                           
56

Ibid..., 189. 
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Pihak-pihak yang diwawancarai oleh 

peneliti adalah orang-orang yang memiliki 

peran penting dalam pondok pesantren. Dalam 

hal ini, peneliti akan mewawancarai Kepala MA 

Ma‟arif Al-Mukarrom, beberapa orang guru, 

pimpinan pondok pesantren, serta  lurah pondok 

pesantren untuk mendapatkan informasi yang 

valid.  

2. Observasi  

Observasi dalam konteks penelitian ilmiah 

adalah studi yang disengaja dan dilakukan 

secara sistematis, terencana, terarah pada suatu 

tujuan dengan mengamati dan mencatat 

fenomena atau perilaku satu atau sekelompok 

orang dalam konteks kehidupan sehari-hari dan 
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memperhatikan syarat penelitian ilmiah. 

Observasi atau pengamatan dalam penelitian ini 

dilakukan tidak saja kepada subyek penelitian, 

tetapi juga kondisi dan situasi saat guru 

melakukan kegiatan pembelajaran di kelas dan 

di luar kelas. Dalam melakukan observasi ini 

peneliti menggunakan teknik observasi 

partisipan dengan membuat pedoman observasi 

yang memberikan kisi-kisi apa dan kondisi 

bagaimana saja yang diamati. 
57

 

Hal-hal yang akan diobservasi dalam 

penelitian ini yaitu kegiatan-kegiatan yang 

berkaitan dengan bentuk-bentukpenanamannilai 

religius santri, metode yang digunakan serta 

                                                           
57

 Sanapiah Faisal, ”Pengumpulan Dan Analisis Data Dalam 

Penelitian Kualitatif, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 67 
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hasil dari penanaman niai religius santri melalui 

program pesantren.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan 

data yang menghasilkan catatan-catan penting 

yang berhubungan dengan masalah-masalah 

yang diteliti, sehingga akan diperoleh data-data 

yang lengkap, sah dan bukan data dari hasil 

perkiraan. 

Pada penelitian ini dokumentasi yang akan 

dipakai untuk mendapatkan data tentang 

madrasah, pondok pesantren serta kegiatan yang 

berhubungan dengan penanaman nilai religius 

siswa yaitu:  
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a. Sejarah berdirinya MA Ma‟arif Al-

Mukarrom kauman Somoroto Ponorogo . 

b. Letak geografisMA Ma‟arif Al-Mukarrom 

Kauman Somoroto Ponorogo. 

c. Visi dan MisiMA Ma‟arif Al-Mukarrom 

Kauman Somoroto Ponorogo.  

d. Sejarah berdirinya pondok Pesantren Al-

Mukarrom 

e. Rencana Kegiatan  Harian (RKH) dan 

Mingguan (RKM) pondok pesantren Al-

Mukarrom 

f. Program Semester dan program tahunan 

di pondok pesantren Al-Mukarrom.  



107 
 

 
 

g. Data siswa pondok pesantren Al-

Mukarrom 

 

 

6. Teknik Analisis Data  

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian 

deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif adalah 

bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan 

data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola 

hubungan tertentu.58 

Analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, 

                                                           
58

Sugiyono, Metode Penel itian  Pendidikan pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: CV Alfabeta, 2015), 335. 
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dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 

kategori, menjabarkan kedalam unit-unit,  

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan 

dipelaiari, dan membuat kesimpulan sehingga 

mudah dipahami oleh diri sendiri maupu orang 

lain.
59

 

Miles dan Huberman mengemukakan dalam 

bukunya Sugiono bahwa aktivitas dalam analisis 

data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, 

sehingga datanya sudah jenuh.
60

 Aktivitas dalam 

analisis data, yaitu data reduction (reduksi data),data 

                                                           
59

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan 

R&G (Bandung: Alfabeta, 2012), 244. 
60

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: CV 

Alfabeta, 2008), 337. 
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display (displai data), dan conclusion 

drawing/verification (verifikasi atau penarikan 

kesimpulan).
61

 Diantara langkah-langkah dalam 

analisis kualitatif adalah sebagai berikut:  

1. Mereduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya. Dengan demikian data yang telah 

direduksi memberikan gambaran yang lebih 

jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan 

mencarinya bila diperlukan.
62

 

2. Data Display (Penyajian Data) 

                                                           
61

Ibid.,246  
62

Ibid.., 247. 
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Penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal 

ini Miles dan Huberman dalam bukunya 

Sugiono menyatakan yang paling sering 

digunakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 

bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, 

maka akan memudahkan untuk memahami apa 

yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami 

tersebut.
63

 Data yang didisplay adalah data 

hasil wawancara tentang bentuk-bentuk 

penanaman  nilai religius santri, metode serta 

                                                           
63

Ibid., 249. 
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hasil dari penanaman nilai religius santri Ma 

Ma‟arif Al-Mukarrom melalui program 

pesantren Al-Mukarrom. 

3. Conclusion Drawing/verification 

Dalam tahapan penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, dan 

akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti 

yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila 

kesimpulan pada tahap awal didukung oleh 

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat 

peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan 

data, maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel.  



112 
 

 
 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

yang diharapkan adalah merupakan temuan 

baru yang sebelumnya belum pernah ada. 

Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran 

suatu obyek yang sebelumnya masih belum 

jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas. 

Penelitian ini akan menyimpulkan tentang 

upaya penanaman nilai religius santri MA 

Ma‟arif Al-Mukarrom melalui program 

pesantren Al-Mukarrom Kauman Somoroto 

Ponorogo.  
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7. Pengecekan Keabsahan Temuan  

Bagian ini memuat tentang usaha-usaha 

peneliti untuk memperoleh keabsahan temuannya. 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang 

diperbarui dari konsep kesahihan (validitas), 

keandalan (reliabilitas) dan derajat kepercayaan 

keabsahan data (kredibilitas data).
64

Validitas adalah 

derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek 

penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh 

peneliti. Reliabilitas berkenaan dengan derajad 

konsistensi dan stabilitas data temuan.
65

 

Dengan demikian data yang valid adalah data 

yang sama dan tidak berbeda antara data yang 

                                                           
64

Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2018..., 49. 
65

 Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan : Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D..., 364. 
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dilaporkan peneliti dengan yang terjadi di lapangan. 

Dalam pengecekan keabsahan data ini, peneliti 

menggunakan teknik perpanjangan keikutsertaan dan 

pengamatan yang tekun. 

Uji kredibilitas data atau kepercayaan 

terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan 

dengan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan 

pengamanan, triangulasi, pengecekan sejawat, 

kecukupan referensial, kajian kasus negatife dan 

pengecekan anggota.
66

 Namun dalam Penelitian ini, 

peneliti akan menggunakan tiga macam pengecekan 

keabsahan data, yaitu perpanjangan keikutsertaan, 

triangulasi (metode dan sumber), dan ketekunan 

pengamatan. 

                                                           
66

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009) 171. 
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1. Perpanjangan keikutsertaan  

Peneliti dalam penelitian kualitatif 

adalah instrumen itu sendiri. Keikutsertaan 

peneliti sangat menentukan dalam 

pengumpulan data. Dalam hal ini keikutsertaan 

tersebut tidak hanya  dilakukan dalam waktu 

singkat, tetapi memerlukan perpanjangan  

keikutsertaan peneliti pada latar penelitian. 

Maka perpanjangan keikutsertaan peneliti 

dalampenelitian ini akan memungkinkan 

peningkatan derajat kepercayaan data 

dikumpulkan. Maksud dan tujuan 

memperpanjang keikutsertaan dalam 

penelitian ini adalah: (a) dapat menguji ketidak 

benaran informasi yang diperkenalkan oleh 
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distorsi, baik yang Berasal dari diri sendiri, 

maupun dari responden dan selain itu dapat 

membangun kepercayaan subyek, (b) dengan 

terjun ke lokasi dalam waktu yang cukup 

panjang, peneliti dapat mendeteksi dan 

memperhitungkan distorsi yang mungkin 

mengotori data, pertama-tama dan yang 

terpenting adalah distorsi pribadi.  

2. Triangulasi (metode dan sumber)  

Teknik triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data 

itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Ada empat 

macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan 
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yang memanfaatkan penggunaan: sumber, 

metode, penyidik, dan teori.
67

 

Dalam penelitian ini digunakan teknik 

triangulasi dengan pemanfaatan sumber dan 

metode. Teknik triangulasi dengan sumber, 

berarti membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi dan 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda 

dalam metode kualitatif. Hal itu dapat dicapai 

peneliti dengan jalan: (a) membandingkan data 

hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara. (b) membandingkan hasil 

wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan.  

                                                           
67

Ibid.., 178. 
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3. Ketekunan pengamatan  

Ketekunan pengamatan yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah menemukan ciri-

ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat 

relevan dengan persoalan atau isu yang sedang 

dicari. Peneliti membaca seluruh catatan hasil 

penelitian secara cermat, sehingga dapat 

diketahui kesalahan dan kekurangannya. 

Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan 

ketekunan adalah dengan cara membaca 

berbagai referensi buku maupun hasil 

penelitian buku atau dokumentasi-

dokumentasi yang terkai dengan penemuan 

yang diteliti. 
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8. Tahapan-tahapan penelitian  

Mujia Rahardjo dikutip dalam bukunya Zainal 

Arifin, memberikan contoh proses penelitian 

kualitatif yang disajikan menurut tahap-tahapnya, 

yaitu :
68

 

1. Tahapan Pra Lapangan  

Tahap ini merupakan tahap sebelum 

peneliti terjun ke lapangan. Kegiatan yang 

dilakukan oleh peneliti meliputi: a) menyusun 

rancangan menyusun latar belakang masalah 

penelitian dan alasan pelaksanaan penelitian, b) 

memilih lapangan atau lokasi penelitian. Pada 

tahap ini peneliti menentukan lapangan atau 

lokasi penelitian sesuai dengan latar belakang 

                                                           
68

 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan :Metode dan 

Paradigma Baru, 174. 
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masalah, c) mengurus perizinan, pada tahap ini 

peneliti menyerahkan surat izin melakukan 

penelitian yang disetuji oleh Ketua Jurusan 

IAIN Ponorogo dan Dosen Pembimbing, d) 

menjajaki lapangan penelitian untuk melakukan 

pengamatan. Peneliti melakukan interaksi secara 

langsung pada lapangan yang akan diteliti dan 

peneliti menjadi peran utama dalam 

pengambilan dan pengolahan data. 

