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ABSTRAK
Saputra, Fery Surya.2019. Implikasi kegiatan pondok pesantren kilat dalam 
meningkatkan kecerdasan spiritual dan kedisiplinan siswa di SMK PGRI 2 
Ponorogo. Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah 
Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing 
Ika Rusdiana, MA.
Kata Kunci: Kecerdasan Spiritual, Kedisiplinan, Pondok Pesantren Kilat

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena yang terjadi di lingkungan 
sekolah SMK PGRI 2 Ponorogo yang mayoritas siswa berasal dari lembaga 
pendidikan umum sehingga terdapat beberapa siswa yang memiliki permasalahan 
terkait indikator kecerdasan spiritual dengan salah satunya kurang memiliki 
kesadaran beribadah. Melalui kegiatan pondok pesantren kilat diharapkan dapat 
menumbuhkembangkan kesadaran beribadah diantara para siswanya.

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui pemahaman siswa SMK 
PGRI 2 Ponorogo terhadap kecerdasan spiritual dan kedisiplinan. 2) Untuk 
mengetahui bentuk kegiatan pondok pesantren kilat di SMK PGRI 2 Ponorogo. 3) 
Untuk mengetahui implikasi kegiatan pondok pesantren kilat terhadap 
peningkatan kecerdasan spiritual dan kedisiplinan siswa SMK PGRI 2 Ponorogo.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. 
Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis 
data kualitatif miles dan huberman, yang meliputi reduksi data, display data, dan 
penarikan kesimpulan.

Adapun hasilnya adalah 1) pemahaman siswa SMK PGRI 2 Ponorogo 
terhadap kecerdasan spiritual masih kurang dibuktikan masih adanya 
permasalahan siswa berdasarkan indikator kecerdasan spiritual yakni terkait 
ubudiyah, pemahaman materi keagamaan yang kurang, kesadaran beribadah 
Kemudian dalam hal kesadaran terhadap lingkungan masih kurang mampu 
menjalankan tata tertib sekolah dengan baik. Walaupun presentasenya sedikit dari 
seluruh siswa. 2) Kegiatan pondok pesantren kilat dilakukan dengan pelaksanaan 
di bagi menjadi beberapa gelombang. Pelaksanaan kegiatan mondok kilat tiap 
gelombang selama 1 minggu dimulai pada hari senin sampai dengan hari sabtu. 
Kegiatan mondok kilat dilakukan dengan materi yang sudah ada dalam 
kesepakatan sesuai indikator yang diberikan oleh pihak sekolah sesuai dengan 
kebutuhan siswanya meliputi materi tentang fiqih, al-qur’an, ibadah, hafalan 
juz’amma, sosial dan adab. 3) Kegiatan pondok pesantren kilat SMK PGRI 2 
Ponorogo yang dilaksanakan di pondok pesantren Al-Ikhlas, Babadan Ponorogo 
berdampak positif terhadap kecerdasan spiritual siswa. Dampak positif tersebut 
dapat dilihat setelah adanya kegiatan pondok pesantren siswa, banyak siswa yang 
bersikap jujur, disiplin mengikuti shalat berjamaah dan merasa diawasi oleh Allah 
Swt dan melaksanakannya dengan khusyu’, istiqa>ma, memiliki sikap sosial 
kemasyarakatan yang baik dengan mengutamakan adab, dan mampu memiliki 
beberapa cara untuk menyelesaikan permasalahan.











BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah proses pembinaan manusia secara jasmani dan 

rohani, artinya setiap upaya dan usaha untuk meningkatkan kecerdasan anak 

didik berkaitan dengan peningkatan kecerdasan intelegensi, kecerdasan 

emosional dan kecerdasan spiritualnya.1 Hal ini dapat dibuktikan melalui 

perbedaan yang mendasar antara manusia dengan binatang. Binatang 

memperoleh anugerah alami berupa insting. Akan tetapi manusia selain 

memperoleh anugerah insting dan yang menjadi pembeda yaitu dianugerahi 

akal untuk berpikir sebagai bentuk kemuliaan dan kesempurnaan manusia. 

Dalam pepatah dikatakan manusia adalah binatang yang berakal/berfikir.2 

Dalam Islam ilmu pengetahuan dan pendidikan memiliki kedudukan yang 

tinggi. Islam tidak menganggap belajar hanya sebagai hak akan tetapi lebih 

dari itu, yaitu sebagai sebuah kewajiban. 

Pendidikan harus mampu meningkatkan potensi peserta didik agar ia 

siap dalam menghadapi tantangan di era Globalisasi ini tanpa rasa tertekan 

serta mampu mengembangkan fitrahnya sebagai Khalifah di muka bumi dan 

mampu untuk meningkatkan hubungan baik dengan masyarakat, lingkungan 

sekitar serta selalu meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT.3 Ciri khas 

keislaman dan keunggulan suatu sekolah terletak pada kemampuannya 

1 Hasan Basri, filsafat Pendidikan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 54.
2 Aliy As’ad, Trjm Ta‟limul Muta‟alim (Kudus: Menara Kudus, 2007), 8.
3 Abdul aziz, Filsafat Pendidikan Islam (Yogyakarta: Teras, 2009), 62.
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memberikan lingkungan yang dapat mengaktualisasikan potensi-potensi 

peserta didiknya secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan 

intelektual, emosional dan spiritualnya.

Pada kenyataannya, dunia pendidikan yang semestinya menjadi 

tempat anak mengembangkan aspek kognitif, emosional, sosial, dan akhlak, 

sekilas tampak gagal dalam mengoptimalkan potensi anak. Terkadang 

keberhasilan prestasi siswa seringkali diukur dengan nilai raport yang 

terkesan formalitas. Padahal nilai raport hanya hasil dari kecerdasan 

intelektual saja, sementara kecerdasan emosional dan kecerdasan sosial 

kurang mendapat perhatian dalam nilai raport yang selama ini ada. Tentu saja 

hal ini salah, tetapi tidak benar juga seratus persen, karena beberapa 

penelitian justru menunjukkan bahwa kecerdasan emosional, kecerdasan 

sosial, dan kecerdasan spirituallah yang lebih berpengaruh bagi kesuksesan 

seorang anak. Hasil penelitian Goleman dalam (Adiningsih, 2004), 

memperlihatkan bahwa: “kecerdasan intelektual hanya memberi kontribusi 20 

persen terhadap kesuksesan seseorang, yang 80 persen bergantung pada 

kecerdasan emosi, kecerdasan sosial, dan kecerdasan spiritualnya. Bahkan 

dalam hal keberhasilan kerja, kecerdasan intelektual hanya berkontribusi 4 

persen.4

Tanpa kita sadari penemuan-penemuan dibidang psikologi, ternyata 

banyak kecerdasan yang telah ditemukan oleh para ilmuan. Ada IQ, EQ, dan 

Spiritual Quotient (SQ), banyak yang menyaatakan bahwa kecerdasan 

4Nur Azizah, “Upaya Madrasah Dalam Pembinaan Kecerdasan Spiritual Siswa,” (Skripsi, 
UIN, Yogyakarta, 2013), 3. 



spiritual sebagai puncak dari segala kecerdasan (The Ultimate Intelligence). 

Maka kecerdasan spiritual berpusat pada ruang spiritual yang memberi 

kemampuan kepada setiap individu untuk menyelesaikaan masalah dalam 

konteks nilai penuh makna dan memberi kemampuan menemukan langkah 

yang lebih bermakna dan bernilai diantara langkah-langkah yang lain. 

Dengan demikian kecerdasan spiritual merupakan landasan yang sangat 

penting sehingga kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional dapat 

berfungsi secara efektif.5

Kecerdasan spiritual (SQ) adalah kecerdasan jiwa, ia adalah 

kecerdasan yang dapat membantu manusia menyembuhkan dirinya secara 

utuh. Banyak sekali manusia yang saat ini menjalani hidup yang penuh luka 

dan berantakan, mereka merindukan keharmonisan dan kebahagiaan dalam 

hidupnya. Kecerdasan spiritual (SQ) adalah kecerdasan yang berada dibagian 

diri seseorang yang berhubungan dengan kearifan di luar ego atau pikiran 

sadar. Dengan SQ manusia tidak hanya mengakui nilai-nilai yang ada, tetapi 

secara kreatif menemukan nilai-nilai baru. Kecerdasan spiritual (SQ) 

merupakan kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna 

dan nilai, sehingga seseorang dapat mengetahui apakah tindakan atau jalan 

hidupnya lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain.6 Adapun indikator 

pribadi ber-SQ menurut Danah Zohar dan Ian Marshall antara lain: 1) 

Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada dn 

5Monty P Satiadarma dan Fidelis, Mendidik Kecerdasan: Pedoman Bagi Orang Tua dan 
Guru dalam Mendidik Anak Cerdas (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2003), 42.

6 Danah Zohar dan Ian Marshall, SQ Memanfaatkan Kecerdasan Spiritual dalam Berfikir 
Integralistik dan Holistik Untuk Memaknai Kehidupan (Bandung : Mizan, 2002), 8-9.



mempunyai kepedulian yang tinggi. 2) Tingkat kesadaran diri yang tinggi. 3) 

Kemampuan untuk menghadapi masalah dan memiliki banyak cara alternatif 

untuk menyelesaikan suatu permasalahan. 4) Kualitas hidup yang diilhami 

oleh visi dan nilai-nilai. 5) Keengganan untuk menyebabkan kerugian yang 

tidak perlu. 6) Kecenderungan untuk melihat keterkaitan antara berbagai hal 

(pandangan holistik), berpikir luas dan menyeluruh.7

Tugas pendidikan yang paling utama adalah menanamkan nilai-nilai 

dan perubahan sikap. Nilai yang ditanamkan salah satunya adalah nilai religi 

atau nilai agama dan nilai kedisiplinan. Sejalan dengan fungsi peranannya, 

maka sekolah sebagai kelembagaan pendidikan yang didalamnya terdapat 

proses perubahan dan segala pengaruh yang diupayakan sekolah terhadap 

peserta didik agar mempunyai kemampuan yang sempurna dengan kesadaran 

penuh terhadap hubungan dan tugas sosial.

Setelah melakukan penjajagan awal di lapangan dan wawancara 

dengan salah satu guru Pendidikan Agama Islam di SMK PGRI 2 Ponorogo, 

sebagian siswa masih memiliki permasalahan yang berkaitan dengan 

indikator kecerdasan spiritual, antara lain pemahaman dan kesadaran 

keagamaan yang masih kurang, masih adanyapermasalahan siswa dalam hal 

ubudiyah, dan masih ditemukannya siswa yang melanggar peraturan sekolah, 

Untuk mengatasi permasalahan siswa tersebut maka pihak sekolah 

mewajibkan siswanya untuk mengikuti program pondok pesantren kilat, yang 

mana didalamnya terdapat beberapa upaya untuk meningkatkan kecerdasan 

7 Danah Zohar, SQ: Kecerdasan Spiritual, 14.



spiritual dan kedisiplinan siswa, serta upaya tersebut masih jarang di terapkan 

di Lembaga lain. Kegiatan pondok pesantren kilat di laksanakan dari bulan 

september sampai bulan april secara bergelombang dengan ketentuan 

pembagian gelombang setiap kelas wajib mengikuti selama satu minggu. Di 

dalam kegiatan pondok pesantren kilat selama satu minggu siswa akan 

diberikan materi-materi dasar sesuai kebutuhan siswa. Terdapat bentuk-

bentuk kegiatan yang di dalamnya dapat dikatakan sebagai upaya untuk 

meningkatkan kecerdasan spiritual siswa. Harapannya dengan mengikuti 

kegiatan pondok pesantren kilat tersebut dapat menumbuhkembangkan 

kesadaran beragama diantara para siswanya.8

Istilah pesantren kilat mengandung dua kata yaitu pesantren dan kilat. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “Pesantren berarti asrama tempat 

santri atau tempat murid-murid mengaji. Pondok pesantren adalah suatu 

lembaga pendidikan agama islam yang di dalamnya terdapat seorang kyai 

(pendidik) yang tugasnya mendidik dan mengajar para santri yang bertempat 

tinggal dengan menggunakan asrama (pondokan) untuk tinggal dan masjid 

untuk ibadaah dan mengaji (belajar). Sedangkan kilat adalah karena para 

santri mondok (belajar) dalam waktu yang singkat.

Dalam pengertian khusus pesantren kilat adalah “kegiatan pendidikan 

agama islam yang diikuti oleh siswa SD, SLTP, dan SMU/SMK yang 

memeluk agama islam,9 lamanya berkisar dari 7 sampai 30 hari.10 Tujuan 

8 Lihat Transkrip Wawancara Nomor  01/W/8-12/2018 dalam lampiran laporan  hasil 
penelitian ini.

9  Gustiawan, Peran Pesantren Kilat Dalam Peningkatan Pengalaman Ibadah Siswa SDN 
Kalibaru 03 Pagi Cilincing Jakarta Utara (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah,2005)



penyelenggaraan pesantren kilat secara umum adalah meningkatkan 

pemahaman, penghayatan dan pengalaman peserta didik tentang ajaran agama 

islam sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertaqwa kepada 

Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. Sedangkan secara khusus, tujuan penyelenggarakan 

pesantren kilat adalah untuk memperdalam, memantapkan dan meningkatkan 

penghayatan dan pengamalan ajaran agama islam khususnya tentang: tauhid, 

ibadah, ta>rikh, akhlak dan al-qur’a>n hadits. Dan menerapkan dan 

mengamalkan ajaran agama islam dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka 

membentuk mental spiritual yang tangguh, memiliki kepribadian yang kokoh 

dan mampu menghadapi berbagai tantangan negatif baik yang datang dari 

luar dirinya maupun dalam dirinya.11

Dari beberapa tujuan dalam penyelenggaraan pondok pesantren kilat 

tersebut diharapkan mampu menambah pemahaman dalam beragama dan 

siswa yang mengikuti program pondok pesantren kilat memiliki kesadaran 

dalam beragama serta mempunyai hati yang bersih, sehingga dengan hati 

yang bersih dapat terhindar dari sifat melanggar peraturan sekolah dan 

transfer nilai dapat dilakukan dengan maksimal. Program tersebut sebagai 

media untuk melatih dan mensucikan jiwa dan juga diharapkan dengan 

program pondok pesantren kilat siswa dapat terhindar dari sifat yang tercela 

seperti disebut diatas.

10 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2014), 121.

11 Dep. Agama RI, Pola Penyelenggaraan Pesantren Kilat: Pendidikan Singkat Ilmu-
Ilmu Agama Islam (Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2003),53-54.



Orang yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi akan memiliki 

dedikasi kerja yang ikhlas dan tidak mementingkan kepentingan pribadi. 

Dengan demikian selain seseorang mendapatkan peningkatan dibidang 

IPTEK juga memperoleh binaan IMTAQ dari kegiatan tersebut. Biasanya 

orang yang pandai dalam intelegensi dan emosi tanpa kecerdasan spiritual 

sebagai benteng hanya akan menjadikan jiwa hampa dan memunculkan 

pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Maka dari itu SMK PGRI 2 

Ponorogo berkomitmen untuk menghindari hal-hal tersebut menerapkan 

kegiatan Pondok Pesantren Kilat dengan tujuan agar siswa bisa menguasai 

kebiasaan dan kesederhanaan adat istiadat di pondok dan sekaligus 

pelaksanaan kegiatan rutinitas gho>iru mahdoh dan hidup bersosialisasi 

dengan akhlak yang baik sehingga siswa dapat memiliki kecerdasan spiritual 

yang baik pula12

Beberapa hal diatas dikatakan suatu masalah yang menarik, unik dan 

layak untuk diteliti, karena SMK PGRI 2 Ponorogo adalah lembaga SMK 

pertama di ponorogo yang menerapkan kegiatan wajib mondok bagi siswanya 

sebagai bentuk upaya peningatan kecerdasan spiritual siswa.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

membahas dan meneliti pelaksanaan kegiatan Pondok Pesantren Kilat dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual siswa SMK PGRI 2 Ponorogo, dengan 

judul: “Implikasi kegiatan pondok pesantren kilat dalam meningkatkan 

kecerdasan spiritual dan kedisiplinan siswa di SMK PGRI 2 Ponorogo”.

12Lihat Transkrip Wawancara Nomor  07/W/06-IV/2019 dalam lampiran laporan  hasil 
penelitian ini.



B. Fokus Penelitian

Dengan melihat luasnya cakupan pembahasan dan terbatasnya 

waktu, biaya dan tenaga, maka peneliti ini memfokuskan pada Implikasi 

kegiatan pondok pesantren kilat dalam meningkatkan kecerdasan spiritual 

dan kedisiplinan siswa di SMK PGRI 2 Ponorogo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka untuk 

memperoleh jawaban yang konkrit dan sasaran yang tepat, maka 

diperlukannya rumusan masalah yang spesifik sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman siswa SMK PGRI 2 Ponorogo terhadap 

kecerdasan spiritual dan kedisiplinan?

2. Bagaimana bentuk kegiatan pondok pesantren kilat di SMK PGRI 2 

Ponorogo?

3. Bagaimana implikasi kegiatan pondok pesantren kilat dalam meningkatkan 

kecerdasan spiritual dan kedisiplinan siswa SMK PGRI 2 Ponorogo?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian di atas, maka 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman siswa SMK PGRI 2 Ponorogo terhadap 

kecerdasan spiritual dan kedisiplinan.



2. Untuk mengetahui bentuk kegiatan pondok pesantren kilat di SMK PGRI 

2 Ponorogo?

3. Untuk mengetahui implikasi kegiatan pondok pesantren kilat dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual dan kedisiplinan siswa SMK PGRI 2 

Ponorogo?

E. Manfaat Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan 

manfaat baik secara teoritik maupun praktis:

1. Secara teoritik

Memberi tambahan wawasan secara teoritik terkait dengan 

implikasi kegiatan pondok pesantren kilat dalam meningkatkan 

kecerdasan spiritual dan kedisiplinan siswa. Juga sebagai pijakan bagi 

penelitian selanjutnya untuk dikembangkan, baik bagi peneliti sendiri 

maupun peneliti lain.

2. Secara praktis

a. Bagi peneliti

Untuk menambah pengetahuan pengalaman dan 

pengembangan pemikiran, bahwasannya kegiatan pondok pesantren 

kilat sangat penting dalam rangka meningkatkan kecerdasan 

spiritual, sehingga dengan demikian dapat diterapkan dalam 

kehidupan nyata.

b. Bagi lembaga terkait



Penelitian diharapkan supaya dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam menyusun program kegiatan atau penetapan 

kebijakan lebih lanjut dalam meningkatkan kualitas output atau 

lulusan khususnya dalam aspek spiritualnya, karena selain dibekali 

dengan pengetahuan IPTEK yang maju juga mempunyai IMTAQ 

sebagai benteng yang kokoh.

c. Bagi siswa

Agar lebih memahami pentingnya aspek spiritual dalam 

kegiatan belajar mengajar (KBM), sehingga bisa lebih 

dikembangkan dan ditingkatkan dengan berbagai cara dalam bentuk 

kegiatan keagamaan seperti kegiatan pondok pesantren kilat.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui gambaran keseluruhan pada penelitian ini, maka 

peneliti akan sampaikan garis besar dalam sistematika pembahasan. 

Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut: 

Bab I:  Pendahuluan, dalam bab ini peneliti akan memaparkan pola dasar 

isi penelitian ini mulai dari latar belakang masalah, Rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

pembahasan.

Bab II: Telaah hasil penelitian terdahulu dan kajian teori, yaitu pemaparan 

tentang teori-teori yang berkaitan dengan pondok pesantren kilat 

dan kecerdasan spiritual, yang meliputi definisi, karakteristik dan 

manfaat.



Bab III: Metode penelitian. Bab ini berisi tentang metode penelitian yang 

digunakan. Dan menjelaskan cara-cara mendalam pengumpulan 

data.

Bab IV: Deskripsi data. Bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi dan 

deskripsi data. Gambaran umum mengenai sekilas tentang SMK 

PGRI 2 Ponorogo dan deskripsi data berisi tentang catatan 

lapangan yang diperoleh setelah melakukan penelitian.

Bab V : Analisis data. Bab ini berisi tentang analisis dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan, yang berkaitan dengan Implikasi kegiatan 

pondok pesantren kilat  SMK PGRI 2 Ponorogo dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual dan kedisiplinan siswa.

Bab VI: Penutup. Bab ini berfungsi mempermudah para pembaca dalam 

mengambil intisari skripsi ini yaitu tentang kesimpulan dan 

saran. Bab ini dimaksudkan untuk mempermudah pembaca 

dalam memahami intisari penelitian ini.



BAB II
TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu

Selain menggunakan buku-buku yang relevan, peneliti juga melihat 

hasil penelitian terdahulu agar nantinya tidak terjadi kesamaan dan juga 

sebagai salah satu bahan acuan dalam penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Sarwanto yang berjudul 

“Upaya Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Siswa Melalui Kegiatan 

tah}fi>zul Qur’a>n”. Hasil penelitian ini adalah: (1) pelaksanaan kegiatan 

tah}fi>zul Qur’a>n siswa kelas XII MA Darul Fikri meliputi, perencanaan, 

kegiatan inti dan evaluasi. Untuk kegiatan inti tah}fi>zul Qur’a>n dengan 

menggunakan metode tahsin, wahdah, sorogan dan murojaah. (2) Bentuk 

upaya meningkatan kecerdasan sipiritual melalui Tahfidzul Qur’an yaitu 

melalui metode wahdah dengan mengulang-ulang bacaan dan memahami 

makna dapat meningkatkan kesabaran siswa dan meningkatkan keimanannya, 

sorogan dengan menyetorkan hafalan kepada ustadz secara langsung dengan 

menundukan kepada sebagai ta’di>m kepada guru, murojaah dengan 

mengulangi hafalan yang telah dihafalkan atau merefresh hafalan setiap hari 

secara kontinu dan istiqomah dengan begitu siswa dapat mengaplikasikan 

kegiatan yang positif dikehidupan sehari-hari. (3) kegiatan tah}fi>zul 

Qur’a>n berdampak positif terhadap kecerdasan spiritual siswa, seperti 

meningkatnya keimanan, ketaqwaan, dan kedisiplinan siswa, serta tumbuhnya 
12



dalam diri siswa sifat sabar, jujur, dan istiqomah dalam menambah maupun 

menjaga hafalannya.13

Penelitian yang dilakukan oleh Anas Purwantoro dengan judul: 

“Upaya Sekolah Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa MTsN Ngemplak, 

Sleman, Yogyakarta”. Hasil penelitian ini adalah (1) Kedisiplinan siswa 

MTsN Ngemplak sebenarnya Sudah cukup baik, hanya saja masih perlu 

adanya upaya peningkatan karena sering terjadi pelanggaran terhadap tata 

tertib sekolah. (2)  Upaya-upaya yang dilakukan sekolah dalam meningkatkan 

kedisiplinan siswa meliputi: pemberlakuan kode etik siswa, pemberian sanksi 

kepada siswa yang melanggar, penanaman kesadaran berdisiplin dalam diri 

siswa, penggalakan keteladanan diri para guru dalam berdisiplin, pemebrian 

angket kesepakatan kesediaan mematuhi aturan sekolah kepada wali murid 

sebagai wujud kerjasama orang tua dngan sekolah, diadakan berbagai 

kegiatan penunjang upaya peningkatan kedisiplinan siswa dan kegiatan 

ekstrakulikuler, serta pemberian motivasi kepada anak untuk selalu 

berdisiplin. (3) Faktor pendukung dan penghambat upaya peningkatan 

kedisiplinan siswa: a. Faktor pendukung: kerja sama yang baik antar personil 

madrasah, sikap siswa yang mau terbuka terhadap nasehat guru, kerjasama 

yang baik antara orang tua siswa dan madrasah, adanya ketegasan dan 

keteladanan sikap guru dalam menjalankan tata tertib sekolah, adanya peran 

serta BK yang sangat membantu siswa untuk mengembangkan pola perilaku 

yang baik dalam dirinya, adanya kepercayaan yang tinggi dari masyarakat 

13 Muhammad Sarwanto, “Upaya Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Siswa Melalui 
Kegiatan Tahfidzul Qur’an” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2017).



terhadap madrasah sebagai lembaga pendidikan berbasis ke-Islaman. b. 

Faktor penghambat: adanya sebagian siswa yang kurang memahami arti tata 

tertib sekolah, letak demografi MTsN Ngemplak yang berada di pinggiran 

kota sehingga sangat mempengaruhi karakter siswa, input siswa MTsN 

Ngemplak yang rata-rata adalah anak dengan intelegensi sedang bahkan ada 

yang rendah, latar belakang keluarga siswa yang jarang mengarahkan 

anaknya untuk selalu tertib dalam hidup, adanya sebagian siswa yang salah 

dalam bergaul.14

Penelitian yang dilakukan oleh Gustiawan dengan judul: Peranan 

Pesantren Kilat Dalam Peningkatan Pengamalan Ibadah Siswa SDN Kalibiru 

03 Pagi Cilincing Jakarta Utara. Hasil penelitian ini adalah pesantren kilat 

memberi dampak positif terhadap peningkatan pengamalan ibadah siswa, 

terutama pada bulan Ramadhan, antara lain shalat dan membaca Al-Qur’an. 

Dan yang menonjol dari pelaksanaan pesantren kilat ini adalah peningkatan 

kemampuan membaca al-qar’an melalui rutinitas membaca Al-Qur’a>n 

selama bimbingan, sehingga sebaiknya kegiatan pesantren kilat ini terus 

diadakan pada waktu-waktu liburan sekolag disamping untuk mengisi liburan 

sekolah sekaligus sebagai motivasi siswa untuk terus meningkatkan 

pengalaman ibadah.15

Penelitian yang dilakukan oleh Badrus Zaman dengan judul: 

Pelaksanaan Mentoring Ekstrakulikuler Rohani Islam (Rohis) Dalam 

14 Anas Purwantoro, “Upaya Sekolah Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa MTsN 
Ngemplak, Sleman, Yogyakarta” (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2007)

15 Gustiawan, “Peranan Pesantren Kilat Dalam Peningkatan Pengamalan Ibadah Siswa 
SDN Kalibiru 03 Pagi cilincing Jakarta Utara” (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2005)



Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Siswa Kelas X Di SMA Negeri 3 

Boyolali Tahun Ajaran 2015/2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

pelaksanaan mentoring ekstrakulikuler rohani islam (Rohis) dilaksanakan 

secara rutin setiap tahun 2000. Mentoring ekstrakulikuler rohani islam 

(Rohis) dilaksanakan secara rutin setiap hari senin setelah selesai kegiatan 

belajar mengajar (KBM), proses mentoring biasanya dilakukan dengan 

menyampaikan materi dengan media dan aplikasi pembelajaran. Dalam 

pelaksanaannya kegiatan mentoring ekstrakulikuler rohis menggunakan tiga 

pendekatan, yaitu pendekatan Rasional, Emosional, dan keteladanan. Evaluasi 

yang digunakan dalam mentoring ekstrakulikuler Rohis menggunakan tes 

tertulis, tes lisan dan praktikum. Faktor penghambat yaitu proses regenerasi 

pengurus rohis yang terlalu cepat, persamaan waktu kegiatan Rohis dengan 

kegiatan ektrakulikuler lain, ditahap awal mentoring ekstrakulikuler Rohis 

peserta mentoring Rohis siswa-siswi kelas X yang memiliki kecerdasan 

spiritual yang rendah banyak melakukan penyimpangan. Sedangkan faktor 

pendukungnya yaitu sarana dan prasarana, dana kegiatan Rohis, dan izin 

kegiatan Rohis. Out put pelaksanaan mentoring ekstrakulikuler Rohis adalah 

siswa meningkatkan kecerdasan spiritualnya dengan ciri-ciri yang dapat 

terlihat yaitu merasa kehadiran Allah, memiliki tingkat kesadaran tinggi, 

rendah hati, ikhlas dan sabar.

Dari skripsi-skripsi dan jurnal diatas, ada persamaan dan perbedaan 

dengan penelitian yang dilakukan sekarang. Persamaan dngan peneliti 

pertama: sama-sama membahas tentang variabel kecerdasan spiritual, 



perbedaan dengan peneliti pertama: adalah dalam penelitian kali ini terdapat 

variabel lain yakni peningkatan kedisiplinan dan tempat penelitian yang 

berbeda. persamaan dengan peneliti kedua: sama-sama membahas tentang 

variabel kedisiplinan, sementara perbedaannya adalah terdapat variabel lain 

yakni kecerdasan spiritual. Dan persamaan dengan peneliti ketiga adalah jenis 

kegiatan yaitu pesantren kilat. Sementara perbedaannya adalah pada 

variabelnya, variabel penelitiannya adalah pengamalan Ibadah siswa. 