2.   Tahapan Penggalian Data  

Pada tahap ini, peneliti melaksanakan 

kegiatan penelitian di lokasi penelitian. Tahap 

ini disebut dengan tahap pekerjaan lapangan, 

yang meliputi kegiatan: a) memahami latar 

penelitian dan persiapan diri, b) memasuki 
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lapangan penelitian, c) berperan serta sekaligus 

mengambil data. Pada tahap pekerjaan lapangan 

ini, peneliti berusaha untuk memahami kondisi 

yang ada di lapangan sebagai data-data yang 

akan diambil untuk kepentingan pada tahap 

selanjutnya. 

3.   Tahapan Analisa Data  

Tahapan ini dilakukan beriringan dengan 

tahapan pekerjaan lapangan. Analisis telah 

dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan 

masalah, sebelum terjun ke lapangan dan 

berlangsung terus sampai penulisan hasil 

penelitian. Analisa data dilakukan dengan cara : 

a) reduksi data, b) penyajian data, dan c) 

verifikasi atau penarikan kesimpulan. 
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4.  Tahapan Penulisan Laporan  

Tahapan ini merupakan tahapan terakhir 

setelah ketiga tahapan di atas dilaksanakan yaitu 

menyusun laporan. Kegiatan yang dilakukan 

meliputi : a) penyusunan hasil penelitian, b) 

konsultasi hasil  penelitian kepada pembimbing. 

c) perbaikan hasil konsultasi ketika 

ditemukannya data yang perlu untuk direvisi, d) 

pengurusan kelengkapan persyaratan ujian, dan 

e) ujian skripsi. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Profil Madrasah Aliyah Ma’arif Al-Mukarrom 

Madrasah Aliyah Ma‟arif Al-

Mukarrom,Madrasah ini didirikan pada 

tahun 1972, yang beralamatkan di Jl Raden 

Patah No. 11 Desa Kauman,Kec Kauman 

Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. 

Madrasah ini masih termasuk madrasah 

swasta, yang telah memilki akreditas A, 

dengan nomor NSM 13123502020. No 

Telpn: (0352)751093, Fax: (0352)751093,   

E-Mail: mtsmaalmoe@yahoo.co.id, Data 

Geografis: Latitude:-7.865791930666487, 

mailto:mtsmaalmoe@yahoo.co.id
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Longitude: 111.40707416434861.
69

 

Madrasah ini memiliki letak geografis 

strategis, dekat dengan KUA Kecamatan 

Kauman, Puskesmas Kauman, Kecamatan 

Kauman, Masjid besar Al-Mukarrom dan 

karena terletak di jalan raya yang dilalui 

oleh angkutan kota/desa Ponorogo-Solo, 

sehingga anak-anak yang berada didesa 

Karangan, Karang Joho, Kapuran, 

Kecamatan  dapat menempuh perjalanan ke 

madrasah ini dengan mudah. 
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 Lihat Transkip Dokumentasi Nomor 01/D/13-III/2019 

dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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2. SejarahBerdirinya MA Ma’arif Al-Mukarrom  

 Pada tahun 1969 berdiri sebuah Lembaga 

Pendidikan Islam yang bernama PGA atau 

Pendidikan Guru Agama atas prakarsa para tokoh 

Nahdlatul Ulama‟ di MWC NU Kauman. 

Lembaga ini melakukan proses belajar mengajar 

di gedung madrasah diniyah Kauman tepatnya 

sebelah selatan Masjid Jami‟ Kauman.  

Kepala PGA yang pertama adalah Bapak 

Sukeni Moh Ridwan dengan masa kepemimpinan 

mulai tahun 1969 sampai dengan tahun 1974. 

Karena pada tahun 1974 Bapak Sukeni Moh 

Ridwan diangkat sebagai penilik PENDAIS 

(Pendidikan Agama Islam) di Kecamatan 

Sukorejo, sehingga jabatan Kepala PGA di 



126 
 

 
 

gantikan oleh Bapak H. Daroini Umar, BA. Masa 

kepemimpinan beliau terhitung sejak tahun 1974 

sampai dengan 1978. Pada tahun 1978 Bapak H. 

Daroini Umar, BA dimutasikan ke MTs 

Carangrejo. Pada masa inilah terjadi peralihan 

nama dari PGA 4 tahun menjadi Madrasah 

Tsanawiyah Al-Mukarrom. Peralihan nama ini 

disebabkan karena adanya aturan pemerintah 

yang menghapus PGA swasta untuk dipusatkan di 

PGA Negeri Ponorogo.  

Pada tahun 1972 berdirilah Madrasah Aliyah 

Al-Mukarrom atas prakarsa Pimpinan MTs Al-

Mukarrom dengan Pengurus Madrasah Kepala 

Madrasah Aliyah Al-mukarrom diamanahkan 

kepada Bapak Wahidi, BA. Pada tahun 1988 
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Bapak Wahidi,BA diangkat sebagai guru di SLTP 

Negeri Jenangan 1, Sehingga jabatan Kepala MA 

di gantikan oleh bapak Syamsul Hadi,BA. Namun 

pada tahun 1992 Bapak Syamsul Hadi,BA di 

angkat sebagai guru di SLTP Negeri Kedunggalar 

Ngawi. Bersamaan dengan itu Bapak Wahidi,BA 

dimutasikan ke SLTP Ma‟arif 4 Kauman 

sehingga jabatan Kepala Ma Al-Mukarrom 

diamanahkan kembali kepada Bapak Wahidi, BA. 

Pada tahun 2007 terjadi perubahan nama 

lembaga, yang semula bernama MA Al-

Mukarrom, berganti nama menjadi MA Ma‟arif 

Al-Mukarrom sesuai dengan Piagam dari 

Lembaga Pendidikan Ma‟arif Nu Cabang 
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Ponorogo Nomor 085/SK-4/LPM/I/2007 

tertanggal 01/01/2007. 
70

 

Pada tahun 2006 diadakan pemilihan kepala 

sekolah dan Bpk Drs. Agus Yahya mendapat 

kepercayaan untuk memimpin madrasah. Dalam 

kepemimpinanya MA Al-Mukarrom mengalami 

perubahan yang sangat besar dan berkembang 

lebih maju. Pada tahun 2009, MA Ma‟arif Al-

Mukarrom mendapat kepercayaan dari 

pemerintah dengan mendapatkan bantuan dana 

MEDP untuk membangun gedung IPA. Pada 

tahun 2009 diadakan lagi pemilihan kepala 

madrasah dan Bpk Drs. Agus Yahya mendapat 
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Lihat Transkip Dokumentasi Nomor 01/D/13-III/2019 

dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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kepercayaan lagi untuk memimpin Madrasah 

Aliyah Al-Mukarrom. Pada tahun 2010 MA Al-

Mukarrom mendapatkan bantuan dari pemerintah 

untuk membangun gedung bahasa dan komputer. 

Pada tanggal 30 September 2013, masa bakti 

kepala Madrasah Aliyah Ma‟arif Al-Mukarrom 

telah berakhir. Dan pada tanggal 1 Oktober 2013 

diadakan pemilihan kepala madrasah yang diikuti 

oleh semua guru karyawan dan pengurus 

madrasah. Dalam pemilihan tersebut MA Ma‟arif 

Al-Mukarrom dipimpin oleh Drs Mansur, masa 

bakti 2013-2017. Sesuai dengan Surat Keputusan 

LP Ma‟arif NU Cabang Ponorogo Nomor: 

103/SK-2/LPM/XI/2013 tertanggal 28 Nopember 
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2013, terhitung mulai tanggal 01 Desember 2013, 

sampai dengan tanggal 30 Nopember 2017. 

 

 

3. Visi, Misi dan Tujuan MA Ma’arif Al- 

Mukarrom  

Untuk mencapai tujuan pendidikan MA 

Ma‟arif Al-Mukarrom Ponorogo merumuskan 

visi dan misi sebagai berikut:  

a Visi Madrasah 

Visi MA Ma‟arif Al-Mukarrom 

Kauman Sumoroto Ponorogo: Beriman, 

bertaqwa, berilmu pengetahuan, berteknologi 

dan berakhlakulkarimah. 
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b Misi MA Ma‟arif Al-Mukarrom Kauman 

Sumoroto Ponorogo:
71

 

1) Melaksanakan pembelajaran dan 

bimbingan secara efektif, sehingga setiap 

siswa dapat berkembang secara optimal, 

sesuai dengan potensi yang dimiliki.  

2) Menumbuhkan penghayatan terhadap 

pendidikan dan ajaran agama Islam 

sehingga menjadi sumber kearifan dalam 

bertindak. 

3) Menumbuhkan semangat keunggulan 

secara optimal kepada seluruh warga 

madrasah 
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Lihat Transkip Dokumentasi Nomor 03/D/13-III/2019 

dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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4) Mendorong dan membantu siswa untuk 

mengenali potensi dirinya, sehingga 

dapat dikembangkan secara optimal 

5) Menerapkan manajemen partisipatif 

dengan melibatkan seluruh warga 

madrasah dan komite madrasah  

6) Mendorong dan membimbing siswa 

untuk melaksanakan ibadah secara tertib, 

berakhlakul karimah dan melaksanakan 

syariat Islam yang berhaluan Ahli 

Sunnah Waljamaah.  

c Tujuan 

Berdasarkan visi dan misi madrasah, 

tujuan MA Ma‟arif Al-Mukarrom Kauman 
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Sumoroto Ponorogo yang hendak dicapai 

adalahs ebagai berikut. 

1) Membentuk peserta didik memiliki imtak, 

akhlak mulia, dan budi pekerti yang baik. 

2) Membekali siswa dengan penguasaan 

ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, 

budaya, dan seni untuk bekal menghadapi 

masa depan. 

3) Mengembangkan kemampuan peserta 

didik dalam berfikir logis, kreatif, inovatif 

dan mandiri. 

4) Membekali siswa memiliki wawasan 

kewirausahaan dan kemauan bekerja keras 

untuk mengembangkan diri di masa 

depan. 
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5) Memprioritaskan pelayanan pendidikan 

kepada para siswa dalam rangka 

meminimalkan angka drop out. 

 

 

4. Letak Geoografis MA Ma’arif Al-Mukarrom  

Madrasah Aliyah Ma‟arif Al-Mukarrom 

berada pada lokasi titik koordinat Latitude= -

2.834255, Longitude= 117.048066999, dan 

tepatnya di Jalan Raden Patah No II Desa/ 

Kelurahan Kauman Kecamatan Kauman 

Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur. 

Madrasah ini memiliki letak geografis strategis, 

karena dekat dengan KUA Kecamatan Kauman, 

Pusekesmas Kauman, Kecamatan Kauman, 
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Masjid Besar Al-Mukarrom dan karena terletak di 

jalan raya yang dilalui oleh angkutan kota/desa 

Ponorogo-Solo, sehingga anak-anak yang berada 

didesa Karangan, Karang Joho, Kapuran, 

Kecamatan  dapat menempuh perjalanan ke 

madrasah ini dengan mudah.
72

 

 

 

5. Data Siswa Menurut Robongan Belajar 

Adapun rombongan belajar di MA Al-

Mukarrom,Kauman, Somoroto Ponorogo terbagi 

menjadi  9 rombongan belajar, yaitu:
73
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Lihat Transkip Dokumentasi Nomor 04 /D/13-III/2019 

dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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a. Kelas X  : 3 Rombongan Belajar,  kelas X 

IPA dengan jumlah siswa 24, kelas X IPS 1 

dengan jumlah siswa 21, kelas X IPS 2 dengan 

jumlah siswa 20.  

b. Kelas XI  : 3 Rombongan Belajar, kelas XI 

IPA 1 dengan jumlah siswa 31, kelas XI IPA 2 

dengan jumlah siswa 27, kelas XI IPS dengan 

jumlah siswa 32.  

c. Kelas XII  : 3 Rombongan Belajar, kelas XII 

IPA dengan jumlah siswa 37, kelas XII IPS 1 

dengan jumlah siswa 31, kelas XII IPA 2 

dengan jumlah siswa 27.  
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6. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Al-

Mukarrom  

Secara umum untuk sejarah berdirinya 

pondok pesantren Al-Mukarrom ini belum di 

bukukan atau masih abstrak, hal itu dikarenakan 

kondisi pondok yang bisa dikatakan masih baru. 

Namun peneliti berusaha mencari tahu latar 

belakang sejarah berdirinya pondok pesantren Al-

Mukarrom ini dengan mewawancarai beberapa 

pihak terkait  yang berperan penting di dalam 

pondok pesantren.  

Seperti yang peneliti ketahui bahwa pondok 

pesantren ini berdiri pada tahun 2015, dengan 

beberapa faktor yang menjadi latar belakang 
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berdirinya pondok tersebut, hal itu sebagaimana 

dikatakan oleh kepala Madrasah, bahwa:  

Pondok ini ada sejak tahun 2015 lalu, dimana pada 

awal mulanya ada salah satu dari guru madrasah 

yang mendapatkan risalah, lewat sebuah mimpi 

yang dialami tidak  hanya sekali dua kali tapi 

berkali-kali, dalam mimpinya beliau di amanahi 

untuk menyampaikan dakwah lewat pondok dengan  

naman pondok Al-Mukarrom, kemudian selang 

beberapa hari mimpi tersebut disampaikan kepada 

pimpinan madrasah, dengan mempertimbangkan 

banyak hal, akhirnya pendirian pondok di 

realisasikan, dengan tahap awal mengadakan 

shodaqohan dalam rangka pendirian pondok 

pesantren Al-Mukarrom, yang mengundang seluruh 

bapak ibu guru, pengurus serta komite Al-

Mukarrom, dan juga masyarakat sekitar Al-

Mukarrom, atas berkat rahmat Allah, Allah 

mempermudah pendirian pondok ini, lewat bapak 

Muhazir yang mewakafkan tanah lapangan depan 

madrasah untuk didirikan bangunan pondok, 

akhirnya pada tahun 2015 pondok pesantren Al-

Mukarrom resmi di buka. Dengan memanfaatkan 

bangunan  madrasah sebagai asrama sementara.
74  

 

Hal ini ditambahi oleh pengurus pondok 

pesantren Al-Mukarrom sebagai berikut:  
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Selain itu karena lembaga pendidikan formal 

terutama merasa butuh, dari segi keagamaan para 

siswa yang memang kurang, jadi perlu adanya 

peningkatan dari segi keagamaan, sehingga dengan 

kesepakatan bersama diadakannya program pondok 

pesantren yang didalamnya ada program Madin. 

Sehingga kalau diruntut sejarahnya karena madrasah 

lebih dulu berdiri maka pondok pesantren ini berada 

dibawah naungan madrasah, sehingga untuk 

kepengurusannya berbeda dengan kepengurusan 

madrasah formal. Untuk pimpinan pondok nya yaitu 

bapak kyai Robiki.
75 

 Jadi awal mula berdirinya pondok 

pesantren ini karena adanya risalah kepada 

seorang guru, yang selain itu juga karena adanya 

kebutuhan dari lembaga formal, seperti adanya 

siswa yang masuk madrsah Al-Mukarrom belum 

lancar dalam hal baca dan tulis Al-Quran, dari 

segi kedisiplina sholat berjama‟ah dan juga 

Akhlak siswa terhadap bapak dan ibu guru yang 

masih kurang, selain itu didirikannya pondok 
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pesantren ini salah satnya bertujuan dalam 

meningkatkan mutu pendidikan serta kemampuan 

religius siswa, selain itu berdirinya pondok ini di 

jadikan sebagai salah satu cara untuk 

meminimalisir kegelisahan yang selama ini 

dialami bapak ibu guru, dalam hal tuntutan jaman. 

Karena pada saat ini pondok pesantren dijadikan 

sebagai lembaga utama pilihan orang tua dalam 

menitipkan putra putrinya. Hal itu memicu 

pemikiran bapak ibu guru bahwa madrasah aliyah 

merasa kurang mampu untuk menangani 

kekuranga-kekurangan yang signifikan tersebut 

yang hanya dalam waktu 7 jam setiap harinya, 

dengan demikian atas kesepakatan bersama 
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berdirilah pondok pesantren ini dengan nama 

pondok pesantren Al-Mukarrom.  

 

 

7. Setruktur pengurus pondok pesantren Al-

Mukarrom 

Manajemen pengelolahan yang baik akan 

menentukan perkembangan suatu organisasi untuk 

lebih baik lagi, sehingga tahap awal yaitu 

dibentuklah setruktur kepengurusan secara jelas 

dan terperinci, begitu juga di pondok pesantren 

Al-Mukarrom ini, setruktur pengurus pondok 

pesantren Al-Mukarrom sebagai berikut: 

Penanggung jawab: Kepala MTs Al-Mukarrom 

dan Kepala MA Al-Mukarrom, Dewan Komite: 
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Drs. Agus Yahya, Drs. Mansur, M,.Pd.I, K.H., 

Wakhidi, Sarpras: Rudi Kristono, Dawam, 

Pengasuh Pondok: Kyai. Robiki, Sekertaris: Edi 

Sucipto, Khoirul Aziz, Bendahara:  Umi 

Sholihatul Haniah, Suparmi, Bidang Pendidikan: 

Fatkurrouful Wahid, Imam Mahmud, Bidang 

Keamanan: Dhody Eriyanto, Amroni, Bidang 

Kesantrian: Aries Nur Hidayanto, Imam Mustofa, 

Bidang Kebersihan dan Kesehatan: Dian 

Rohmawati, Rustamaji, Hendrik Kuswanto.76 
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B. Deskripsi Data Khusus 

1. Bentuk-bentuk penanaman nilai religius 

santri MA Al-Mukarrom melalui program 

pesantren Al-Mukaarom Kauman Somoroto, 

Ponorogo.  

Madrasah Aliyah Ma‟arif Al-Mukarrom 

merupakan sebuah lembaga formal yakni 

lembaga Madrasah yang berada dibawah 

naungan yayasan LP Ma‟arif Ponorogo, yang 

memiliki visi beriman, bertaqwa, berilmu 

pengetahuan, berteknologi dan berakhlakul 

karimah, sehingga MA Ma‟arif Al-Mukarrom 

harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat 

yang berkaitan dengan pendidikan Islam yang 

bertujuan untuk menjawab krisis moral yang 
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pada saat ini marak beredar di kalangan 

masyarakat. Hal itu sama dengan pondok 

pesantren Al-Mukarrom ini, Pondok pesantren 

ini berdiri dibawah naungan Madrasah Al-

Mukarrom, yang dalam pengelolahannya masih 

dibawah pengawasan kepala madrasah, meskipun 

demikian pengelolahan pondok pesantren ini 

diserahkan kepada pengasuh pondok, yang 

dipilih berdasarkan kesepakatan bersama antara 

pengurus dan juga bapak kepala madrasah. 

Pondok pesantren ini memiliki visi dan misi yang 

sama dengan madrasah. Hal ini sebagaimana 

disampaikan oleh pengasuh pondok sebagai 

berikut: 

”Berdirinya pondok ini masih berada dibawah 

naungan madrasah. Memang seharusnya madrasah 
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lah yang berada di bawah naungan pondok, karena 

latar belakang Madrasah Al-Mukarrom lebih dulu 

berdiri maka pondok masih mengikut di bawah 

naungan Madrasah.
77

 

 

Berdirinya pondok pesantren ini banyak 

memberikan dampak positif terhadap 

perkembangan religius santri, sehingga program 

pesantren ini dijadikan sebagai salah satu cara 

efektif untuk meningkatkan religius santri 

Madrasah Al-Mukarrom. Sebagaimana hasil 

wawancara dengan pengasuh pondok pesantren 

Al-Mukarrom: 

“Program pesantren ini sangat efektif mbak, dan 

juga sangat banyak sekali manfaatnya khususnya 

bagi para santri”.
78
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Hal itu sesuai dengan background 

madrasah yang ingin membekali siswa siswinya 

dengan pendidikan religius yang mumpuni yang 

dijadikan bekal untuk para siswa dalam 

kehidupan yang akan datang. Pondok pesantren 

Al-Mukarrom merupakan salah satu program 

madrasah yang masih baru didirikan. Yakni 

pondok ini berdiri pada tahun 2015 lalu dengan 

demikian masih perlu ketelatenan yang ekstra 

dalam penyusunan dan pelaksanaan program-

programnya. Berkaitan dengan perencanaan 

bentuk-bentuk kegiatan yang sesuai dengan 

penanaman nilai-nilai religius siswa maka perlu 

dibuat program-program terkait. Program-

program yang disusun untuk mempermudah 
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dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. 