Persamaan dengan peneliti keempat adalah sama-sama membahas tentang 

variabel kecerdasan spiritual, sedangkan perbedaannya terdapat variabel lain 

yang berbeda yakni mentoring ekstrakulikuler Rohis. Dengan demikian maka 

terdapat berbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang.

B. Kajian Teori

1. Kecerdasan Spiritual

a. Pengertin kecerdasan spiritual

Kecerdasan spiritual dapat diartikan sebagai kesempurnaan 

perkembangan akal budi (ketajaman pikiran), yang mengandung 

sangat luas sehingga kecerdasan tidak hanya diartikan secara sempit 

yakni IQ (Inteligensi quotient) sebagai satu-satunya rumus dari suatu 

kecerdasan. Kebanyakan orang tua beranggapan bahwa anak yang 

nilainya tinggi berarti anak tersebut pandai, begitu pula sebaliknya 

kalau nilai raport anak rendah maka anak tersebut bodoh.16 Padahal 

16 Monty P.Stiadarma Dan fidelis E. Waruwu, Mendidik Kecerdasan: Pedoman Bagi 
Orang Tua dan Guru dalam Mendidik Anak Cerdas (Jakarta: Pustaka Populer Obir, 2003), 1.



sesungguhnya ukuran dari kecerdasan sangat banyak sekali 

bentuknya tergantung pada wilayah kecerdasan yang mana. 

Kecerdasan tidak hanya melingkupi satu aspek saja tetapi 

banyak aspek sesuai dengan sifat bawaan dan pengaruh dari 

lingkungan. Namun kecerdasan dapat dimaknai sebagai suatu tingkat 

kemampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang 

langsung dihadapi dan juga kemampuan mengantisipasi masalah-

masalah yang akan datang atau potensi yang dimiliki seseorang 

untuk beradaptasi dengan lingkungannya.17

Secara garis besar setiap manusia memiliki minimal tiga 

kecerdasan yaitu kecerdasan inteligensi atau inteligensi quotient 

(IQ), kecerdasan emosional atau Emotional Quotient (EQ) dan 

kecerdasan Spiritual atau Spiritual Quotient (SQ).18 Kecerdsan 

intelektual (IQ) atau rasionl adalah kecerdasan yang digunakan 

untuk memecahkan masalah logika maupun strategis.19

Kecerdasan emosional (EQ) adalah kemampuan anak 

mengenali perasaan diri sendiri dan perasaan orang lain. 

Kemampuan memotivasi diri sendiri, kemampuan mengelola emosi 

dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang 

lain.20

17Ibid., 26. 
18 Agus Ngermanto, Quantum Quotient: Kecerdasan Quantum: Cara Praktis Melejitkan 

IQ,EQ dan SQ (Bandung: Nuansa Cendekia, 2001), 49.
19 Danah Zohar, SQ: Kecerdasan Spiritual (Bandung: Mizan, 2007), 3.
20 Agus Ngermanto, Quantum Quotient, 98.



Sedangkan spiritual itu adalah kebatinan, kejiwaan atau yang 

brhubungan dengan kerohanian seseorang. Jika dua kata (kecerdasan 

dan spiritual) digabungkan maka akan membentuk suatu kajian ilmu 

yang mempunyai makna sangat mendalam. Hal ini tidak lain karena 

munculnya pemahaman dan penafsiran para ahli bahwa kecerdasan 

seseorang tidak hanya tergantung pada satu aspek saja (aspek 

intelektual), akan tetapi juga dipengaruhi oleh aspek lain salah 

satunya aspek spiritual.

Kecerdasan spiritual menurut Danah Zohar dan Ian Marshall, 

sebagaimana dikutip oleh Ary Ginanjar adalah kecerdasan untuk 

menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai, yaitu 

kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup dalam konteks 

makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa 

tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan 

dengan yang lain.21

Menurut sinetar yang dikutip oleh Agus Nggermanto, 

kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang mendapat inspirasi, 

dorongan dan efektivitas yang terinspirasi, theis-ness atau 

penghayatan ketuhanan yang didalamnya kita semua menjadi bagian.22

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan yang bertumpu pada 

makna atau nilai, yaitu kemampuan untuk memaknai setiap perilaku 

21 Ary Ginanjar Agustian, Rahasia sukses membangkitkan ESQ Power (Jakarta: Arga, 
2003), 175.

22 Agus Nggermanto, Quantu Quotient, 117.



dan aspek kehidupan berdasarkan dengan nilai ibadah kepada Alah 

dalam kaitannya untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Jadi 

kecerdasan spiritual adalah kemampuan memberi makna ibadah 

terhadap setiap perilaku dan kegiatan dan memiliki pola pemikiran 

tauhid serta berprinsip hanya kepada Allah SWT.

b. Karakteristik Pribadi Ber-SQ

Menurut Ary Ginanjar dalam meta kecerdasan dijelaskan 

bahwa tauhid akan mampu menghabiskan tekanan pada sistem 

saraf emosi, sehingga emosi terkendali. Pada saat inilah seorang 

dikatakan memiliki EQ tinggi. Emosi tenang yang terkendali akan 

menghasilkan optimalisasi pada fungsi kerja god spot pada lobus 

termoral serta mengeluarkan suara hati ilahiyah dari dalam bilik 

peristirahatannya. Suara-suara ilahiyah itulah bisikan informasi 

penting yang mampu menghasilkan keputusan yang sesuai dengan 

hukum alam, sesuai dengan garis orbit spiritualitas. Pada 

momentum inilah, seorang dikatakan memiliki SQ yang tinggi.23 

Orientasi spiritualisme tauhid yakni ketika terjadi masalah pada 

dimensi fisik, akan terjadi rangsangan dimensi emosi. Namun 

karena aspek mental telah dilindungi oleh prinsip tauhid, maka 

emosi akan tetap tenang terkendali. Akibatnya, suara hati ilahiyah 

pada dimensi spiritual bekerja dengan normal.24

23Ary Ginanjar, Rahasia Sukses Membangkitkan ESQ Power, 218. 
24 Ibid., 221.



Untuk mengetahui orang yang memiliki kecerdasan 

spiritual yang tinggi tidak dapat dilihat dengan mudah karena 

kembali ke pengertian SQ, yaitu kemampuan seorang untuk 

memecahkan masalah atau persoalan makna dan nilai, untuk 

menempatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang 

lebih luas dan kaya, serta menilai bahwa jalan hidup yang kita 

pilih memiliki makna yang lebih daripada yang lain. Dari hal 

tersebut dapat dilihat bahwa kecerdasan spiritual adalah 

kecakapan yang lebih bersifat pribadi, sehingga semua kembali 

kepada individu itu sendiri dan kepada hubungannya dengan sang 

pencipta. Akan tetapi untuk mengetahui seorang yang memiliki 

kecerdasan spiritual yang tinggi bisa diketahui dari karakteristik 

dan perilakunya.

Dimitri Mahyana sebagaimana dikutip oleh Agus 

Nggermanto menunjukkan beberapa orang yang ber-SQ tinggi, 

diantaranya memiliki prinsip visi dan misi yang kuat, mampu 

melihat persatuan dan keberagaman, mampu memaknai setiap sisi 

kehidupan dan mampu mengelola dan bertahan dalam kesulitan 

dan pendritaan.25 seseorang yang memiliki SQ tinggi menemukan 

makna terdalam dari segala sisi kehidupan. Karunia tuhan berupa 

kenikmatan atau ujian dariNya sama-sama memiliki makna 

spiritual yang tinggi. Karunia tuhan adalah bentuk kasih sayang-

25 Agus Nggermanto, Quantum Quotient, 123.



Nya kepada manusia. Ujian-Nya adalah sarana pendewasaan 

spiritual manusia. Beberapa karakteristik (indikator) pribadi ber-

SQ ntara lain:

1) Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang 

ada dn mempunyai kepedulian yang tinggi.

2) Tingkat kesadaran diri yang tinggi.

3) Kemampuan untuk menghadapi masalah dan memiliki 

banyak cara alternatif untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan.

4) Kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan nilai-nilai.

5) Keengganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu.

6) Kecenderungan untuk melihat keterkaitan antara berbagai hal 

(pandangan holistik), berpikir luas dan menyeluruh.26

Dalam konsep islam ada beberapa indikator yang menunjukkan 

seseorang telah memperoleh kecerdasan rohani (Spiritual 

inteligence). Indikator-indikator tersebut antara lain:27

1) Dekat, mengenal, cinta dan berjumpa dengan tuhannya.

2) Selalu merasakan kehadiran dan pengawasan tuhannya 

dimana dan kapan saja.

Salah satu indikator bahwa seorang memiliki kecerdasan 

spiritual yang baik adalah apabila dirinya memiliki keimanan 

26 Danah Zohar, SQ: Kecerdasan Spiritual, 14.
27 Hamdani Bakran Adz-Dzakiey, prophetic intelligence: kecerdasan kenabian: 

Menumbuhkan Potensi Robbani Melalui Pengembangan Kesehatan Rohani (Yogyakarta: Al-
Manar, 2013), 687.



yang kokoh, serta hatinya bersih dari penyakit hati seperti iri, 

dengki, sombong dan lain-lain.

3) Shidiq (jujur/benar)

Shidiq yaitu hadirnya suatu kekuatan yang membuat 

terlepasnya diri dari sikap dusta terhadap tuhannya, dirinya 

sendiri, maupun orang lain.28

Jujur merupakan permulaan orang berlaku benar. Orang 

yang senantiasa jujur akan menjadi orang yang senantiasa 

benmar dalam berkata dan berbuat. Dan orang yang selalu 

berbuat dalam kebenaran itulah orang yang takwa. Hal ini 

disebabkan sikapnya yang senantiasa berhati-hati dalam 

setiap keadaan dan kondisi untuk melaksanakan segala 

perintah Allah, serta meninggalkan segala yang dilarangnya 

karena rasa takut kepada Allah. Kejujuran inilah yang akan 

mengantarkan orang-orang sebelum kita menjadi orang yang 

memiliki kecerdasan luar biasa.

4) Amanah 

Amanah yaitu hadirnya suatu kekuatan yang dengannya 

ia mampu memelihara kemantaban ruhaninya, tidak berkeluh 

kesah bila ditimpa kesusahan, serta tidak berkhianat kepada 

Allah dan Rasul-Nya ketika menjalankan pesan-pesan 

ketuhanan-Nya dan kenabian dari rasul-Nya.29

28 Ibid., 193. 
29 Ibid., 696.



5) Tabligh 

Tabligh secara hakikat adalah hadirnya kekuatan seruan 

nurani yang senantiasa mengajak diri ini agar tetap dalam 

keimanan, keislaman, keihsanan dan ketauhidan. Seseorang 

yang sehat ruhaninya, senantiasa mendengar ajakan titah-titah 

ruhaninya. Seseorang yang cerdas ruhaninya adalah ia mampu 

menyampaikan atau bertabligh kepada dirinya dan lingkungan 

terdekat.30

6) Fathanah

Fathonah yaitu hadirnya suatu kekuatan untuk dapat 

memahami hakikat segala sesuatu yang bersumber pada 

nurani, bimbingan dan pengarahan Allah secara langsung atau 

melalui utusan-Nya.

7) Istiqomah

Istiqomah yaitu hadirnya kekuatan untuk bersikap dan 

berperilaku lurus serta teguh dalam berpendirian, khususnya 

di dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya.31 

Orang yang istiqomah memiliki ciri-ciri:

a) Tanggung jawab dan disiplin

Sikap disiplin menjadikan waktu sebagai tolak ukur 

menjadikan mereka yang memiliki kecerdasan ruhaniyah 

30 Ibid., 698.
31 Ibid., 701.



dan etos kerja yang mengillahi akan menunjukkan 

sikapnya yang bertanggung jawab.

b) Tidak menunda-nunda waktu

Semangat untuk tepat waktu adalah menerangi 

seluruh hati. Hal ini karena ia sadar bahwa waktu adalah 

milik Allah dan setiap saat Allah bisa mengambilnya, 

sedangkan manusia hanya memiliki hak pakai, sehingga 

mereka akan menjadikan waktu sebagai ladang untuk 

menanam kebaikan.32

8) Tulus ikhlas

Tulus ikhlas adalah hadirnya sesuatu kekuatan untuk beramal 

atau beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari untuk 

menjalankan pesan agama dari allah dan untuk mengharap 

ridho, cinta dan perjumpaan dengan Allah.33

9) Selalu bersyukur

Bersyukur kepada Allah merupakan suatu ungkapan rasa 

terima kasih terhadap apa-apa yang telah diberikan kepada 

kita. Pelaksanaan rasa syukur kita kepada Allah dengan 

melakukan cara-cara sebagai berikut:

32 Toto Tasmara, kecerdasan ruhaniyah (Transcendental Intelligence): Membentuk 
Kepribadian Yang Bertanggung Jawab, Profesional dan Berakhlak (Jakarta: Gema Insane, 2006), 
211.

33 Ibid., 703.



(a) Ucapan lisan, yaitu dengan mengucapkan kalimat 

hamdalah “alh}amdulilla>h:.

(b) Senantiasa meningkatkan kualitas keimanan, keislaman, 

ketaatan dan ketauhidan kepada Allah.

(c) Senantiasa menjaga dan meningkatkan kesehatan serta 

kesejahteraan baik fisik, mental spiritual dan sosialnya.

10) Malu melakukan perbuatan dosa

(a) Malu meninggalkan perintah Allah dan malu melanggar 

larangan-Nya.

(b) Malu melakukan perbuatan dosa

(c) Malu menampakkan aurat.

(d) Malu melakukan pembelaan diri dari perbuatan buruk, 

jahat, dan yang bertentangan dengan hukum Allah.

c. Manfaat Kecerdasan Spiritual

Kecerdasan spiritual itu membuat seseorang mampu 

menyadari siapa dirinya sesungguhnya dan bagaimana ia memberi 

makna terhadap hidupnya dan seluruh aktifitasnya. Memang 

kecerdasan spiritual mengarahkan hidup untuk selalu berhubungan 

dengan kebermaknaan hidup, agar hidup ini bisa menjadi lebih 

bermakna.34

34 Monty, Mendidik Kecerdasan,45.



Menurut Danah Zohar yang dikutip oleh Monty 

menjelaskan beberapa manfaat kecerdasan spiritual diantaranya:35

1) Mampu beradaptasi dengan spontan walaupun dihadapkan 

dengan lingkungan yang baru.