Hal itu diuraikan pengurus pondok sebagai 

berikut:  

Kaitannya dengan perencanaan program pesantren, 

langkah selanjutnya yaitu dengan membuat 

program-program, yang dikategorikan menjadi tiga 

bagian. 
79

 

 

Beberapa rencana program pesantren yaitu, 

pertama rencana kegiatan jangka pendek, kedua 

rencana kegiatan jangkan menengah dan kegiatan 

jangka panjang, sebagaimana disampaikan oleh 

pengasuh pesantren Al-Mukarrom: 

Diantara bentuk-bentuk kegiatannya yaitu ada 

progam harian, program mingguan,program bulanan 

atau tahunan.
80
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Pendapat tersebut diperkuat oleh kepala 

Madrasah Aliyah Al-Mukarrom: 

 “Bahwasannya perencanaan program pesantren di 

Madrasah Al-Mukarrom tediri dari tiga kategori, 

yaitu kegiatan harian, kegiatan mingguan, dan 

kegiatan bulanan atau Tahunan”.
81

 

 

Dalam perencanaan program pesantren ini 

secara umum di rencanakan terlebih dahulu oleh 

pengurus inti pondok pesantren dan juga 

beberapa guru dari madrasah formal, yang 

bertujuan untuk mensinkronkan kegiatan yang 

ada di madrasah dan di pondok. Hal ini juga 

senada seperti yang dikatakan oleh kepala 

madrasah berikut: 

”Yang berperan dalam perencanaan program-

program pesantren adalah seluruh pengurus formal 
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maupun non formal, baik pengurus yang  mukim 

maupun yang berada di luar pondok”.
82

 

 

Para santri tidak dilibatkan dalam 

penyusunan program-program apa saja yang 

direncanakan oleh para pengurus. Hasil dari 

rencana program-program yang akan 

dilaksanakan diputuskan oleh seluruh pengurus 

berdasarkan musyawarah dan kesepakatan 

bersama.  

Diantara kegiatan-kegiatan yang ada 

didalam pondok pesantren Al-Mukarrom Yaitu:  

Kegiatan harian: 

1. Program Tahfidzul Quran.  
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2. Mewajibkan para santri untuk melaksanakan 

Sholat berjama‟ah khususnya dan sholat 

sunnah umumnya,
83

 hal itu sebagaimana 

diuraikan oleh kepala madrasah:  

“Penekanan pada sholat berjama‟ah sangat 

diutamakan mbak. Karena sholat itu merupakan 

pondasi utama para siswa, jika sholatnya baik insya 

Allah baik pula kepribadiannya”.
84

 

 

3. Program Madin atau madrasah diniyah, yang 

diawali dari tingkat dasar atau Ula, dan 

Wustho yang dilaksanakan setelah sholat 

ashar, yang bertujuan untuk meningkatkan 

Baca Tulis Al-Quran Santri dan juga 

pemahaman kitab-kitab klasik. Hal ini senada 
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dengan pernyataan pengurus pondok sebagai 

berikut: 

“Sebagai salah satu tujuan adanya program 

pesantren yaitu untuk meningkatkan segi baca tulis 

Al-Quran siswa yang masih kurang, ada juga siswa 

yang masuk ke madrasah belum bisa menulis dan 

membaca Arab, sehingga itu perlu penanganan 

khusus”.
85

 

 

4. Selain itu juga kegiatan sorogan Al-Qur‟an 

yang dilaksanakan setelah sholat Magrib. 

5. Wajib mengikuti kajian kitab yang 

dilaksanakan setelah sholat isa‟ dan setelah 

sholat subuh  yaitu sorogan kitab kuning.
86

 

6. Pembiasaan menghafal surat-surat pendek. 
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Berbagai macam kegiatan tersebut telah 

dibuatkan jadwal oleh pengurus sebagai 

berikut:
87

  

Sebagaimana kegiatan harian yang 

dilaksanakan di pondok pesantren Al-Mukarrom 

yaitu di mulai pada pukul 03.00 sampai jam 

04.00 pelaksanaan Qiyamul Lail, kemudian 

langsung dilanjutkan dengan sholat subuh 

berjama‟ah hingga pukul 05.00, setelah sholat 

subuh dilanjutkan dengan pengajian kitab kuning 

hingga pukul 05.45, kemudian dilanjutkan 

dengan persiapan pribadi untuk melaksanakan 

sekolah formal, sebelum para santri berangkat 

menuju madrasah selalu dilaksanakan sholat 
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duha berjama‟ah pada pukul 06.45 sampai 07.00, 

setelah selesai para snatri mengikuti sekolah 

formal hingga pukul 13.00,  sebagai salah satu 

penekanan religius pada siswa yaitu dilaksanakan 

sholat zuhur berjama‟ah yang diikuti seluruh 

siswa MA Al-Mukarrom pada pukul 11.45 

sampai 12.30.  

Kegiatan Mingguan: 

1. Kegiatan pada malam Sabtu diba‟an 

dan Al-Barjanji. 

2. Istighosah yang dilaksanakan setiap 

malam Jum‟at dan dilanjutkan dengan 

jiaroh makam eyang Mukarrom. 

3. Kegiatan Samrohan. 

Kegiatan Bulanan: 
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1 Kegiatan khotmil quran di  masjid AZ-

Zikro pada hari Minggu Kliwon. 

2 Kegiatan mukhadhoroh yang diadakan 

3 bulan sekali dan diikuti seluruh santri 

putra dan putri. 

3 Wisata religi ponorogo.
88

 

Dari hasil data diatas bisa disimpulkan 

bahwa berkaitan dengan penanaman nilai religius 

santri MA Al-Mukarrom melalui program 

pesantren Al-Mukarrom, Kauman Somoroto, 

Ponorogo, dilakukan dengan cara pertama, 

menyesuaikan dengan latar belakang berdirinya 

pondok pesntren, selain itu sesuai dengan visi 

dan Misi Madrasah Aliyah Al-Mukarrom, kedua 
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menyusun dan membuat program terkait yang 

mana di pondok pesantren ini dikategorikan 

menjadi tiga kegiatan besar, yaitu kegiatan 

harian, mingguan, bulanan atau tahunan.  

 

 

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat 

yang dihadapi dalam proses penanaman nilai 

religius santri MA Al-Mukarrom melalui 

program pesantren Al-Mukarrom Kauman 

Somoroto Ponorogo. 

Secara garis besar dua faktor ini, yakni 

faktor pendukung dan faktor penghambat selalu 

berjalan beriringan dalam kegiatan apapun. 

Begitupula dalam proses penanaman nilai 
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religius santri MA Al-Mukarrom melalui 

program pesantren ini. Penanaman nilai religius 

santri tidak akan berjalan secara sempurna tanpa 

adanya faktor pendukungnya. Faktor pendukung 

merupakan salah satu hal terpenting yang 

menunjang kesuksesan pelaksanaan dalam 

menanamkan nilai religius santri melalui 

program pesantren ini. Adapun diantara faktor-

faktor yang mendukung yaitu seperti yang 

diuraikan oleh pengasuh pondok pesantren 

sebagai berikut:  

“Faktor utama yaitu dari kedisiplinan serta 

kepribadian bapak ibu guru baik formal maupun non 

formal, yang mana guru maupun ustad-ustadzah 

merupakan contoh utama para santri maupun siswa 

disekolah”.
89
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Dari pernyataan pengasuh pondok tersebut 

dalam penanaman nilai religius, perlu adanya 

contoh dari bapak ibu guru formal, maupun non 

formal, karena dari pengajar di lembaga formal 

dan pesantren itu berbeda sehingga harus ada 

sinkronisasi dari dua belah pihak, jangan sampai 

terjadi kesalahan komunikasi yang akan 

mengakibatkan program yang sudah 

direncanakan tidak tepat sasaran. Peran guru 

disini sangat utama karena guru akan menjadi 

uswah dan contoh sebagai media bagi siswa 

dalam membentuk karakter religius. Hal itu 

senada juga dengan pernyataan bapak kepala 

madrasah: 

“untuk mencapai hasil yang dinginkan tentunya dari 

semua pihak harus ikut berpartisipasi, harus satu visi 
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dan misi bahwa sebenarnya penanaman nilai religius 

itu sangat penting. Karena nilai religius merupakan 

salah satu pondasi untuk membentuk anak didik 

yang baik dalam hal bathin dan dhohir”.
90

 

 

Berdasarkan pernyataan kepala madrasah 

tersebut, bahwasanya kerjasama serta kesamaan 

visi dan misi merupakan salah satu hal utama 

yang harus terus dipertahankan dan 

dikembangkan. Ke tlatenan serta ketegasan perlu 

di pergunakan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan, sehingga penanaman nilai religius 

benar-benar bisa menjadi karakter anak didik 

serta menjadi bekal untuk kehidupan santri yang 

akan datang.  
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Selain itu di dukung juga dengan kreatifitas 

ustad-ustadzah dalam menyampaikan materi, 

dengan menggunakan berbagai macam metode, 

karena dalam rangka mencapai tujuan diperlukan 

suatu metode yang sangat operasional pula, yang 

mencakup penyajian materi dalam proses 

pembelajaran. Hal itu sebagai mana diungkapkan 

oleh bapak pengurus pondok sebagai berikut: 

”Untuk metode yang digunakan saya kira hampir 

sama dengan pondok-pondok salaf lainnya, seperti 

sorogan, bandongan, wethonan juga, diselingi 

dengan metode ceramah dan juga Qawaid wa 

tarjamah (guru membaca kemudian santri 

mengartikan sesuai dengan bahasa didaerahya 

masing-msing)”.
91 

 

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan 

pengurus pondok tersebut, Sebagaimana metode 
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yang diterapkan di pondok pesantren Al-

Mukarrom ini, yakni karena berlatar belakang 

pondok salafi, pondok Al-Mukarrom ini 

menggunakan metode layaknya pondok-pondok 

salafi lainya, yaitu menggunakan metode 

tradisional yang sering digunakan. Selain itu 

variasi metode juga disesuaikan dengan materi 

dan juga kondisi para santri, karena santri 

merupakan salah satu objek utama dalam proses 

penanaman nilai religius ini.  

Selain adanya faktor pendukung juga 

pastilah ada faktor penghambat yang melatar 

belakangi proses penanaman nilai religius di MA 

Al-Mukarrom ini, berdasarkan pengamatan dan 

juga wawancara dengan beberapa ustad serta 
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pengurus pondok Al-Mukarrom, faktor 

penghambat yang dihadapi adalah sesuatu yang 

wajar. Sebagaimana diuraikan oleh salah satu 

pengurus pondok pesantren Al-Mukarrom: 

 “Kalau menurut saya program pesantren ini sangat 

baik, dan juga sangat efektif sebagai salah satu 

program untuk penanaman nilai religius siswa 

mbak, apalagi di era milenial seperti sekarang ini. 

Namun di balik ke efektifanya juga menyimpan 

banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi”. 
92

 

 

Diantara kendala atau faktor penghambat 

tersebut sebagaimana diungkapakan oleh 

pengurus utama pondok pesantren Al-Mukarrom, 

diantaranya yaitu dari faktor: 

1) Usia, seperti yang sudah di jelaskan tadi 

bahwa pondok ini masih baru berdiri, 

istilahnya masih mbabad, jadi dari segi 
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sistemnya juga masih membangun, program-

program nya juga masih membangun jadi 

masih banyak kekurangan.  

2) Masalah birokrasi juga masih perlu difikirkan 

kembali, karena bagaimanapun kalau pondok 

pesantren ini dibawah naungan madrasah itu 

kurang bebas bergerak, kurang leluasa dalam 

mengembangkan kebijakan-kebijakan 

sendiri.  

3) Masalah utama yaitu dari faktor pendanaan 

juga, yang berimbas pada sarana prasarana, 

dan juga.  
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4) Dari segi pengelolaan nya, masih kekurangan 

personil.
93

 

Sehingga dari beberapa pernyataan tersebut 

bisa disimpulkan bahwa faktor pendukung dan 

faktor penghambat selalu ada dan mengitari 

proses penanaman nilai religius melalui program 

pesantren ini, namun demikian para pengurus 

tetap berusaha untuk meminimalisir segala 

bentuk kendala yang dihadapi. 
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3. Konstribusi penanaman nilai religius santri 

melalui program pesantren Al-Mukarrom 

terhadap MA Ma’arif Al-Mukarrom Kauman 

Somoroto Ponorogo.  

Sebagaimana latar belakang berdirinya 

pondok pesantren ini, pesantren Al-Mukarrom 

memiliki konstribusi yang sangat besar dalam 

menjawab problematika-problematika yang 

belum mampu diselesaikan oleh lembaga formal, 

yakni madrasah aliyah Al-Mukarrom. Pondok 

pesantren Al-Mukarrom sejatinya sebuah 

lembaga pendidikan yang mempunyai tujuan 

yang tidak berbeda dengan madrasah aliyah Al-

mukarrom. Hal itu sebagaimana dikatakan oleh 
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pengasuh yayasan Pondok pesantren sebagai 

berikut:  

“Pesantren Al-Mukarrom ini memiliki visi dan misi 

yang sama dengan madrasah mbak, ya kembali lagi 

kepada latar belakang berdirinya pondok ini, yaitu 

untuk menjawab problematika yang belum mampu 

di hadapi oleh lembaga formal”.
94 

 

Didalam melaksanakan sutau program 

maka tentunya ingin mendapatkan segala 

sesuatunya berjalan sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan sehingga dapat diketahui 

konstribusi apa yang mampu diberikan dalam 

menjawab suatu persoalan yang dihadapi.  

Untuk mengetahui konstribusi yang 

diberikan pesantren terhadap santri madrasah 

aliyah Al-Mukarrom maka dapat terlihat melalui 
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program-program yang di jalankan, yang mana 

pesantren berusaha untuk menyediakan  

program-program yang efektif sebagaimana yang 

sudah disebutkan diatas tadi. sehingga untuk 

mengetahui efektif atau tidaknya suatu program 

perlu diadaknya evaluasi dari program yang 

sudah dilaksanakan. 

Ketika suatu lembaga memiliki manajemen 

yang baik maka akan memberikan konstribusi 

yang baik pula. Meskipun kendala itu pastilah 

selalu mengiringi prosesnya, maka disinilah 

peran penting evaluasi agar kesalahan atau 

kekurangan yang terjadi di dalam lembaga 

tersebut bisa diminimalisir dengan sebaik 
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mungkin sehingga mendapatkan solusi yang 

efektif.  

Berkaitan dengan proses evaluasi yang 

dilaksanakan di dalam pondok pesantren Al-

Mukarrom proses evaluasinya melalui tiga 

tahapan, yaitu yang pertama, evaluasi program 

melalui musyawarah pengurus inti, kemudian 

yang kedua, evaluasi program melalui 

musyawarah seluruh pengurus baik formal 

maupun non formal,  kemudian tahap ketiga 

yaitu musyawarah dengan melibatkan seluruh 

pengurus baik formal maupun non formal dan 

juga wali santri. Hal itu sebagaimana di uraikan 

oleh pengurus pondok pesantren Al-Mukarrom 

sebagai berikut:  
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Proses evaluasi di dalam pondok pesantren ini 

melalui beberapa tahapan mbak, meskipun kita 

ketahui bahwa pesantren ini masih bisa 

dikategorikan baru kami ingin program apa saja 

yang dilaksanakan bisa berjalan dengan baik. Proses 

evaluasi ini melalui tiga tahapan, yang pertama 

musyawarah yang dilaksanakan oleh para pengurus 

inti, kemudian yang kedua musyawarah bersama 

yang dilakukanoleh seluruh pengurus pondok 

pesantren baik yang mukim dan tidak mukim, baik 

bapak ibu guru formal dan juga para ustad ustadzah. 

Yang ketiga dengan cara musyawarah bersama 

mengundang seluruh wali santri.
95

 

 

Hal itu menunjukkan bahwa pondok 

pesantren Al-Mukarrom dalam memecahkan 

masalah ataupun untuk mencari solusi ketika 

ada program yang belum berjalan, atau ada 

kendala-kendala yang menghambat maka 

diperlukan evaluasi bersama, karena pondok 

pesantren ini merupakan salah satu program 

yang berada dibawah naungan lembaga maka 
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tidak dapat memutuskan perkara dengan 

sepihak, sehingga memang harus diadakan 

musyawarah.  

Adapun mekanisme evaluasi program-

program yang dilaksanakan dengan cara 

pengurus inti mengadakan evaluasi setiap satu 

minggu sekali. Selanjutnya apabila ada hal-hal 

yang sekiranya ada permasalahan yang belum 

bisa dipecahkan oleh pengurus inti, maka 

seluruh pengurus formal maupun non formal 

melaksanakan musyawarah untuk mencari 

solusi dengan cara musyawarah  bersama yang 

diadakan setiap satu bulan sekali, dan yang 

terakhir dengan cara mengadakan musyawarah 

dengan mengajak wali santri dalam 
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menyelesaikan masalahnya. Hal itu senada juga 

dengan pernyataan  Bapak Wahid selaku 

pengurus inti pondok pesantren Al-Mukarrom 

sebagai berikut:  

“Kalau ini untuk pengurus inti sebenarnya satu 

minggu sekali mbak, untuk dengan seluruh pengurus 

itu satu bulan sekali, dan yang terakhir dengan 

seluruh wali santri itu biasanya barengan dengan 

pengambilan rapot”.
96

 

 

Kemudian setelah program-program yang 

telah dilaksanakan dievaluasi maka konstribusi 

dari program pesantren dapat terlihat, 

sebagaiaman program pesantren ini, Program 

pesantren ini mampu memberikan dampak 

positif  bagi para santri madrasah aliyah Al-

Mukarrom, yang utama yaitu meningkatkan 
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kedisiplinan santri MA Al-Mukarrom dalam hal 

melaksanakan kewajibannya, yaitu Sholat Wajib 

tepat pada waktunya, selain itu pesantren 

mampu menjawab problematika yang berkaitan 

dengan santri MA Al-Mukarrom yang awalnya 

masuk madrasah belum lancar dalam hal baca 

dan tulis Al-Quran, dengan adanya program 

pesantren ini mampu menyelesaikan persoalan 

tersebut. Selain itu konstribusi lainnya juga 

terlihat jelas dengan adanya perbedaan antara 

santri yang sekolah formal dan mondok dengan 

yang mengikuti sekolah formal saja, santri yang 

mondok memiliki bekal nilai religius yang lebih 

mumpuni baik dari dalam segi ibadah dan 

pergaulannya, selain itu juga dari segi interaksi 
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dengan bapak ibu guru, dan para ustad-

ustadzah. Hal itu diungkapkan pengurus pondok 

sebagai berikut: 

“Alhamdulillah lambat laun dengan adanya pondok 

pesantren ini dari tingkah laku dan sopan santun 

serta dalam tutur kata para santri sudah baik 

menunjukkan sama‟na wa atho‟na”.
97

 

 

Secara signifikan konstribusi pesantren 

memang belum sempurna, namun sedikit demi 

sedikit misi pesantren ini bisa dirasakan karena 

memang kembali lagi pada latar belakang 

pondok pesantren Al-Mukarrom ini yang 

dikatakan masih sangat muda. Hal itu 

dipaparkan oleh pengasuh pondok sebagai 

berikut:  
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“Peran pesantren memang belum sepenuhnya 

menonjol mbak, namun dengan adanya program 

pesantren ini kami cukup terbantu dalam menangani 

problematika yang ada, salah satu konstribusi 

pesantren yang sudah bisa dirasakan yaitu ada 

beberapa santri yang mampu medapatkan beasiswa 

Al-Quran untuk masuk ke perguruan tinggi”.
98

 

 

Hal itu dibenarkan juga oleh bapak 

pengurus pondok, beliau menuturkan bahwa 

konstribusi dari program pesantren ini sebagai 

berikut:  

Seperti yang saya katakan tadi bahwa berdirinya 

ponpes karena adanya faktor kebutuhan dari sekolah 

formal, yaitu dari segi baca tulis Al-Quran siswa 

yang masih kurang, ada juga siswa yang masuk ke 

madrasah belum bisa menulis dan membaca Arab, 

setelah mengikuti program pesantren alhamdulillah 

sudah bisa menulis Arab dan juga lancar membaca 

Al-Quran. Ada juga dari santri yang diterima di 

peguruan tinggi dengan menggunakan beasiswa Al-

Quran.
99

 

                                                           
98

Lihat Transkip Wawancara Nomor 02/W/18-IV/2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
99

Lihat Transkip Wawancara Nomor 04/W/20-IV/2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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Berdasarkan pernyataan dari pimpinan dan 

juga pengurus pondok pesantren bahwa 

konstribusi yang sudah bisa dirasakan dari 

adanya program pesantren ini terhadap 

madrasah aliyah Al-Mukarrom adalah para 

santri yang awal masuk madrasah belum bisa 

baca tulis Al-Quran setelah adanya program 

pesantren hal itu bisa diatasi, selain itu juga 

dengan adanya program pesantren ini mampu 

mengantarkan siswa mendapatkan beasiswa 

perguruan tinggi, Program pesantren ini mampu 

meningkatkan kedisiplinan santri MA Al-

Mukarrom dalam hal sholat berjama‟ah 

khususnya, dari segi akhlak siswa juga dapat 

dirasaka dimana para santri MA Al-Mukarrom 
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mulai menunjukkan keta‟dimannya terhadap 

bapak ibu guru, maupun ustad ustadzah, selain 

itu akhlak terhadap teman sebayanya juga 

sangat terjaga, karena di pesantren Al-

Mukarrom di ajarkan untuk saling menghormati 

baik terhadap yang tua maupun yang lebih 

muda.  
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BAB V  

ANALISIS DATA  

A. Bentuk-bentuk penanaman nilai religius santri 

MA Ma’arif Al-Mukarrom melalui program 

pesantren Al-Mukarom Kauman Somoroto, 

Ponorogo. 