2) Mempunyai kesadaran diri yang tinggi

3) Mampu menghadapi dan menyelesaikan penderitaan.

4) Memiliki visi dan prinsip nilai.

5) Memiliki komitmen dan bertindak dengan penuh tanggung 

jawab.

6) Menumbuhkan iman dan takwa.

7) Menurunkan sifat egois pada diri.

Dari pendapat tersebut peneliti menyimpulkan bahwa anak 

yang cerdas secara spiritual akan terlihat dengan beberapa ciri-ciri 

yang dimiliki anak tersebut. Diantara ciri-ciri tersebut adalah 

mampu bersikap jujur, amanah, sabar, dermawan, adil, kasih 

sayang, cinta damai, sederhana, berwawasan luas, dan memiliki 

empati.

d. Langkah-langkah mengembangkan kecerdasan spiritual (SQ)

35Ibid., 45. 



Perubahan SQ atau spiritual quotient dari yang rendah ke 

yang lebih tinggi melalui beberapa langkah utama sebagai 

berikut:

1) Menyadari situasi

Kita harus menyadari di mana kita sekarang. Misalnya, 

bagaimana situasi kita saat ini? Apakah konsekuensi dan 

reaksi yang ditimbulkannya? Apakah anda membahayakan diri 

sendiri ataun orang lain? Langkah ini menuntut kita untuk 

menggali kesadaran diri, yang pada gilirannya menuntut kita 

menggali kebiasaan merenungkan pengalaman. Banyak di 

antara kita tidak pernah merenung. Kita hanya hidup dari hari 

ke hari, dari aktivitas ke aktivitas, dan seterusnya. SQ yang 

lebih tinggi berarti sampai pada kedalaman dari segala hal, 

memikirkan segala hal, menilai diri sendiri dan perilaku dari 

waktu ke waktu. Paling baik dilakukan setiap hari. Ini dapat 

dilakukan dengan menyisihkan beberapa saat untuk berdiam 

diri, bermeditasi setiap hari, bekerja dengan penasehat atau 

ahli terapi, atau sekedar mengevaluasi setiap hari sebelum 

tertidur di malam hari.

2) Ingin berubah

Jika renungan kita mendorong kita untuk merasa bahwa 

kita, perilaku, hubungan, kehidupan, atau hasil kerja kita dapat 

lebih baik, kita harus ingin berubah, berjanji dalam hati untuk 



berubah. Ini akan menuntut kita memikirkan secara jujur apa 

yang harus kita tanggung demi perubahan itu dalam bentuk 

energi dan pengorbanan. Apakah kita siap berhenti untuk 

minum-minuman atau merokok? Memberikan perhatian lebih 

besar untuk mendengarkan diri sendiri atau orang lain? 

Menjalankan disiplin sehari-hari, seperti membaca atau 

olahraga?

3) Mengenali diri

Kini dibutuhkan tingkat perenungan yang lebih dalam. 

Kita harus mengenali diri sendiri, letak pusat kita, dan 

motivasi kita yang paling dalam. Jika kita akan mati minggu 

depan, apa yang ingin kita bisa katakan mengenai apa yang 

telah kita capai atau sumbangan dalam kehidupan? Jika kita 

diberi waktu setahun lagi, apa yang akan kita lakukan dengan 

waktu tersebut?

4) Menyingkirkan hambatan

Apakah penghalang yang merintangi kita? Apa yang 

mencegah kita sehingga menjalani kehidupan di luar pusat 

kita? Kemarahan? Kerakusan? Rasa bersalah? Sekedar 

kemalasan? Kebodohan? Pemanjaan diri? Kini buatlah daftar 

hal yang menghambat, dan mengembangkan pemahaman 

tentang bagaimana kita dapat menyingkirkan penghalang-

penghalang ini. Mungkin itu berupa tindakan sederhana, 



seperti kesadaran atau ketetapan hati, atau perasaan memuncak 

dari apa yuang disebut oleh kaum buddhis “perubahan-

perasaan”, perasaan muak terhadap diri sendiri. Akan tetapi, 

mungkin itu juga suatu proses yang panjang dan lambat, dan 

akan membutuhkan “pembimbing” ahli terapi, sahabat, atau 

penasehat spiritual. Langkah ini sering diabaikan, namun 

sangat penting, dan membutuhkan perhatian terus-menerus.

5) Disiplin

Praktik atau disiplin apa yang seharusnya kita ambil? 

Jalan apa yang seharusnya kita ikuti? Komitmen apa yang 

akan bermanfaat? Pada tahap ini, kita perlu menyadari 

berbagai kemungkinan untuk bergerak maju. Curahkan usaha 

mental dan spiritual untuk menbggali sebagian kemungkinan 

ini, biarkan mereka bermain dalam imajinasi kita, temukan 

tuntunan praktis yang dibutuhkan dan putuskan kelayakan 

setiap tuntunan tersebut bagi kita.

6) Makna terus-menerus

Kini kita harus menetapkan hati pada satu jalan dalam 

kehidupan dan berusaha menuju pusat sementara kita 

melangkah di jalan itu. Sekali lagi, renungkan setiap hari 

apakah kita berusaha sebaik-baiknya demi diri kita sendiri dan 

orang lain, apakah kita telah mengambil manfaat sebanyak 

mungkin dari setiap situasi, apakah kita merasa damai dan 



puas dengan keadaan sekarang, apakah ada makna bagi kita 

disini. Menjalani hidup di jalan menuju pusat berarti 

mengubah pikiran dan aktivitas sehari-hari menjadi ibadah 

terus-menerus, memunculkan kesucian alamiah yang ada 

dalam setiap situasi yang bermakna.

7) Hormati mereka

Dan akhirnya, sementara kita melangkah di jalan yang kita 

pilih sendiri, tetaplah sadar bahwa masih ada jalan-jalan lain. 

Hormatilah mereka yang melangkah dijalan tersebut, dan apa 

yang ada dalam diri kita sendiri yang di masa mendatang 

mungkin perlu mengambil jalan lain.36

2. Kedisiplinan 

a. Pengertian Kedisiplinan

Kedisipilnan berasal dari kata disiplin. Istilah disiplin 

berasal dari bahasa latin “disciplina” yang menunjuk pada 

kegiatan belajar dan mengajar. Sedngkan istilah bahasa inggrisnya 

yaiu “discipline” yang berarti:37

1) Tertib, taat atau mengendalikan tingkah laku, penguasaan diri.

2) Latihan membentuk, meluruskan atau menyempurnakan 

sesuatu sebagai kemampuan mental atau karakter moral.

3) Hukuman yang diberikan untuk melatih atau memperbaiki.

36Agus Nggermanto, Quantum Quotient, 144-147.
37Ngainun Naim, Character Building (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 142. 



4) Kumpulan-kumpulan atau sistem-sistem peraturan bagi 

tingkah laku.

Dalam bahasa indonesia istilah disiplin kerap kali terkait 

dan menyatu dengan istilah tata tertib dan ketertiban. Dengan 

demikian, kedisiplinan hal-hal yang berkaitan dengan ketaatan dan 

kepatuhan seseorang terhadap peraturan atau tata tertib yang 

berlaku.

Kata disiplin juga berasal dari bahasa latin, yaitu discere 

yang memiliki arti belajar. Dari kata ini kemudian muncul kata 

diciplina yang berarti pengajaran atau pelatihan. Disiplin juga 

berasal dari kata yang sama dengan disciple yakni seorang yang 

belajar dari atau secara sukarela mengikuti seorang pemimpin.38

Dalam Kamus Besar Bahasa Indoesia, disiplin diartikan 

dengan tata tertib dan ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan 

atau tata tertib.39 Kemudian dalam New World Dictionary, disiplin 

diartikan sebagai latihan untuk mengendalikan diri, karakter, atau 

keadaan yang tertib dan efisien.40

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat dipahami 

bahwa disiplin adalah suatu sikap patuh terhadap suatu peraturan 

yang dilakukan secara sadar dan tanggung jawab yang berguna 

untuk mencapai keberhasilan diri dalam hidup bermasyarakat.

38 Elizabeth B. Hurlock, perkembangan Anak, Terj. Meitasari Tjandrasa, (Jakarta: 
Erlangga, 1999), 82.

39 Hasan Alwi, dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 268.
40 Novan Ardy Wiyani, Manajemen Kelas (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 159.



b. Macam-macam Disiplin

Disiplin dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1) Disiplin berdasarkan konsep otorian

Menurut konsep ini seorang anak dikatakan memiliki 

disiplin tinggi apabila mau duduk tenang sambil 

memperhatikan uraian guru ketika sedang mengajar. Disiplin 

otoriter dapat berkisar antara pengendalian pelaku anak yang 

wajar hingga yang kaku yang tidak memberi kebebasan 

bertindak, kecuali yang sesuai dengan standart yang 

ditentukan. Disiplin otoriter selalu berarti mengendalikan 

melalui kekuatan eksternal dalam bentuk hukuman, terutama 

hukuman badan.

2) Disiplin berdasarkan konsep permisive

Menurut konsep ini seorang anak sering diberi batasan 

atau kendala yang mengatur apa saja yang boleh dilakukan. 

Mereka diizinkan untuk mengambil keputusan sendiri dan 

berbuat sekehendak mereka sendiri. Konsep disiplin permisive 

ini memberi kebebasan penuh kepada anak untuk berbuat 

sekehendaknya.

3) Disiplin berdasarkan konsep kebebasan terkendali atau 

kebebasan yang bertanggung jawab

Menurut konsep ini seorang anak diberikan kebebasan, tetapi 

anak tidak boleh menyalahgunakan kebebasan tersebut. Ada 



batas-batas tertentu yang harus diikuti oleh seorang dalam 

kerangka kehidupan bermasyarakat. Kebebasan jenis ini juga 

bisa dikatakan kebebasan terbimbing, karena dalam 

menerapkan kebenaran tersebut diarahkan pada hal-hal yang 

konstruktif.41

c. Jenis-jenis Disiplin

Aturan dan tata tertib sekolah berlaku di dalam komunitas 

atau lingkungan sekolah. Semua warga sekolah harus mematuhi 

dan menaati semua aturan yang ada di sekolah. Yang dimaksud 

warga sekolah adalah tenaga pendidik (guru), tenaga kependidikan 

(pegawai ketatausahaan, operator sekolah, penjaga sekolah, dll), 

serta peserta didik (siswa). Ada empat jenis disiplin utama siswa 

di sekolah antara lain:

1) Disiplin berpakaian

Setiap jenjang sekolah memiliki aturan berpakaian secara 

umum dan khusus. Misalnya, seragam harian wajib untuk 

anak sekolah dasar adalah baju putih dan celana atau rok 

berwarna merah.

2) Disiplin berpenampilan

Siswa harus berpenampilan dengan aturan yang ada di 

sekolah. Misalnya, aturan mengenai rambut siswa laki-laki, 

41 Tulus Tu’u, Peran Disiplin Pada Perilaku Dan Prestasi Siswa, (Jakarta: PT Grasindo, 
2008), 44-48.



pemakaian asesoris, berbicara dan bersikap sopan terhadap 

guru dan teman.

3) Disiplin belajar

Disiplin belajar berkaitan dengan aturan dan prosedur tentang 

kegiatan belajar bersama selama mengikuti kegiatan belajar di 

sekolah. Mislanya, waktu mulai kegiatan belajar, waktu 

istirahat dan waktu berakhirnya jam belajar di sekolah.

4) Disiplin lingkungan

Disiplin lingkungan adalah aturan yang ditetapkan kepada 

siswa untuk mengelola lingkungan sekolah dan kelas. 

Misalnya, disiplin piket harian di kelas untuk membersihkan 

lingkungan kelas sebelum jam belajar dimulai. Siswa yang 

melanggar disiplin sekolah akan mendapat sanksi berupa 

teguran, peringatan, pemanggilan orang tua siswa.

d. Perlunya Disiplin

Disiplin diperlukan oleh siapapun dan dimana pun. Hal itu 

disebabkan dimanapun seorang berada, disana selalu ada 

peraturan atau tata tertib. Jadi manusia mustahil hidup tanpa 

disiplin. Manusia memerlukan disiplin dalam hidupnya 

dimanapun berada. Apabila manusia mengabaikan disiplin, akan 

menghadapi banyak masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oleh 



karena itu, periaku hidupnya tidak sesuai dengan peraturan yang 

berlaku di tempat manusia berada dan yang menjadi harapan.42

3. Pesantran Kilat

a. Pengertian Pesantran Kilat

Istilah pesantren kilat mengandung dua kata yaitu pesantren 

dan kilat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “Pesantren 

berarti asrama tenmpat santri atau tempat murid-murid mengaji. 

Pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan agama islam 

yang di dalamnya terdapat seorang kyai (pendidik) yang tugasnya 

mendidik dan mengajar para santri yang bertempat tinggal dengan 

menggunakan asrama (pondokan) untuk tinggal dan masjid untuk 

ibadaah dan mengaji (belajar). Sedangkan kilt adalah karena para 

santri mondok (belajar) dalam waktu yang singkat.

Dalam pengertian khusus pesantren kilat adalah “kegiatan 

pendidikan agama islam yang diikuti oleh siswa SD, SLTP, dan 

SMU/SMK yang memeluk agama islam,43 lamanya berkisar dari 7 

sampai 30 hari.44

b. Tujuan Penyelenggaraan Pesantren Kilat

1) Tujuan Umum

Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan 

pengalaman peserta didik tentang ajaran agama islam sehingga 

42 Tu’u, Peran Disiplin Pada Perilaku Dan Prestasi Siswa, 34.
43 Gustiawan, Peran Pesantren Kilat Dalam Peningkatan Pengalaman Ibadah Siswa SDN 

Kalibaru 03 Pagi Cilincing Jakarta Utara (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah,2005)
44 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2014), 121.



menjadi manusia muslim yang beriman dan bertaqwa kepada 

Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2) Tujuan Khusus

Memperdalam, memantapkan dan meningkatkan 

penghayatan dan pengamalan ajaran agama islam khususnya 

tentang : tauhid, ibadah, tarikh, akhlak dan al-qur’an hadits. 

Dan menerapkan dan mengamalkan ajaran agama islam dalam 

kehidupan sehari-hari dalam rangka membentuk mental 

spiritual yang tangguh, memiliki kepribadian yang kokoh dan 

mampu menghadapi berbagai tantangan negatif baik yang 

datang dari luar dirinya maupun dalam dirinya.45

45 Dep. Agama RI, Pola Penyelenggaraan Pesantren Kilat: Pendidikan Singkat Ilmu-
Ilmu Agama Islam (Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2003),53-54.



BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif, yaitu penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui 

prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.46 Penelitian kualitatif 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati.47

Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara induktif, dan dalam hal ini, 

jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu suatu deskriptif 

intensif dan analisis fenomena tertentu atau satuan sosial seperti individu, 

kelompok, institusi atau masyarakat. Studi kasus merupakan eksplorasi dari 

sistem terikat atau sebuah kasus (atau banyak kasus) dari waktu ke waktu 

melalui pengumpulan data mendalam dan mendetail yang melibatkan 

sumber-sumber informasi yang banyak dengan konteks yang kaya.48 Studi 

kasus digunakan secara tepat dalam banyak bidang. Disamping ini merupakan 

penyelidikan secara rinci atau setting, satu subyek tunggal, atau kumpulan 

dokumentasi atau satu kejadian tertentu.49 Metode yang biasanya 

46Ansleem Stauss dan Juliet Corbin, Dasar-dasar  Penelitian Kualitatif, terj. Muhammad 
Shadiq dan Imam Muttaqien ( Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), 4.

47Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif., 3.
48Abdul Manab, Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif (Yogyakarta: Kalimedia, 

2015), 70. 
49 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif., 4.
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dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara, pengamatan, dan 

pemanfaatan dokumen.

B. Kehadiran Peneliti

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian 

kualitatif merupakan penelitian interpretif, yang didalamnya peneliti 

terlibat dalam pengalaman yang berkelanjutan dan terus menerus dengan 

para partisipan. Dengan keterlibatannya, peneliti juga memperoleh entri 

dalam lokasi penelitian dan masalah-masalah etis yang bisa muncul tiba-

tiba.50 Dalam penelitian kualitatif, kedudukan peneliti adalah sebagai 

perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data dan 

akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitian. Dalam penelitian ini peneliti 

bertindak sebagai pengumpul data. 51 ciri khas penelitian kualitatif adalah 

kehadiran peneliti, sebab peranan penelitilah yang menentukan 

keseluruhan skenarionya. Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti bertindak 

sebagai instrumen kunci, partisipan penuh sekaligus pengumpul data yang 

mana infirman mengetahui bahwa peneliti melakukan penelitian agar 

mempermudah dalam melakukan pengumpulan data.

C. Lokasi Penelitian

50John W. Creswell. Terj. Achmad Fawaid, Research design Pendekatan Kualitatif, 
Kuantitatig, dan MixedI (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2009), 264-265. 

51Lexy J. Moleong, metode penelitian kualitatif., 9. 



Penelitian ini mengambil lokasi di pondok pesantren yang telah 

bekerjasama dengan pihak SMK PGRI 2 Ponorogo yaitu Pondok Pesantren 

Ketrampilan Al-Ikhlas, Babadan, Ponorogo, yang menerapkan upaya 

meningkatkan kecerdasan spiritual dan kedisiplinan siswa melalui kegitan 

pondok pesantren kilat. Atas dasar inilah dilakukan penelitan untuk 

mengetahui bagaimana upaya SMK PGRI 2 Ponorogo dalam meningktkan 

kecerdasan spiritual dan kedisiplinan siswa melalui kegiatan pondok kilat.

D. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari 

mana data dapat diperoleh.52 Menurut Lofland Yang dikutip oleh moleong, 

sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan 

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.53

Sesuai dengan fokus penelitian, sumber data dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: Untuk mendapatkan data tentang Implikasi 

kegiatan pondok pesantren kilat SMK PGRI 2 Ponorogo dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual dan kedisiplinan siswa, sumber datanya 

adalah Guru Pendidikan Agama Islam, Ustadz Pondok, dan Siswa. Dengan 

rincian sebagai berikut:

No Nama Informan Pekerjaan

52Suharsimi Arikunto, prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi IV 
(Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129. 

53 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya,2009), 157



1. Tanthowi Mu’id, S. Ag. Guru Pendidikan Agama Islam 
SMK PGRI 2 Ponorogo

2. Khusnul Huda, M.Pd.I Guru Pendidikan Agama Islam 
SMK PGRI 2 Ponorogo

3. KH. Muhammad Tanwir Pengasuh Pondok Pesantren Al-
Ikhlas, babadan Ponorogo

4. Muhammad Ahsanusi Ustadz Pondok Pesantren Al-
Ikhlas, Babadan Ponorogo

5. Mulyoto, S.Pd.I Ustadz Pondok Pesantren Al-
Ikhlas, Babadan Ponorogo

6. Suratno, S.Sy Ustadz Pondok Pesantren Al-
Ikhlas, Babadan Ponorogo

7. Imam Muhtarobi Ustadz Pondok Pesantren Al-
Ikhlas, Babadan Ponorogo

8. Turangga Randika Siswa SMK PGRI 2 Ponorogo 
kelas X

9. Muhammad Ardi Fajar Siswa SMK PGRI 2 Ponorogo 
kelas X

10. Ahnaf Fadlurrohman Siswa SMK PGRI 2 Ponorogo 
kelas XI TPM 1

11. Ahmad Yogi Siswa SMK PGRI 2 Ponorogo 
kelas X TPM 1

12. Saudara Bagus Giyantoro siswa SMK PGRI 2 Ponorogo kelas  
XI TBSM 1

13. Deboy Afuki Dwi Siswa SMK PGRI 2 Ponorogo 
kelas X TPSM 1

14. Alfian Dwi Lutfianto Siswa SMK PGRI 2 Ponorogo 
kelas XI TPM 1

15. Ahmad Fadli F Siswa SMK PGRI 2 Ponorogo 
kelas XI TBSM 1



E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode 

survei yang menggunakan pernyataan secara lisan kepada subyek 

penelitian. Teknik wawancara dilakukan jika peneliti memerlukan 

komunikasi atau hubungan dengan responden. Teknik wawancara dapat 

dilakukan dengan 2 cara, yaitu: melalui tatap muka atau melalui telepon.54

Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah 

wawancara terbuka, artinya wawancara tidak hanya sekali atau dua 

kali, melainkan berulang-ulang dengan intensitas yang tinggi dengan 

melakukan pengamatan untuk mengeceknya.55 Adapun subyek 

wawancara ini adalah Guru Pendidikan Agama Islam SMK PGRI 2 

Ponorogo, Ustadz Pondok, dan Siswa. Tujuan wawancara ini untuk 

menggali data tentang Implikasi kegiatan pondok pesantren kilat SMK 

PGRI 2 Ponorogo dalam meningkatkan kecerdasan spiritual dan 

kedisiplinan siswa.

2. Observasi

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan 

secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitan. 

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan 

54Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metode Penelitian-Penelitian Praktis Dalam 
Penelitian (Yogyakarta: Andi, 2010), 171. 

55Burhan Buangin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 101. 



data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal 

yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, 

waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Metode observasi merupakan cara 

yang sangat baik untuk mengawasi perilaku subyek penelitian seperti 

perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu dan keadaan tertentu.56

Ada beberapa alasan mengapa teknik observasi digunakan dalam 

penelitian ini. Pertama, pengamatan didasarkan atas pengalaman secara 

langsung. Kedua, pengamatan memungkinkan peneliti untuk melihat dan 

mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku, dan kejadian 

sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.

Dengan teknik ini, peneliti mengamati aktivitas-aktivitas sehari-

hari objek penelitian karakteristik fisik dan situasi sosial dan perasaan 

pada waktu menjadi sebagian dari situasi tersebut. Selama peneliti 

dilapangan, jenis observasinya tidak tetap. Dalam hal ini peneliti mulai 

dari observasi dekriptif (deskriptif observation) secara luas. Yaitu 

berusaha melukiskan secara umum situasi sosial dan apa yang terjadi di 

sana. Kemudian, setelah perekaman dan analisis data pertama, peneliti 

menyamoaikan pengumpulan datanya dan mulai menciptakan observasi 

tervokus (focused observation). Dan akhirnya, setelah dilakukan lebih 

banyak lagi analisis dan observasi yang berulang-ulang di lapangan. 

Peneliti dapat menyampaikan lagi penelitiannya dengan melakukan 

observasi selektif (selective observation). Sekalipun demikian, peneliti 

56M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: 
Ar-ruzz Media, 2012), 165. 



masih terus melakukan observasi deskriptif sampai akhir pengumpulan 

data.

Hasil observsi dalam penelitian ini dicatat dalam catatan lapangan, 

sebab catatan lapangan merupakan alat yang sangat penting dalam 

penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti mengadakan 

pengamatan dan wawancara dalam pengumpulan data di lapangan. Pada 

waktu di lapangan, dia membuat “catatan”. Setelah pulang ke rumah atau 

tempat-tempat barulah menyusun “catatan lapangan”.

Format rekaman hasil observasi (pengamatan) catatan lapangan 

dalam penelitian ini menggunakan format rekaman hasil observasi. 

Selanjutnya yang diobservasi dalam penelitian ini adalah Implikasi 

kegiatan pondok pesantren kilat SMK PGRI 2 Ponorogo dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual dan kedisiplinan siswa.

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri 

data historis. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang 

sejarah berdirinya sekolah, letak geografis, daftar nama guru dan 

karyawan, struktur organisasi, keadaan guru dan siswa, kurikulum, 

sarana dan prasarana, dan pelaksanaan kegiatan pondok pesantren kilat.

F. Teknik Analisis Data

1. Tehnik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan 

data kedalam pola, kategori dan satuan dasar sehingga dapat di temukan 



tema dan dirumuskan hasil penelitian yang disarankan oleh data.57 

Nasution menyatakan bahwa analisis adalah pekerjaan yang sangat sulit, 

dan memerlukan kerja keras. Analisis memerlukan daya kreatif serta 

kemampuan intelektual yang tinggi. Tidak ada cara tertentu yang dapat 

diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari 

sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya. Bahan 

yang sama bisa diklasifikasikan lain oleh peneliti yang berbeda. Analisis 

data dalam peneliti kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data 

berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode 

tertentu. Miles dan Huberman bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampau tuntas sehingga datanya sudah jenuh.58

Berdasarkan hasil tersebut diatas dapat dikemukakan bahwa 

analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawacancara, catatan lapangan dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, 

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

pola, memilih mana yang penting akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang 

lain.59

57Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tehnik (Bandung: 
Tarsiti, 1994), 140.

58Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, 91.
59Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, 286.



Untuk menganalisis data yang telah terkumpulkan dalam 

penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik analisis data 

berdasarkan teori Miles dan Huberman yang mana menjelaskan secara 

mendalam cara data seharusnya dianalisis dalam penelitian kualitatif. 

Ada tiga tahap yang harus dilaukan terus sampai peneliti berakhir terkait 

antara analisis data dan pengumpulan data yang disajikan oleh Miles dan 

Huberman dalam diagram berikut.60

Aktivitas dalam analisis data ada tiga, yaitu:

a. Reduksi Data(Data Reduction)

Dalam sebuah penelitian kualitatif data-data yang diperoleh 

dilapangan sangat banyak, komleks dan rumit sehingga diperlukan 

60Abbas Tashakkori dan Charles Teddlie, Mixed Methodology (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2010), 201.
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analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal pokok, menfokuskan ada hal-hal yang 

penting, sehingga data yang direduksi memberikan gambaran yang 

jelas.61

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, 

untuk itu maka perlu di catat secara teliti dan rinci. Seperti telah 

dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data 

anak semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera 

dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data pada 

hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang 

tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan pengumpulan dan selanjutnya, dan 

mencarinya ila diperlukan reduksi data yang dapat dibantu dengan 

peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan 

kode pada aspek-aspek tertentu. 

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh 

tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif 

adalah temuan. Oleh karena itu, kalau eneliti dalam melakukan 

penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak 

61 Iskandar, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: GP Press, 2009), 140. 



kenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan 

perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.62

b. Penyajian Data (Data Display)

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplay data, Kalau dalam penelitian kualitatif penyaji data ini 

dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data 

terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehungga akan 

semakin mudah difahami.63

c. Verifikasi (Verification)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles 

dan Huberman adalah penarikan kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap 

pengumpulan berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid 

dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan dat, 

maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel. Yang sesuai dengan sifat dan jenis serta tujuan penelitian. 

Dan menggunakan analisis dari penulis deskripsi catatan observasi, 

62 Abbas Thashakkori dan Charles Teddlie, Mixed Methodology, 67. 
63Iskandar, Metode Penelitian Kualitatif, 140. 



wawancara dan dokumentasi. Setelah pengumpulan data, peneliti 

melakukan action dan refleksi. 64

G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari 

konsep keshahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas).65 Derajat 

kepercayaan keabsahan data (kredibilitas data) dapat diadakan pengecekan 

dengan yeknik pengamatan yang tekun, dan triangulasi. Ketekunan 

pengamatan yang dimaksud adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur 

dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang 

dicari bisa juga diartikan sebagai pengamatan secara lebih cermat dan 

berkesinambungan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengecekan 

keabsahan data yaitu:

1. Ketekunan/keajegan pengamatan

Keajegan pengamatan berarti mencari secara konsisten 

interprestasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis 

yang konsisten. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri 

dan unsur-unsur dslam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau 

isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada gal-hal 

tersebut secara rinci.66

2. Triangulasi 

64 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif ( Jakarta: PT Grafindo Persada, 2014), 180-181.
65  Lexy J. Moleong, metodologi kualitatif, 171.
66 Ibid., 329.



Triangulasi adalah teknik pemeriksaaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebgai pembanding terhadap data itu. Triangulasi 

dibedakan menjadi empat, yaitu: sumber, metode, penyidik, dan teori.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dengan 

pemanfaatan sumber. Teknik triangulasi dengan sumber, berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam 

metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan:

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara.

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan 

apa yang dilakukan secara pribadi.

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.67

H. Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan ditambah 

dengan tahapan terakhir dari penelitian yaitu:

1. Tahap pra lapangan, dalam tahap ini peneliti memulai dengan 

perumusan rencana penelitian, mengurus perizinan, menjajagi dan 

menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, 

67 Ibid., 327-331.



menyiapkan perlengkapan penelitian dan yang menyangkut persoalan 

etika penelitian.

2. Tahap pekerjaan lapangan, dalam tahap ini kegiatan penelitian dibagi 

menjadi:

a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri, dimana seorang 

peneliti juga harus mengingat masalah etika.

b. Memasuki lapangan, peneliti harus membina keakraban hubungan, 

memahami dan mempelajari bahasa dari orang-orang yang ada 

dalam latar belakang penelitiannya, 

c. Berperan serta sambil mengumpulkan data, peneliti harus 

memperhatikan keterbatasan waktu penelitian, mencatat data dan 

melakukan penelitian lapangan.