Setelah peniliti melakukan penelitian di 

lapangan, maka diperoleh beberapa temuan 

pelaksanaan program pesantren dalam menanamkan 

nilai religius santri di MA Ma‟arif Al-Mukarrom, 

Kauman, Somoroto, Ponorogo dapat dilaksanakan 

melalui setiap kegiatan secara terprogram dan 

kegiatan sehari-hari. Dalam upaya menanamkan nilai 

religius pada diri santri lembaga madrasah 

menerapkan beberapa program-program serta 
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kegiatan-kegiatan yang positif. Salah satunya yaitu 

program pesantren dalam menanamkan nilai religius 

santri. Hal itu sesuai dengan yang diungkapkan oleh 

Miftahul Ulum dalam bukunya yang berjudul 

Pendidikan Islam Dalam Realita Sosial, bahwa 

reformasi dan rekontrusksi pendidikan harus segera 

dilakukan, yang mengharuskan setiap lembaga 

pendidikan untuk terus berbenah diri kalau tidak 

ingin ditinggalkan oleh peminatnya. 

Pesantren menjadi salah satu pilihan bagi 

orang tua untuk menitipkan putra putrinya dalam 

menuntut ilmu, dengan anggapan di dalam pesantren 

anak akan dibekali berbagai macam ilmu, tidak 

hanya ilmu umum saja melainkan juga ilmu agama 

yang mumpuni. Sebagaimana yang dikemukakan 
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oleh Ngainun Najib dalam bukunya yang berjudul 

Charakter Building aspek religius ini menjadi 

tanggung jawab orang tua juga sekolah. 

Pengembangan kebudayaan religius secara rutin 

harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. 

Kegiatan religius yang terintegrasi yang 

diprogramkan akan lebih mudah dilaksanakan dan 

tidak akan memerlukan waktu khusus. 

Berawal dari sebuah perencanaan pada 

dasarnya akan menentukan berbagai bentuk-bentuk 

kegiatan yang akan dilaksanakan atau dioperasikan 

pada masa depan. Hal itu dimaksudkan agar segala 

kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana 

yang telah terprogram dengan baik serta sesuai 

dengan tujuan. Sebagaimana pondok pesantren Al-
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Mukarrom ini, didalam proses perencanaan kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan didalam pondok 

pesantren Al-Mukarrom diawali dengan perumusan 

visi misi, namun karena pondok pesantren ini berada 

di bawah naungan madrasah maka visi misinya sama 

dengan visi misi madrasah, yang mana visi madrasah 

adalah beriman, bertaqwa, berilmu pengetahuan, 

berteknologi dan berakhlakul karimah. Sedangkan 

misi madrasah adalah Melaksanakan pembelajaran 

dan bimbingan secara efektif, sehingga setiap siswa 

dapat berkembang secara optimal, sesuai dengan 

potensi yang dimiliki. Menumbuhkan penghayatan 

terhadap pendidikan dan ajaran agama Islam 

sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak. 

Menumbuhkan semangat keunggulan secara optimal 
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kepada seluruh warga madrasah. Mendorong dan 

membantu siswa untuk mengenali potensi dirinya, 

sehingga dapat dikembangkan secara optimal. 

Menerapkan manajemen partisipatif dengan 

melibatkan seluruh warga madrasah dan komite 

madrasah. Mendorong dan membimbing siswa untuk 

melaksanakan ibadah secara tertib, berakhlakul 

karimah dan melaksanakan syariat Islam yang 

berhaluan Ahli Sunnah Waljamaah.  

Selanjutnya didalam proses perencanaan 

bentuk-bentuk penanaman nilai religius santri 

melalui program pesantren ini dikelompokkan 

menjadi tiga bagian besar yaitu, kegiatan jangka 

pendek, kegiatan jangka menengah, kegiatan jangka 

panjang atau bisa disebut juga dengan kegiatan 
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harian, minggan, bulanan atau tahunan. Dalam 

proses pelaksanaan perencanaanya langkah yang 

diambil yaitu, program pesantren ini secara umum di 

rencanakan terlebih dahulu oleh pengurus inti 

pondok pesantren dan juga beberapa guru dari 

madrasah formal, yang bertujuan untuk 

mensinkronkan kegiatan yang ada di madrasah dan 

di pondok.  

Bentuk-bentuk kegiatan penanaman nilai 

religius siswa melalui program pesantren sudah 

berjalan sesuai dengan indikator-indikator nilai 

religius, dimana diantara indikatornya adalah: Taat 

kepada Allah yang meliputi melaksanakan 

perintahnya dan menjauhi larangannya, terlihat pada 

karakter siswa, santri MA Al-Mukarrom mulai tertib 
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melaksanakan sholat wajib berjama‟ah meskipun 

tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Kreatif, 

yakni berfikir dan melakukan sesuatu untuk 

menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang 

dimiliki, hal itu dapat terlihat dari para santri MA 

Al-Mukarrom yang tergabung dalam grub hadroh 

serta Samroh yang mana sering juga menunjukkan 

aksinya melalui tanggapan ataupun lomba-lomba 

fesban (festival banjari). Mandiri, yakni sikap dan 

perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang 

lain dalam menyelesaikan tugas-tugas, Bertanggung 

Jawab, yakni sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya 

dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, 

lingkungan (alam, sosial, dan budaya), negara dan 
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Tuhan Yang Maha Esa, terlihat dari santri yang 

tanggung jawab akan hafalan yang akan di serahkan 

untuk setoran, dimana santri dengan serius 

mempersiapkannya. Selain itu ada juga santri yang 

terpilih untuk menjadi pemimpin istighotsah pada malam 

jum‟at secara bergilir dan juga perwakilan mukhadoroh 

yang diadakan tiga bulan sekali, di situ mereka diajari 

akan pentingnya tanggung jawab dan juga rasa percaya 

diri sebagaimana yang disebutkan dalam indikator nilai 

religius.  Sehingga bentuk-bentuk kegiatan penanaman 

nilai religius santri MA Ma‟arif Al-Mukarom 

melalui program pesantren Al-Mukarrom, terbilang 

sudah maksimal yakni sudah sesuai dengan indikator 

nilai religius. Hal itu di karena dalam 

memprogramkan serta melaksanakan kegiatan 

berupaya untuk menciptakan seorang peserta didik 
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yang memiliki nilai religius yang mumpuni, yang 

mampu dijadikan sebagai pedoman untuk kehidupan 

sekarang maupun yang akan datang.  

Diantara uraian kegiatan pondok pesantren 

Al-Mukarrom yaitu pada proses KBM (Kegiatan 

Belajar Mengajar) yang berlangsung mulai pukul 

07.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB. setelah 

pembelajaran formal, kemudian dilaksankan 

program asrama dengan sistem pondok pesantren. 

Dalam kegiatan asrama tersebut, seluruh santri 

madrasah yang mondok Wajib mengikuti program-

program yang telah direncanakan.  

Adapun kegiatan pendidikan pesantren dalam 

menanamkan nilai religius siswa di MA Al-

Mukarrom diantaranya diterapkan juga dalam 
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kegiatan ekstrakurikuler, seperti pramuka, pramuka 

ini dilakukan setiap hari Jum‟at setelah shalat Jum‟at 

yakni pada pukul 13.00. Kegiatan paramuka ini tidak 

hanya mengajarkan ilmu kedisiplinan, tetapi siswa 

juga ditanamkan nilai-nilai karakter yang 

dikembangkan, seperti nilai religius, disiplin, 

tanggung jawab, mandiri, dan toleransi yang 

didalamnya juga mencakup beberapa indikator nilai 

religius. Dari kegiatan ini pula siswa belajar tentang 

kepemimpinan yang menuntut siswa untuk terus 

bersikap disiplin dan juga menumbuhkan sikap 

kemandirian. Selain pramuka juga ada Kesenian 

Banjari, Kegiatan ini bertujuan untuk mengasah 

kreatifitas santri serta memberikan kesempatan 

kepada santri untuk mengekspresikan diri, 
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menumbuhkan bakat, minat, kreativitas pendidikan 

agama dalam ketrampilan dan seni yang 

bernuansakan Islami.  

Diantara penerapan indikator nilai religius, 

lainnya yaitu dalam program pondok pesantren ini 

lebih menekankan pada sholat wajib berjama‟ah, 

sholat duha dan Qiyamul lail. Pembiasaan shalat 

duha berjama‟ah ini dilakukan setiap hari sebelum 

KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) dimulai. Tujuan 

dari shalat dhuha ini adalah dalam rangka untuk 

membuka mata batiniyah peserta didik, agar bisa 

cepat menangkap mata pelajaran yang diajarkan di 

madrasah. Kemudian kebiasaan untuk menanamkan 

kebiasaan karakter positif pada siswa agar senantiasa 

melaksanakan shalat duha dimanapun mereka 
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berada. Kemudian untuk sholat dhuhur berjamaah, 

Seluruh siswa diwajibkan untuk mengikuti shalat 

zuhur biasanya siswa tersebut sebelum melakukan 

shalat, siswa melakukan I‟tikaf, mengerjakan shalat 

sunnah, kemudian membaca shalawat terlebih 

dahulu. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan 

agar dapat mengembangkan karakter religius pada 

diri siswa dan kemudian agar siswa selalu mengingat 

Allah SWT dimanapun berada. Penekanan dalam 

melaksanakan sholat secara berjama‟ah ini sesuai 

dengan indikator nilai religius yang memiliki tujuan 

menumbuhkan rasa disiplin santri serta agar santri 

mampu merasakan dan mengambil manfaat dari 

pentingnya solat di awal waktu dan juga sholat 

berjama‟ah. 
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Selain itu diantara kegiatan-kegiatan lainya 

secara terperinci sudah dijadwalkan oleh pengurus 

dalam kegiatan harian, kegiatan bulanan dan tahunan 

sebagai berikut: kegiatan harian: Program Tahfidzul 

Quran. Mewajibkan para santri untuk melaksanakan 

Sholat berjama‟ah khususnya dan sholat sunnah 

umumnya sebagaimana yang sudah dijelaskan di 

atas. Program Tahfidzul Quran ini bertujuan 

menamkan nilai religius santri yaitu tanggung jawab, 

diharapkan santri mampu memiliki rasa tanggung 

jawab dengan untuk menambah hafalan serta setoran 

terhdap ustad-ustadzahnya. Program Madin atau 

madrasah diniyah, yang diawali dari tingkat dasar 

atau Ula, dan Wustho yang dilaksanakan setelah 

sholat ashar, yang bertujuan untuk meningkatkan 
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Baca Tulis Al-Quran Santri dan juga pemahaman 

kitab-kitab klasik. Selain itu juga kegiatan sorogan 

Al-Qur‟an yang dilaksanakan setelah sholat Magrib. 

Wajib mengikuti kajian kitab yang dilaksanakan 

setelah sholat isa‟ dan setelah sholat subuh  yaitu 

sorogan kitab kuning. Pembiasaan menghafal surat-

surat pendek. Kegiatan Mingguan: Kegiatan pada 

malam Sabtu diba‟an dan Al-Barjanji. Istighosah 

yang dilaksanakan setiap malam Jum‟at dan 

dilanjutkan dengan ziaroh makam eyang Mukarrom. 

Kegiatan Samrohan. Kegiatan bulanan atau tahunan: 

Kegiatan khotmil quran di  masjid az-zikro pada hari 

Minggu Kliwon. Kegiatan mukhadhoroh yang 

diadakan 3 bulan sekali dan diikuti seluruh santri 

putra dan putri, juga ada wisata religi Ponorogo. 
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Dengan analisa yang telah disampaikan di 

atas bahwa, program pesantren merupakan salah satu 

cara paling efektif digunakan untuk menanamkan 

nilai religius santri MA Ma‟arif Al-Mukarrom. 

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam 

pendidikan pesantren untuk mengembangkan 

karakter religius santri dilaksanakan mulai dari 

masuk sekolah sampai pulang sekolah. Kemudain 

ditambahi dengan program khusus pesantren yang 

dilaksanakan oleh santri yang mondok. Masjid 

merupakan senter pembelajaran, karena hampir 

semua proses pembelajaran dilaksanakan di masjid 

atau di serambi masjid. 
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B. Faktor pendukung dan faktor penghambat yang 

dihadapi dalam Proses penanaman nilai religius 

santri MA Al-Mukarrom melalui program 

pesantren Al-Mukarrom Kauman Somoroto 

Ponorogo. 

Di dalam pelaksanaan program pesantren 

dalam mengembangkan niai religius santri MA 

Ma‟arif Al-Mukarrom tidak akan berjalan secara 

sempurna tidak terkecuali dengan adanya faktor 

pendukungnya. Adapun faktor pendukung dalam 

menanamkan nilai religius melalui program 

pesantren ini di mulai dari lingkungan, dari pihak 

lembaga sekolah, kepala sekolah, guru dan orang 

tua.   
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Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi 

pengembangan nilai religius santri. Dari sekian 

banyak faktor tersebut, sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Muhammad Fathurrohman, dalam 

bukunya yang berjudul budaya religius dalam 

peningkatan mutu pendidikan. Bahwa kehidupan 

dipengaruhi oleh dua faktor yaitu: faktor internal 

yang berupa pengaruh dari dalam dan faktor 

eksternal yang merupaka pengaruh dari luar. Adapun 

faktor internal yang mempengaruhi religius 

seseorang diantaranya adalah hereditas, tingkat usia, 

kepribadian, kejiwaan. Selain faktor internal yang 

dapat mempengaruhi nilai religius, juga terdapat 

faktor eksternal di antaranya keluarga, sekolah dan 

masyarakat. 
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Seseorang mempunyai tingkah laku baik 

buruk dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. 

Karena lingkungan adalah sesuatu yang melingkupi 

ruang gerak seseorang, karena manusia hidup selalu 

berhubungan dengan manusia lainnya atau juga 

dengan alam sekitar, itu sebabnya manusia harus 

bergaul dan dalam pergaulan itu saling 

mempengaruhi pikiran, sifat dan tingkah laku. MA 

Al-Mukarrom sendiri merupakan sekolah yang 

kebetulan berada di lingkungan yang masih memiliki 

nilai spiritual tinggi, hal tersebut merupakan salah 

satu faktor pendukung implementasi program 

pendidikan pesantren dalam menanamkan nilai 

religius santri. Selain itu, lingkungan keluarga 

terutama faktor dukungan dari orang tua seperti 
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adanya motivasi, do‟a orang tua dan dukungan-

dukungan yang lain itu juga akan berpengaruh 

terhadap keberhasilan implementasi program 

pesantren dalam menanamkan nilai religius siswa 

karena ketika dirumah orang tua merupakan tokoh 

sentral yag dijadikan contoh oleh anak. Dengan kata 

lain juga, dukungan orang tua untuk mempermudah 

mengontrol pembiasaan-pembiasaan yang sudah 

dilaksanakan di sekolah dalam mengembangkan 

religius santri. 

Kemudian selain dari faktor lingkungan, 

faktor pendukung implementasi pendidikan 

pesantren dalam menanamkan nilai religius santri di 

MA Al-Mukarrom Kauman, Somoroto, Ponorogo 

diantaranya adalah: dari manajemen sekolah sangat 
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berperan penting guna memperlancar untuk 

mengembangkan karakter religius siswa, kepala 

sekolah dan guru yang terlibat langsung dan menjadi 

uswah atau teladan serta contoh yang baik, kemudian 

dukungan dari orang tua. Dengan kata lain, adanya 

proses manajemen di MA Al-Mukarrom untuk 

menunjang keberhasilan proses penanaman nilai 

religius santri melalui program pesantren, kemudian 

warga sekolah yaitu kepala sekolah maupun guru 

harus memiliki karakter yang baik dikarenakan guru 

tersebut akan menjadi uswah atau teladan bagi siswa 

siswinya. 

Selain itu didukung juga dengan kreatifitas 

ustad-ustadzah dalam menyampaikan materi, dengan 

menggunakan berbagai macam metode, karena 
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dalam rangka mencapai tujuan diperlukan suatu 

metode yang sangat operasional pula, yang 

mencakup penyajian materi dalam proses 

pembelajaran agar pembelajaran tidak 

membosankan. Sebagaimana di ungkapkan oleh 

Djamaluddin dalam bukunya “kapita Selekta 

pendidikan Islam”.Metode penyajian atau 

penyampaian yang di gunakan dalam pondok 

pesantren ada yang bersifat tradisional menurut 

kebiasaan-kebiasaan yang telah lama digunakan, 

seperti:  wetonan atau bandongan, sorogan, dan 

hafalan.balagah. Sedangkan metode nontradisional 

atau metode yang baru di introduser di dalam 

pondok pesantren yang dapat digunakan dengan 
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melihat dan menyesuaikan dengan situasi dan 

kondisi masing-masing. 

Sebagaimana metode yang dilaksanakan di 

dalam program pesantren di MA Al-Mukarrom ini 

yaitu hampir sama dengan pondok-pondok salafi 

lainnya, seperti sorogan, bandongan, wethonan juga, 

diselingi dengan metode ceramah dan juga Qawaid 

wa tarjamah (guru membaca kemudian santri 

mengartikan sesuai dengan bahasa daerahya masing-

msing). 

Selain adanya faktor pendukung, tentunya 

ada faktor penghambat pendidikan pesantren dalam 

mengembangkan karakter religius santri di MA Al-

Mukarrom. Adapun faktor-faktor yang menghambat 

implementasi pendidikan pesantren dalam 
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menanamkan nilai religius siswa antara lain yang 

telah kita ketahui bahwa lingkungan orang tua yang 

belum sepenuhnya faham bahwa sebenarnya 

pendidikan itu yang paling penting adalah pertama 

pembentukan karakter. Karena pada dasarnya, 

keturunan merupakan suatu faktor yang dapat 

mempengaruhi perbuatan. Adapun sifat yang 

diturunkan orang tua terhadap anaknya itu bukan 

sifat yang tumbuh dengan matang karena pengaruh 

lingkungan, adat dan pendidikan melainkan sifat-

sifat bawaan sejak lahir. Dalam hal tersebut, agar 

pihak sekolah dan orang tua mempunyai visi dan 

misi yang sama maka dari itu pihak lembaga sekolah 

tersebut harus selalu ada komunikasi atau 

musyawarah dengan orang tua agar dalam proses 
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pengembangan nilai religius dalam pendidikan 

pesantren dapat berjalan dengan baik sesuai dengan 

tujuan dan harapan. Disisi lain, faktor-faktor yang 

menghambat implementasi pendidikan pesantren 

dalam menanamkan nilai religius santri antara lain 

seorang guru yang kurang bertanggung jawab 

dengan tugas-tugasnya. Selain itu karena faktor Usia, 

seperti yang sudah dijelaskan bahwa pondok ini 

masih baru berdiri, istilahnya masih mbabad, jadi 

dari segi sistemnya juga masih membangun, 

program-programnya juga masih membangun jadi 

masih banyak kekurangan. Masalah birokrasi juga 

masih perlu difikirkan kembali, karena 

bagaimanapun kalau pondok pesantren ini dibawah 

naungan madrasah itu kurang bebas bergerak, kurang 
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leluasa dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan 

sendiri. Masalah utama yaitu dari faktor pendanaan 

juga yang berimbas pada sarana prasarana, dan juga 

masalah pengelolahan. Dari segi pengelolaan nya 

sendiri, masih kekurangan personil. 