Disinilah peneliti akan melakukan pengamatan tentang bagaimana 

bentuk-bentuk upaya peningkatan kecerdasan spiritual dan kedisiplinan 

siswa, serta mengumpulkan data-data tambahan seperti sejarah, letak 

geografis, profil dan data-data lainnya yang dibutuhkan dalam 

melengkapi penelitian ini agar bisa menjadi penelitian yang 

mendapatkan hasil yang terbaik dan sempurna.

3. Tahap analisis data, yaitu peneliti menganalisa data-data yang diperoleh 

dalam bentuk dokumen, wawancara, dan observasi yang sedang 

dilakukan ditempat penelitian dan sesuai apa yang diharapkan peneliti 

serta kemudian dijadikan suatu dokumen penelitian.68

68Ibid., 127-148. 



4. Tahap penulisan hasil laporan penelitian.



BAB IV

TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. SMK PGRI 2 ponorogo

a. Sejarah Berdirinya SMK PGRI 2 Ponorogo69

SMK PGRI 2 Ponorogo berdiri pada tahun 1984 dengan nama 

STM PGRI Ponorogo yang beralamat di SD Keniten I dan II dengan 

membuka jurusan mesin, listrik dan bangunan. Dalam praktikum 

bekerja sama dengan ST Negeri Ponorogo (Sekarang SMP 5). Pada 

tahun Pelajaran 1987 / 1988 melaksanakan akreditasi dan dengan 

jenjang diakui.

Selanjutnya tahun 1989/1990 pindah ke ST Negeri. Tahun 

1990/1991 STM PGRI Ponorogo telah menempati gedung sendiri 

yang terletak di selatan pabrik es Salju Buana Ponorogo. Dan 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar pagi dan siang hari sedang 

teori tetap dilaksanakan di ST Negeri Ponorogo. Tahun Pelajaran 

1991/1992 menambah jurusan otomotif yang menerima 5 kelas dan 

dalam kegiatan praktek bekerjasama dengan KLK (sekarang BLK-

UKM Ponorogo) di Karanglo Lor.

Pada tahun 1992 STM PGRI Mendapat kepercayaan 

pemerintah mendapatkan hibah dari IPTN (Industri Pesawat Terbang 

69Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor 01/D/18-III/2019 dalam lampiran laporan  hasil 
penelitian ini.
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Nurtaniu) berupa mesin bor radial, mesin honing dan mesin bor 

kolom.

Tahun pelajaran 1994/1995 STM PGRI berganti nama dengan 

SMK PGRI 2 Ponorogo. Tahun pelajaran 1998/1999 SMK PGRI 2 

Ponorogo telah memiliki 26 ruang teori, 1 bengkel otomotif, 1 bengkel 

permesinan, 1 bengkel kerja bangku / kerja plat dan las, serta 3 

bengkel listrik. Tahun ini pula SMK PGRI 2 Ponorogo mendapatkan 

kepercayaan mendapat bantuan imbal swadaya berupa bangunan 

bengkel mesin. Tahun 2000/2001 SMK PGRI Ponorogo telah 

terakreditasi dengan status disamakan.

Tahun 2002/2003 mendapat bantuan peralatan praktek dari 

AUSTRIA senilai 2,4 MILYAR. Selanjutnya pada tahun 2005/2006 

mendapat bantuan satu orang sukarelawan dari KOREA. Tahun 

2006/2007 telah terakreditasi : A. Tahun 2011 telah mendapat 

sertifikat ISO 9001:2008 dari TUV North dan pada tahun 2015 SMK 

PGRI 2 Ponorogo menjadi sekolah rujukan.

b. Visi dan Misi SMK PGRI 2 Ponorogo70

Adapun visi dan misi SMK PGRI 2 Ponorogo, di bawah ini:

a) Visi SMK PGRI 2 Ponorogo “Beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, Cerdas, Terampil, Kompeten, 

Professional, berkarakter unggul dan berbudaya lingkungan"

70Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor 02/D/18-III/2019 dalam lampiran laporan  hasil 
penelitian ini.



b) Misi SMK PGRI 2 Ponorogo

Menyiapkan Lulusan :

1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2) Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi masa sekarang dan mendatang.

3) Mampu menguasai kompetensi sesuai paket keahlian.

4) Bersertifikat kompetensi dan profesi.

5) Sehat jasmasni dan rohani, berdisiplin tinggi dan berakhlaq 

mulia.

6) Siap berkompetisi dan memilih karir untuk mengembangkan 

diri.

7) Mampu mengisi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri 

dimasa sekarang dan mendatang.

8) Mempunyai daya dukung untuk melestarikan alam melalui 

tindakan pelestarian dan pencegahan kerusakan lingkungan.

c. Letak Geografis SMK PGRI 2 Ponorogo71

SMK PGRI 2 Ponorogo terletak di jalan Soekarno Hatta 

Ponorogo, memiliki lokasi yang strategis, tidak jauh dari perkotaan 

sehingga sangat mudah dijangkau dari semua jurusan. SMK PGRI 2 

Ponorogo terletak di jalur utama Madiun, Pacitan, Magetan 

71 Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor 03/D/18-III/2019 dalam lampiran laporan  hasil 
penelitian ini.



Trenggalek dan Purwantoro. Sehingga banyak sekali siswa SMK 

PGRI 2 Ponorogo yang berasal dari beberapa daerah tersebut.

d. Struktur Organisasi SMK PGRI 2 Ponorogo72

Untuk struktur organisasi SMK PGRI 2 Ponorogo adalah sebagai 

berikut:

Konsultan Penjamin Mutu : H. S. Pirngadi, BA

Kepala Sekolah : Syamhudi Arifin, SE. MM

Komite Sekolah : Hasyim As’ari, S. Pd. I 

Wakil Manajemen Mutu : Drs. Wakhid Kumaidi

Kepala Tata Usaha : Wahyu Setion, S.Kom

Bendahara : Sarji Utomo. S.Kom

Bendahara BOS : Erika Nova, S. Pd 

Waka Kurikulum : Andi Dwi Restiyawan, ST 

Waka Kesiswaan : Edy Prion, Pd

Waka Sarpras : Sutikno,ST

Koordinasi HUBIN : Herni Hardianto, S. Kom

Koordinator BK : Yeni Muslihatul K, S.Pd

72 Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor 04/D/18-III/2019 dalam lampiran laporan  hasil 
penelitian ini.



Koordinator BKK : Zainul Arifin. M. Pd. I 

Kakomli Teknik Kendaraan Ringan : Ricky Krisdiant, S.Pd

Kakomli Teknik Permesinan : Agus Tumiran, S. Pd 

Kakomli Sepeda Motor :Kelik Arie Viant, ST

Kakomli Teknik Komputer Informatika : Irfan Priyono, S.Kom 

Kakomli Teknik Alat Berat : Andik Susilo, ST

Kakomli Teknik Perbaikan Bodi Otomoti : Eko Winarto, S.Pd

Koordinator Keagamaan : Tantowi Mu’id, .Ag

Koordinator Kepramukaan : Teguh Eko Prayitn, S.Pd

Koordinator Adiwiyata : Ridwan Mudzakir, S.Kom

Koordinator Perpustakaan : Drs. Saiful Anam

Koordinator Promosi : Feri Febrian W, S.Pd

e. Sarana dan Prasarana SMK PGRI 2 Ponorogo73

NO NAMA FASILITAS JUMLAH

1 Ruang belajar 36

2 Bengkel kelas Honda 1

73 Lihat transkip Dokumentasi Nomor 05/D/18-III/2019 dalam lampiran laporan  hasil penelitian 
ini.



3 Bengkel teknik sepeda motor 1

4 Bengkel teknik kendaraan ringan toyota 1

5 Bengkel teknik kendaraan ringan regular 1

6 Bengkel teknik perbaikan bodi otomotif 1

7 Bengkel teknik alat berat 1

8 Bengkel luban 1

9 Bengkel teknik informatika (TKJ, RPL, MM) 3

10 Laboratorium computer 5

11 Perpustakaan 2

12 Ruang guru 1

13 Ruang kepala sekolah 1

14 Ruang Kesiswaan 1

15 Ruang kurikulum 1

16 Ruang bimbingan konseling 1

17 Kantor tata usaha 1

18 Ruang koperasi 1

19 Ruang sarana prasarana 1

20 Ruang UKS 1

21 Ruang OSIS 1

22 Ruang ROHIS 1

23 Ruang MAPALA 1

24 Ruang Pramuka 1

25 Ruang Aula 1

26 Kamar Mandi 26



27 Kantin 5

28 Pos satpam 1

29 Tempat ibadah 1

30 Lapangan Volly 3

31 Lapangan basket 1

32 Lapangan futsal 1

33 Lapangan sepak bola 1

f. Keadaan Guru dan Siswa SMK PGRI 2 Ponorogo74

JUMLAH SISWA SMK PGRI 2 PONOROGO

2018/2019

2464

NO BIDANG PENGAJARAN JUMLAH GURU

1 Kelompok A 23

2 Kelompok B 31

3 Kelompok C 9

4 Teknik Pemesinan 9

5 Teknik Kendaraan Ringan 5

74 Lihat transkip Dokumentasi Nomor 06/D/18-III/2019 dalam lampiran laporan  hasil 
penelitian ini.



6 Teknik Sepeda Motor 8

7 Teknik Alat Berat 4

8 Teknik Komputer dan Jaringan 5

2. Pondok pesantren Al-Ikhlas, Babadan Ponorogo

a. Profil pondok pesantren ketrampilan Al-Ikhlas babadan, 

Ponorogo75

Pondok pesantren ketrampilan Al-Ikhlas, babadan ini 

didirikan pada hari kamis, tanggal 24 syawal 1424 H, bertepatan 

tanggal 18 desember 2003 M. Pondok ini beralamatkan di jalan Raya 

Ponorogo-Madiun KM, 7 babadan dengan kode pos 63491. Nomor 

telpun yang bisa dihubungi di pondok ini ialah 085784995886. 

Sedangkan weblog pondok ketrampilan Al-Ikhlas ini bisa 

dilihat di Http://rintihanqolbi.blogspot.co.id/2012/04/masjid-al-

ikhlasbabadan.html. untuk jumlah ustadz disini sebanyak 18 ustadz, 

3 menetap di pondok. Jumlah santri dari SMK sebanyak 2.500 santri. 

Perincian laki-laki 2.350, perempuan 150 santriwati.

b. Sejarah berdirinya pondok pesantren Al-Ikhlas, Babadan 

Ponorogo76

Langkah awal untuk merealisasikan terwujudnya pondok 

pesantren ini ialah, setelah tersedia tanah maka dibangun gedung 

75 Http://rintihanqolbi.blogspot.co.id/2012/04/masjid-al-ikhlasbabadan.html. diakses pada 
10 maret 2019, pukul 20.00 WIB

76 Lihat transkip Dokumentasi Nomor 07/D/18-III/2019 dalam lampiran laporan  hasil 
penelitian ini.
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asrama santri yang berukuran panjang 25 meter, lebar 12 meter, luas 

300 meter, dua lantai. Peletakan batu pertama dilaksanakan pada hari 

kamis tanggal 24 Syawal 1424 H, bertepatan tanggal 18 Desember 

2003 M, oleh bapak H.Imam Utomo, Gubernur Jawa Timur.

Sebagai kelengkapan pondok pesantren ini, sekaligus sarana 

ibadah masyarakat sekitar dan umat islam secara luas, maka 

dibangun masjid berukuran 20 M, lebar 18 M, luas 360M2 dua 

lantai, dan diberi nama “Masjid Baitul Islam” peletakan batu 

pertama hari rabu pahing, tanggal 4 juni 2007, wakaf dari ibu Hj. 

Yanti, kelurahan nologaten, Ponorogo.

Pondok ini meruakan pondok ketrampilan bagi anak yatim 

piatu, yatim dan dhuafa’. Yang mana bagi mereka yang termasuk itu, 

bisa disekolahkan disana. Sarana prasarana disana sangat strategis, 

untuk masalah pengajar, bermula belum ada yang mengajar. Para 

ustadz yang mengajar disana bermula ikut sebuah forum bernama 

FSP (Forum Santri Ponorogo) yang anggotanya sekitar 60 orang. 

Setelah melalui musyawarah, dakwah antar temanb pondok. Para 

ustadz yang terdiri dari bapak Sanusi, Bapak Imam Muhtarobi, selalu 

ikut forum FSP dan beberapa teman lainnya berencana berminat 

mengajar di Pondok ketrampilan Al-Ikhlas, babadan hingga sekarang 

ada 3 ustadz yang mukim juga, salah satunya bapak Sanusi dan 

bapak Muqorrobin. Para ustadz selain memberikan ilmu kepada 

anaka yatim piatu, yatim dan dhuafa’ juga mendirikan sebuah TPQ 



untuk anak usia SD. Beberapa ustadz yang masuk dalam FSP 

tersebut, dari perkumpulan itulah diadakan rutinan tiap malam ahad 

Kliwon bertempat anjangsana, untuk kegiatan Dzikrul Ghofilin. Dan 

setiap malam sabtu pahing diadakan rutinan ngaji kitab Fiqih Fatkul 

Qarib. Yang mana rutinan tersebut diikuti oleh umum. Selain 

rutinan, diadakan pertemuan biasanya dilakukan menjelang puasa 

dan bulan Asyura’. Ketika Ramadhan, para usradz berkeliling 

mengadakan safari Ramadhan ke sekolah-sekolah, mengajarkan baca 

tulis Al-Qur’an atau yang sesuai dengan rencana pembelajaran di 

sekolah masing-masing. Diantaranya berkeliling bertempat di SDN 

Ngrupit I, SDN Ngrupit II, SMK sore, SMP Sambit I dan lainnya.

Sebelum adanya kerja sama antara pondok Al-Ikhlas dan Smk 

Pgri ini, Smk Pgri ingin bekerja sama dengan Mawaddah, yang 

ternyata lembaganya sudah ditutup. Namun, pencarian tempat 

mondok siswa Pgri tidak sampai disitu. Berawal dari perbincangan 

antara seorang ustadz pondok ketrampilan Al-Ikhlas dengan guru 

SMK Pgri, yang mana pihak SMK memiliki tujuan untuk siswanya 

selain berkompeten dalam masalah jurusan di SMK, juga 

berkompeten dalam hal akhlak, keimanan, memiliki IMTAQ dan 

IMTEQ, dan juga memiliki ilmu lebih tentang hal ibadah. Setelah 

melalui perbincangan yang panjang, akhirnya sepakat SMK Pgri 

dengan pondok ketrampilan Al-Ikhlas bekerja sama untuk 

memajukan siswanya agar lebih mendalami agama. Sudah sejak 



tanggal 21 Agustus 2017 hingga saat ini, siswa SMK mondok di 

sana. Di jadwal per kelas mondok hanya 1 minggu saja.

c. Letak Geografis77

Pondok pesantren Al-Ikhlas, babadan Ponorogo ini terletak di 

jalan Raya Ponorogo-Madiun KM, 7 babadan Kecamatan Babadan 

Kabupaten Ponorogo. Pondok pesantren Al-Ikhlas, babadan 

Ponorogo ini berada di Daerah Ponorogo yang jarak dari pusat kota 

lebih kurang 25 km timur jalan, tepatnya kurang lebih 3 km dari 

terminal seloaji.

Pondok Al-Ikhlas ini sangat mudah dijangkau dengan 

kendaraan pribadi maupun angkutan umum, karena letaknya sngat 

strategis, berada di perbatasan ponorogo dan mlilir, juga tempatnya 

berada di pusat aktifitas masyarakat

d. Visi dan Misi pondok pesantren Al-Ikhlas, Babadan Ponorogo78.

a. Visi 

Terwujudnya insan beriman, bertaqwa, berilmu, terampil, dan 

berakhlaqul karimah

b. Misi 

1) Melatih pembiasaan berbuat sifat-sifat terpuji dalam 

kehidupan sehari-hari

77 Lihat transkip Dokumentasi Nomor 08/D/18-III/2019 dalam lampiran laporan  hasil 
penelitian ini.

78 Lihat transkip Dokumentasi Nomor 09/D/18-III/2019 dalam lampiran laporan  hasil 
penelitian ini.



2) Melatih pembiasaan melaksanakan ibadah wajib maupun 

yang sunahi

3) Melaksanakan bimbingan intensif menghafal dan memahami 

al-qur’an serta membaca al-qur’an.

4) Melaksanakan bimbingan intensif membaca dan mengkaji 

kitab salafiyah.

5) Melaksanakan bimbingan terpadu antara kegiatan pesantren 

dengan ketrampilan.

6) Mewujudkan pengadaan sarana prasarana yang representif.

e. Susunan Pengurus79

I.  Dewan Pembina : KH. Moch Tanwir

             KH. Moehatim Hasan

             KH. Slamet Rosyidi

  KH. Zaini Hardjo 

II. Dewan Pengawas : H. Suhamdi

              K. Nuruddin

III. Dewan Pengurus

a) Ketua I : Agus Musthofa

b) Ketua II : Agus Ujang Pandu 

Hidayat

c) Bendahara I : Ust. Muqorrobin

d) Bendahara II :Ust. Imam Muhtarobi

IV. Departemen-departemen

79 Lihat transkip Dokumentasi Nomor 10/D/18-III/2019 dalam lampiran laporan  hasil 
penelitian ini.



a) Seksi Madrasah Diniyah : Ust. Moch. Ahsanusi

b) Seksi Tahfidul Qur’an : Ust. Fatkurrohman

c) Seksi pendidikan ketrampilan : Ust. Hilba

  Ust. Zahroni A

d) Seksi Kemasjidan : Ust. Fatkurrohman

e) Seksi Pembangunan : H. Achmad Warsi

f) Seksi Humas : Imam B.P

                       Handam Rifa’i

f. Sarana dan prasarana pondok pesantren ketrampilan Al-

Ikhas, Babadan80

sarana dan prasarana yang ada di pondok pesantren Al-

Ikhlas juga harus memadai agar proses pembelajaran untuk santri-

santri SMK bisa berjalan dengan efektif dan efisien, dan berikut 

adalah sarana dan prasarana yang ada di pondok Al-Ikhlas, babadan 

Ponorogo, diantaranya ada tanah dengan kisaran luas tanah 1 hektar 

dan luas bangunan 2 hektar. Untuk prasarana lain berupa fasilitas-

fasilitas seperti sepeda motor, laptop, kasur dan lainnya.

g. Keadaan guru dan siswa81

1) Keadaan guru

Guru merupakan orang tua kedua kandung yang 

memberikan ilmu, memberikan kedisiplinan, serta 

mengajarkan keteladanan kepada para siswa agar mendapatkan 

ilmu, baik ilmu pengetahuan maupun moral yang sangat 

80 Lihat transkip Dokumentasi Nomor 11/D/13-III/2019 dalam lampiran laporan  hasil 
penelitian ini.

81 Lihat transkip Dokumentasi Nomor 12/D/13-III/2019



penting dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pondok Al-Ikhlas, 

babadan ini terdapat 18 guru, 3 guru mukim di pondok. Guru 

di pondok ini, sebagian besar mengajar antri SMK PGRI, yang 

mana jadwal sudah tertera di papan pengumuman.

2) Keadaan siswa

Jumlah santri SMK yang mondok pesantren kilat disini 

sebanyak 2.500 siswa. 2.350 diantaranya laki-laki, sisanya 

yang 150 ialah santri putri. Kegiatan pondok kilat disini antara 

santri laki-laki dibedakan waktunya, misalkan 1 gelombang 

untuk semua putri, gelombang selanjutnya selama 1 minggu 

berikut untuk laki-laki.

B. Profil Informan

Dalam penelitian ini profil informan yang akan peneliti paparkan 

adalah profil siswa secara keseluruhan. Dari 8 siswa yang peneliti 

wawancara, berdasarkan pengakuan siswa, latar belakang siswa banyak yang 

berasal dari lulusan lembaga pendidikan bukan berbasis islami, sehingga 

masih banyak ditemukan siswa yang belum bisa membaca al-qur’an, 

kesadaran beribadahnya masih kurang dibuktikan dengan tidak melaksanakan 

kewajiban shalat lima waktu secara rutin. Kal itu terjadi karena mereka 

semasa sekolah di SLTP tidak ada penekanan untuk bisa membaca al-qur’an 

dan tidak ada penekanan untuk selalu menjalankan kewajiban shalat. Menurut 

mereka sekolah hanya memberikan himbauan tanpa ada tindakan atau 

langkah yang mendukung mereka untuk sadar akan kewajiban mereka 



sebagai seorang muslim. Akibatnya siswa menjadi santai dan merasa tidak 

terbebani untuk belajar al-qur’an.

Selain tidak adanya tuntutan atau penekanan dari sekolahan terhadap 

kemampuan keagamaan mereka, selama dirumah siswa juga kurang diberi 

dorongan ataupun tuntutan dari orang tua, sehingga siswa semakin terbiasa 

dengan kebiasaan buruknya tersebut. Walaupun tidak semua siswa tetapi 

sebagian besar siswa SMK PGRI 2 Ponorogo saat ini berasal dari lulusan 

lembaga pendidikan SLTP yang bukan berbasis islami. Sehingga lembaga 

SMK harus bekerja keras dengan berbagai upaya untuk menjadikan siswanya 

menjadi siswa yang baik secara ketrampilan dan juga baik secara kerohanian 

dan kemampuan keagamaannya. Sampai saat ini sudah banyak upaya yang 

dilakukan pihak SMK untuk kemajuan bidang keagamaan siswanya tersebut 

yang salah satunya adalah kegiatan Pondok Pesantren Kilat ini yang wajib 

diikuti oleh seluruh siswanya.

C. Gambaran Pondok Pesantren Kilat SMK PGRI 2 Ponorogo

Salah satu wujud implementasi dari visi SMK PGRI 2 Ponorogo 

adalah dengan mengadakan kegiatan wajib bagi siswa yakni kegiatan pondok 

pesantren kilat dengan tujuan awal agar siswa minimal bisa lulus dengan bisa 

membaca al-qur’an. Kemudian tujuan ini dikembangkan sampai dengan 

programnya anak bisa menguasai kebiasaan adat istiadat pondok dan 

sekaligus pelaksanaan kegiatan rutinitas ibadah ghoiru mahdoh sampai 

dengan pelatihan hidup sederhana dan hidup besosialisasi.82

82Lihat transkrip wawancara nomor 07/W/06-IV/2019 dalam lampiran laporan  hasil 
penelitian ini.



Kegiatan pondok pesantren kilat SMK PGRI 2 Ponorogo dilaksanakan 

di Pondok pesantren ketrampilan Al-Ikhlas yang beralamatkan di Jl. Raya 

Ponorogo – Madiun Km. 7, Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten 

Ponorogo. Sebelum diadakan di Pondok pesantren Al-Ikhlas, kegiatan 

pondok pesantren kilat dilaksanakan di Pondok pesantren As-Sakinah yang 

beralamat di Jl. Raya Ponorogo – Madiun Km. 4, Ds. Kadipaten, Kec. 

Babadan, Kabupaten Ponorogo, namun karena ada beberapa pertimbangan 

maka kegiatan hanya berlangsung selama satu tahun sampai akhirnya pindah 

ke Pondok peantren Al-Ikhlas. Kegiatan Pondok peantren kilat SMK PGRI 2 

Ponorogo dilaksanakan di Pondok pesantren Al-Ikhlas ditandai dengan 

kerjasama perjanjian atau MOU antara pihak SMK PGRI 2 Ponorogo yang 

diwakili oleh Bp. Syamhudi Arifin, S.E,. M.M sebagai pihak pertama, dan 

Pihak Pondok pesantren Al-Ikhlas yang diwakili oleh Bp. Musthofa sebagai 

pihak kedua.83

Di dalam MOU pasal 1 disebutkan bahwa kedua belah pihak 

bersepakat melakukan kerjasama dalam bentuk program pondok pesantren 

kilat SMK PGRI 2 Ponorogo. Dalam pasal 2 tertuliskan jangka waktu 

kegiatan yakni dari mulai bulan september sampai bulan maret. Namun 

jadwal dapat berubah sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Dalam pasal 3 

terdapat hak-hak dan kewajiban pihak pertama dan pihak kedua.

1. Pihak pertama wajib 

a. Menyiapkan calon santri

83Lihat transkip Dokumentasi Nomor 18/D/26-VI/2019 dalam lampiran laporan  hasil 
penelitian ini.

 



b. Mematuhi tata tertib yang berlaku di pondok pesantren

c. Menanggung biaya yang telah disepakati

d. Memantau pelaksanaan kegiatan

2. Pihak pertama berhak

a. Menerima pembelajaran sesuai dengan jadwal

b. Mendapatkan sertifikat untuk setiap santri yang lulus

c. Mendapatkan pelayanan sesuai kesepakatan.

3. Pihak kedua wajib

a. Menerima calon santri

b. Memeberikan pembelajaran sesuai dengan jadwal

c. Memeberikan pendampingan kepada santri

d. Menyediakan tempat pembelajaran yang representative

e. Melaksanakan dan melaporkan hasil evaluasi santri

f. Menyediakan pelayanan sesuai kesepakatan

4. Pihak kedua berhak

a. Menerima biaya yang telah disepakati

Dalam pasal 4 berisi tentang pihak pertama menyerahkan biaya kegiatan 

kepada pihak kedua sebesar Rp. 180.000,00- (seratus delapan puluh ribu 

rupiah) untuk setiap santri. Biaya tersebut dibayarkan paling lambat 1 bulan 

sebelum kegiatan dilaksanakan untuk tiap-tiap gelombang.

Jadwal Kegiatan Pondok Pesantren Kilat

No Gelombang Tanggal Kelas



1 I 17 September - 22 september Untuk seluruh santri putri

2 II 1 oktober – 6 oktober XI TPM3, XI TPM4, XI 

TKJ2, XI RPL

3 III 8 oktober – 13 oktober XI TAB.3, XI TAB.4, XI 

TKR.6, XI TKR.5

4 IV 15 oktober – 20 oktober XII TPM1, XII TPM.2, 

XII.3, XII TPBO

5 V 22 oktober – 27 oktober XI TKR.4, XI TBSM.2, 

X TPM.1, X TPM.2

6 VI 29 oktober – 3 nopember XII TAB.1, XII TAB.2, 

XII TAB.3, XII RPL.2

7 VII 5 nopember – 10 nopember X,,XI, XII SMK YKP 

MAGETAN

8 VIII 12 nopember – 17 nopember XII TAB.4, XII TKR.7, 

XII TKJ.2, XII MM

9 IX 19 Nopember – 24 Nopember XII TKR.1, XII TKR.2, 

XII TKR.3, XII RPL.1

10 X 7 Januari – 12 Januari XII TKR.4, XII TKR.5, 

XII TKR.6, XII TKJ 1

11 XI 14 Januari – 19 Januari X,XI,XII SMK PGRI 

SUMOROTO

12 XII 21 Januari – 26 Januari XII TPM.4, XII TPM.5, 

XII TSM.1, XII TSM.2

13 XIII 28 Januari – 2 Februari X TPM.3M X TPM.4, X 



TKR 1, X TKR.2

14 XIV 4 Februari – 9 Februari X TPM.5, X TKR 3, X 

TKR.4, X TSM.1

15 XV 11 Februari – 16 Februari X TSM.2, X TKR.5, X 

TKR.6, X TKR 7

16 XVI 18 Februari – 23 Februari X TBO.1, X TAB.1, X 

TAB.2, X TKJ.1

17 XVII 25 Februari – 2 Maret X TBO.2, X TAB.3, X 

TAB.4, X TKJ.2

18 XVIII 4 Maret – 9 Maret X TAB.5, X RPL, XI 

TAB.1, XI TAB.2

19 XIX 11 Maret – 16 Maret XI TKR.1, XI TKR.2, XI 

TKR.3

20 XX 18 Maret – 23 Maret XI TPM.1, XI TPM.2, XI 

TBSM.1, XI TKJ.1

21 XXI 25 Maret – 30 Maret UNTUK SELURUH 

SISWI PUTRI YANG 

BARU PULANG P.I

Jadwal Materi Kegiatan Pondok Pesantren Kilat 

Hari Waktu Materi 



13.00 – 14.00 Al-Qur’an/IMLASenin 

20.00 – 21.30 Shalat

08.00 – 09.30 Istinja’/wudhu

10.00 - 11.30 Mahfudzot

13.00 – 14.30 Istinja’/wudhu

Selasa

20.00 – 21.30 Pidato/MC

08.00 – 09.30 Sorogan Iqro’/Al-Qur’an

10.00 – 11.30 Hadits 

13.00 – 14.30 Sholat 

Rabu 

20.00 – 21.30 Ilmu Tajwid

08.00 – 09.30 Tayamum dan mandi

10.00 – 11.30 Al-Qur’an

13.00 – 14.30 Shalat Jenazah

Kamis 

20.00 – 21.30 Dibaiyah

08.00 – 09.30 Syafahi 

10.00 – 11.30 Syafahi 

13.00 – 14.30 Syafahi 

Jum’at 

20.00 – 21.30 Pidato&MC

08.00 – 10.30 Praktek Wudhu&ShalatSabtu 

10.30 – 12.00 Penutupan kegiatan



D. Deskripsi Data Khusus

1. Pemahaman siswa SMK PGRI 2 Ponorogo terhadap kecerdasan 

spiritual dan kedisiplinan

SMK PGRI 2 Ponorogo di dalam upaya meningkatkan kecerdasan 

spiritual dan kedisiplinan, guru diharapkan mampu mengetahui makna 

dari spiritual ataupun kecerdasan spiritual dan juga kedisiplinan, di dalam 

lingkungan yang berkaitan dengan agama yang paling utama guru harus 

bisa menjadi teladan bagi siswa-siswanya dan ketika siswa melakukan 

kesalahan guru harus bisa menegur dan memberikan pengarahan yang 

baik.