Dengan analisa yang telah disampaikan di 

atas bahwa, dengan adanya program pesantren yang 

didalamnya terdapat pembiasaan-pembiasan 

penanaman nilai religius siswa. Dari pembiasaan 

tersebut diyakini dapat mengubah seluruh sifat baik 

menjadi kebiasaan, sehingga jiwa dapat menunaikan 

kebiasaan itu tanpa terlalu payah dan tanpa banyak 

menemukan kesulitan. Jika pembiasaan sudah 

ditanamkan, maka anak akan mudah dimasuki 

berbagai jenis kegiatan bagaimanapun cara dn 
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bentuknya, sehingga ketika sudah menjadi kebiasaan 

tidak akan merasa berat lagi untuk beribadah, bahkan 

ibadah akan menjadi bingkai amal dan sumber 

kenikamatan dalam hidupnya kerena mereka bisa 

berkomunikasi langsung dengan Allah dan sesama 

manusia. Sehingga bisa ditarik benang merah bahwa 

pendidikan pesantren dapat dijadikam landasan 

untuk menanamkan nilai religius siswa.   

 

 

C. Konstribusi penanaman nilai religius santri 

melalui program pesantren Al-Mukarrom 

terhadap MA Ma’arif Al-Mukarrom Kauman 

Somoroto Ponorogo.  



202 
 

 
 

Setiap program yang diterapkan pasti 

berdampak bagi objek pada sasaran tersebut, baik 

berdampak negatif maupun positif. Dari proses 

pelaksanaan program pesantren dalam menanamkan 

nilai religius santri MA Ma‟arif Al-Mukarrom 

dimana sebagian besar program pesantren dalam 

menanamkan nilai religius mendapat pengakuan 

bapak ibu guru bahwa program ini sangat efektif dan 

juga memiliki konstribusi yang sangat signifikan 

terhadap perkembangan nilai religius santri.  

Dengan demikian konstribusi penanaman 

nilai religius santri MA Al-Mukarrom melalui 

program pesantren tersebut sudah cukup baik. Salah 

satu strategi yang dapat dilakukan untuk 

menanamkan nilai religius santri yaitu menciptkan 
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situasi atau keadaan religius yang dijadikan sebagai 

budaya madrasah dengan tujuan untuk mengenalkan 

kepada peserta didik tentang pengertian dan tata cara 

pelaksanaan agama dalam kehidupan sehari-sehari. 

Selain itu, juga untuk melakukan proses mengikat 

kembali atau bisa dikatakan dengan tradisi, sistem 

yang mengatur tata keimanan kepercayaan dan 

peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta 

tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan 

manusia serta lingkungannya. 

Dari konstribusi yang dapat dirasakan 

terhadap siswa Al-Mukarrom melalui program 

pesantren ini yaitu dari segi kedisiplinan siswa, yang 

mana ketika melaksanakan shalat berjama‟ah sudah 

mulai tertib, terutama shalat fardhu, kemudian 
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berwudhu terlebih dahulu sebelum memulai 

pelajaran, Kegiatan keagamaan pendidikan pesantren 

tersebut dilakukan agar santri dapat memiliki sikap 

religius dan mengingat Allah SWT dalam setiap 

kegiatan dan perbuatannya tersebut.  Selain itu juga 

lambat laun dengan adanya pondok pesantren ini dari 

tingkah laku dan sopan santun serta dalam tutur kata 

para santri sudah baik menunjukkan sami’na wa 

atho’na. Selain itu juga adanya peningkatan akhlak 

santri baik terhadap teman sesamanya maupun 

terhadap adik kelas, dimana rasa saling menghormati 

dan saling mengasihi sudah tercipta. Karena 

berdirinya pondok pesantren ini menjawab adanya 

faktor kebutuhan dari sekolah formal, yaitu dari segi 

baca tulis Al-Quran santri yang masih kurang, ada 
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juga siswa yang masuk ke madrasah belum bisa 

menulis dan membaca Arab, setelah mengikuti 

program pesantren sudah bisa menulis Arab dan juga 

lancar membaca Al-Quran. Ada juga dari santri yang 

diterima di peguruan tinggi dengan menggunakan 

beasiswa Al-Quran.  



 
 

206 
 

BAB V1  

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian tentang 

penanaman nilai religius Santri MA Ma‟arif Al-

Mukarrom melalui program pesantren Al-Mukarrom, 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Program pendidikan pesantren dalam 

mengembangkan nilai religius santri MA Al-

Mukarrom melalui program pesantren Al-

Mukarrom dapat dilaksanakan melalui kegiatan 

secara terpogram yang dilaksanakan sehari-hari. 

Pondok pesantren Al-Mukarrom merumuskan 

kegiatan menjadi tiga bagian, yaitu kegiatan jangka 

pendek, kegiatan jangka menengah dan kegiatan 
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jangka panjang atau bisa disebut juga dengan 

kegiatan harian, kegiatan mingguan, kegiatan 

bulanan atau tahunan. Diantara bentuk kegiatannya 

yaitu: kegiatan harian: Qiyamul lail, jama‟ah 

subuh. Pengajian kitab kuning, sekolah pagi, sholat 

dhuha, kegiatan Madin, jama‟ah maghrib dan 

sorogan Al-Quran serta pengkajian kitab kuning 

dan juga belajar bersama. Kegiatan mingguan: 

Kegiatan pada malam sabtu diba‟an dan Al-

Barjanji. Istighosah yang dilaksanakan setiap 

malam jum‟at dan dilanjutkan dengan ziaroh 

makam eyang Mukarrom. Kegiatan Samrohan. 

Kegiatan bulanan atau tahunan: Kegiatan khotmil 

quran di  masjid az-zikro pada hari Minggu 

Kliwon, Kegiatan mukhadhoroh yang diadakan 3 
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bulan sekali dan diikuti seluruh santri putra dan 

putri. Wisata religi ponorogo. Selain itu kegiatan-

kegiatan bulanan dan tahunan lainnya 

menyesuaikan dengan program madrasah. 

2. Beberapa faktor yang mendukung pendidikan 

pesantren dalam penanaman nilai religius santri 

MA Al-Mukarrom, Kauman, Somoroto, Ponorogo 

meliputi: (a) dari manajemen sekolah sangat 

berperan penting guna memperlancar dalam 

membentuk karakter religius santri, (b) kepala 

sekolah dan guru yang terlibat langsung dan 

menjadi uswah atau teladan serta contoh yang baik, 

(c) kemudian dukungan dari orang tua, serta (d) 

lingkungan disekitar yang kebetulan masih kental 

dengan pendidikan religusnya. Beberapa faktor 
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yang menghambat dalam pendidikan pesantren 

dalam mengembangkan karakter religius santri 

antara lain seorang guru yang kurang teliti atau 

kurang bisa diserap pembiasaanya oleh peserta 

didik. Selain itu karena faktor usia, seperti yang 

sudah dijelaskan bahwa pondok ini masih baru 

berdiri, istilahnya masih mbabad, jadi dari segi 

sistemnya juga masih membangun, program-

program nya juga masih membangun jadi masih 

banyak kekurangan. Masalah birokrasi juga masih 

perlu difikirkan kembali, karena bagaimanapun 

kalau pondok pesantren ini dibawah naungan 

madrasah itu kurang bebas bergerak, kurang 

leluasa dalam mengembangkan kebijakan-

kebijakan sendiri. Masalah utama yaitu dari faktor 
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pendanaan juga yang berimbas pada sarana 

prasarana, dan juga masalah pengelolahan. Dari 

segi pengelolahannya sendiri, masih kekurangan 

personil.  

3. Konstribusi penanaman nilai religius santri melalui 

program pesantren Al-Mukarrom terhadap MA 

Ma‟arif Al-Mukarrom Kauman Somoroto 

Ponorogo, yaitu siswa (a)  shalatnya sudah tertib, 

terutama shalat fardhu, kemudian berwudhu 

terlebih dahulu sebelum memulai belajar. (b) selain 

itu juga Alhamdulillah lambat laun dengan adanya 

pondok pesantren ini dari tingkah laku dan sopan 

santun serta dalam tutur kata para santri sudah baik 

menunjukkan sami‟na wa atho‟na. Selain itu juga 

adanya peningkatan akhlak santri baik terhadap 
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teman sebayananya maupun terhadap adik kelas, 

dimana rasa saling menghormati dan saling 

mengasihi sudah tercipta  (c) Karena berdirinya 

pondok pesantren ini dilatar belakangi adanya 

faktor kebutuhan dari sekolah formal, yaitu dari 

segi baca tulis Al-Quran siswa yang masih kurang, 

ada juga siswa yang masuk ke madrasah belum 

bisa menulis dan membaca Al-Quran, setelah 

mengikuti program pesantren alhamdulillah sudah 

bisa menulis Arab dan juga lancar membaca Al-

Quran. (d) Ada juga dari santri yang diterima di 

peguruan tinggi dengan menggunakan beasiswa 

Quran. 
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B. Saran  

Saran-saran yang penulis ajukan tidak lain 

sekedar memberi masukan dengan harapan agar 

pendidikan pesantren dalam mengembangkan 

karakter religius siswa dapat diterapkan dan berjalan 

dengan baik. Adapun saran-saran tersebut meliputi:  

1. Bagi kepala Madrasah Aliyah Ma‟arif Al-

Mukarrom 

Diharapkan kepada bapak kepala Madrasah 

Aliyah Ma‟arif Al-Mukarrom dapat meningkatkan 

program pendidikan pesantren dalam 

menanamkan nilai religious santri melalui 

kegiatan pembelajaran baik di dalam kelas 

maupun diluar kelas. 
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2. Diharapkan lebih meningkatkan komunikasi 

antara bapak ibu guru sekolah formal maupun 

para ustad pengurus pondok pesantren, karena 

pondok pesantren den sekolah formal masih 

saling berhubungan. 

3. Hendaknya keteladanan dari pendidik lebih 

ditingkatkan dengan menjadikan diri sendiri 

sebagai figur teladan yang baik bagi peserta didik 

dan hal itu tidak hanya dilakukan oleh kepala 

sekolah saja tetapi juga seluruh guru. 

4. Hendaknya peserta didik dapat mematuhi 

peraturan sekolah dengan baik dan meneladani 

pendidik di sekolah dengan berperilaku baik. 
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5. Diharapkan kepada peniliti berikutnya disarankan 

agar meneliti mengenai program lain tidak hanya 

program pesantren saja. 
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