Kecerdasan spiritual dan kedisiplinan sesuai dengan keadaan yang 

ada di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PGRI 2 Ponorogo 

sudah cukup baik berupa sikap, perilaku dan akhlaknya. Berikut 

pengertian kecerdasan spiritual dan kedisiplinan sesuai dengan 

pemahaman guru Pendidikan Agama Islam di SMK PGRI 2 Ponorogo 

dan ustadz pondok pesantren Al-Ikhlas babadan Ponorogo:

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Khusnul Huda selaku guru 

PAI di SMK PGRI 2 Ponorogo.

“kecerdasan spiritual adalah kecerdasan dalam memahami dan 
melaksanakan nilai-nilai agama Islam di dalam kehidupan sehari-harinya 



sedangkan kedisiplinan adalah sikap melakukan sesuatu sesuai dengan 
aturan.” 84

selain itu Bapak Tanthowi Mu’id juga selaku guru Pendidikan 

Agama Islam di SMK PGRI 2 Ponorogo

“kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang berimbas dari sebuah 
sosialisasi di dalam sebuah pembelajaran agama dan pengaruh yang 
muncul dari sebuah pemahaman dan dilakukan dengan perbuatan dengan 
kesadaran.”85

selain itu menurut Bapak Sanusi selaku ustadz di pondok pesantren 

Al-Ikhlas:

 “kecerdasan spiritual adalah bisa memahami ilmu agama secara 
utuh berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits serta kitab-kitab.”86

juga menurut bapak mulyoto juga selaku ustadz di pondok 

pesantren Al-Ikhlas Babadan Ponorogo:

“kecerdasan spiritual adalah kemampuan dalam memahami dan 
melaksanakan nilai-nilai ajaran agama islam dalam kehidupan sehari-
hari.”87

berdasarkan hasil wawancara dari keempat informan diatas dapat 

disimpulkan bahwa kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang 

bertumpu pada makna atau nilai, yaitu kemampuan untuk memaknai 

setiap perilaku dan aspek kehidupan berdasarkan dengan nilai ibadah 

kepada Allah Swt dalam kaitannya untuk mencapai dunia akhirat.

Ciri-ciri seseorang memiliki kecerdasan spiritual yang baik adalah 

sesuai dengan indikator kecerdasan spiritual itu sendiri. Salah satu 
84Lihat transkrip wawancara nomor 02/W/2-IV/2019 dalam lampiran laporan  hasil 

penelitian ini.
85 Lihat transkrip wawancara nomor 03/W/06-IV/2019 dalam lampiran laporan  hasil 

penelitian ini.
86Lihat transkrip wawancara nomor 05/W/05-IV/2019 dalam lampiran laporan  hasil 

penelitian ini.
87 Lihat transkrip wawancara nomor 04/W/06-IV/2019 dalam lampiran laporan  hasil 

penelitian ini.



indikator kecerdasan spiritual adalah merasa dekat, mengenal dan cinta 

kepada tuhannya salah satunya dibuktikan dengan melaksanakan ibadah 

wajib. 

Alfian Dwi Lutfianto, siswa kelas XI TPM 1 memberikan 

tanggapan terkit kewajiban ibadah shalat 5 waktu:

“sering melaksanakan ibadah shalat 5 waktu, tetapi juga masih 
sering ada yang tertinggal”88

Achmad Fadli F, siswa kelas XI TBSM 1 juga memberikan 

tanggapannya terhadap kebiasaan shalat lima waktu:

“kalau waktu disekolah selalu mengikuti shalat berjamaah, tetapi 
kalau sudah dirumah terkadang lupa dan sering bolong-bolong”89

Dari wawancara diatas masih terdapat siswa yang kurang sadar 

terhadap kewajibannya sebagai seorang muslim untuk melaksanakan 

ibadah wajib shalat lima waktu, sehingga perlu adanya upaya-upaya untuk 

meningkatkan kesadaran beribadah siswa. Ciri-ciri kecerdasan spiritual 

lainnya adalah jujur. Jujur adalah suatu kekuatan yang membuat 

terlepasnya diri dari sikap dusta terhadap tuhannya, dirinya sendiri 

maupun orang lain.

Seperti yang diungkapkan Ahmad yogi, siswa kelas X TPM 1 

memberkan tanggapan terkait sikap kejujuran dalam berinteraksi dengan 

temannya:

88Lihat transkrip wawancara nomor 24/W/06-IV/2019 dalam lampiran laporan  hasil 
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“dalam berinteraksi dengan guru maupun siswa saya selalu 

berusaha jujur walaupun terkadang saya juga pernah berbohong dengan 

teman”90

Begitu juga yang dikatakan oleh Deboy Afuki Dwi, dalam 

berinteraksi dengan temannya selalu jujur dan terbuka:

“iya mas, dalam berkomunikasi kami harus selalu jujur karena 
kalau berbohong nanti pasti akan timbul permusuhan antar sesama”91

Pentingnya kecerdasan spiritual sebagai acuan dari agama dapat 

mempermudah siswa dalam memahami makna dari nilai dalam kehidupan 

ini. Seperti kemampuan bersikap, siswa yang memiliki kemampuan ini 

dapat melepaskan diri dari pengaruh budaya masyarakat modern. 

Bapak Khusnul Huda selaku guru Pendidikan Agama Islam (PAI), 

beliau menjelaskan bagaimana pemahaman siswa mengenai kecerdasan 

spiritual dan kedisiplinan di SMK PGRI 2 Ponorogo:

“Siswa yang masuk di SMK PGRI 2 Ponorogo ini dulunya  
kebanyakan berasal dari sekolah lulusan  lembaga pendidikan umum, 
sehingga kebanyakan untuk siswa kelas X dalam bidang pemahaman dan 
kesadaran ibadahnya masih kurang, misalnya masih banyak siswa yang 
belum bisa membaca al-qur’an, untuk shalat duhur berjamaah masih ada 
yang tidak istiqomah dalam mengikuti shalat duhur berjamaah dan harus 
dihukum agar mereka terbiasa untuk mengikuti salah satu budaya sekolah 
yakni shalat dhuhur berjamaah. kalau kelas XI dan XII sudah paham. 
Kalau masalah kedisiplinan saya kira sudah cukup baik karena memang 
sekolah disini terkenal akan kedisiplinanya terhadap peraturan sekolah.”92

90Lihat transkrip wawancara nomor 27/W/06-IV/2019 dalam lampiran laporan  hasil 
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Menurut bapak Tanthowi Mu’id juga selaku guru Pendidikan 

Agama Islam (PAI) menjelaskan pemahaman siswa tentang kecerdasan 

spiritual dan kedisiplinannya:

“Secara umum kondisi kecerdasan spiritual siswa sudah cukup baik 
itu dibuktikan salah satunya dengan  kepatuhan mereka terhadap 
peraturan, artinya mereka sudah mampu memposisikan diri mereka 
sebagai siswa yang memang harus taat terhadap peraturan sekolah dan 
juga rasa empati antar teman cukup baik disaat satu siswa melakukan 
kesalahan maka satu kelas terkena hukumannya sehingga akan tumbuh 
rasa untuk saling mengingatkan di saat teman melakukan kesalahan. 
kesadaran dalam beribadah siswa di sekolah juga sudah lumayan baik, Ya 
memang siswa di SMK PGRI 2 Ponorogo ini banyak yang berasal dari 
latar belakang pendidikan lembaga pendidikan umum, sehingga bagi 
siswa baru, pemahaman dan kesadaran agamanya masih sangat kurang. 
Namun setelah mereka mengikuti kegiatan pondok pesantren kilat mereka 
akan paham dengan sendirinya dan ketika disekolahan waktunya shalat 
dzuhur berjamaan mereka sudah mengikuti sesuai gelombang atau 
kloternya. Kalau masalah kedisiplinan siswa tinggal beradaptasi dengan 
peraturan-peraturan sekolah yang memang sangat di utamakan dalam 
lingkungan sekolah ini.”93

Bapak Sanusi selaku Ustadz di Pondok pesantren Al-Ikhlas 

menjelaskan tentang pemahaman dan kesadaran beribadah siswa:

“Kebanyakan siswa SMK itu dulunya lulusan pendidikan bukan 
berbasis islami mas, sehingga kesadaran beribadah mereka menurut saya 
masih sangat kurang, itu terbukti dari masih banyaknya siswa yang 
belum bisa mengaji dan  belum hafal bacaan-bacaan shalat dan lain-lain 
yang itu merupakan dasar dari ibadah keseharian mereka. Akan tetapi 
untuk masalah kedisiplinan karena sekolahan SMK PGRI 2 Ponorogo 
sangat terkenal ketat, maka menurut saya sudah sangat baik.”94

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

kondisi kecerdasan spiritual siswa di SMK PGRI 2 Ponorogo masih 

kurang dan perlu adanya upaya untuk meningkatkan kecerdasan spiritual 

93Lihat transkrip wawancara nomor 03/W/06-IV/2019 dalam lampiran laporan  hasil 
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dan kedisiplinannya. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh SMK 

PGRI 2 Ponorogo adalah dengan kegiatan pondok pesantren kilat.

2. Bentuk kegiatan pondok pesantren kilat di SMK PGRI 2 Ponorogo

kecerdasan spiritual peserta didik dapat meningkat apabila di dukung 

oleh lingkungan sekolahan yang baik dan kegiatan-kegiatan yang mampu 

untuk meningkatkan kecerdasan spiritual pada peserta didik. Sehingga SMK 

PGRI 2 Ponorogo dalam visinya salah satunya adalah mampu mencetak 

peserta didik untuk lulus dan siap bekerja di dunia kerja, serta memiliki bekal 

pemahaman keagamaan dan spiritual yang baik sehingga siswa pada saat di 

dunia usaha mampu bekerja dengan baik serta tidak meninggalkan 

kewajibannya sebagai seorang yang beragama.

Seperti yang Bapak Khusnul Huda jelaskan:

“Ya, memang benar mas selain untuk mencetak lulusan yang ahli 
dalam bidang teknik, SMK PGRI 2 Ponorogo ini juga mempunyai visi untuk 
mencetak lulusan yang benar-benar siap baik dalam segi ketrampilan, 
kedisiplinan maupun segi spiritualnya yang kaitannya dengan pendidikan 
agama sehingga nanti pada saat bekerja, siswa juga tidak meninggalkan 
kewajibannya sebagai seorang yang beragama.”95

Salah satu upaya yang dilakukan SMK PGRI 2 Ponorogo dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual dan kedisiplinan siswa adalah melalui 

kegiatan pondok pesantren kilat yang dilaksanakan di pondok pesantren Al-

Ikhlas, Babadan Ponorogo. Kegiatan pondok pesantren kilat ini sudah mulai 

95Lihat transkrip wawancara nomor 06/W/2-4/2019 dalam lampiran laporan  hasil 
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dilakukan sekitar 5 tahun yang lalu pada tahun 2015 melalui kesepakatan 

(MOU) antara kedua lembaga yaitu pihak SMK PGRI 2 Ponorogo dan pihak 

Pondok pesantren Ketrampilan Al-Ikhlas, Babadan Ponorogo. Seperti yang 

dijelaskan oleh KH. Muhammad Tanwir selaku pengasuh pondok pesantren 

A-Ikhlas, Babadan Ponorogo:

“Kegiatan pondok pesantren kilat ini memang dilaksanakan di pondok 
kami mas, awalnya ya kita berbincang-bincang dengan pihak SMK PGRI 2 
Ponorogo dengan Bapak kepala sekolah, hingga sampai pada kesepakatan 
(MOU) berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini.”96

Latar belakang siswa yang beragamlah yang merupakan salah satu 

latar belakang diadakannya kegiatan pondok pesantren kilat ini karena masih 

banyaknya siswa yang belum mengenal dasar-dasar dan nilai-nilai ilmu 

agama dalam dirinya. Seperti yang di utarakan oleh Bapak Tanthowi Mu’id 

selaku koordinator bidang keagamaan:

“Awalnya karena kebanyakan siswa kita itu berasal dari lulusan 
lembaga SLTP/Umum bukan Tsanawiyah sehingga ada komitmen lembaga 
sekolah mengadakan pondok dengan harapan mereka paling tidak minimal 
bisa lulus baca al-qur’an, akan tetapi seiring kegiatan dilakukan kita adakan 
pengembangan sampai programnya anak bisa menguasai kebiasaan dan 
kesederhanaan  adat istiadat di pondok dan sekaligus pelaksanaan kegiatan-
kegiatan rutinitas Ghoiru mahdoh dan hidup bersosialisasi dengan akhlak 
yang baik.”97

Kegiatan pondok pesantren kilat ini dimulai setiap gelombangnya 

pada hari senin dan berakhir pada hari sabtu siang. Seperti yang diungkapkan 

oleh Bapak Khusnul Huda:

“Kegiatan mondok ini pergelombangnya dilaksanakan selama satu 
minggu mulai hari senin jam 06.00 sampai hari sabtu jam 12.00”98
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Sama halnya dengan yang dikatakan Bapak Tanthowi Mu’id:
“iya mas, kegiatan mondok kilat ini dilaksanakan selama satu minggu 

mulai hari senin pagi sampai sabtu siang, tiap gelombangnya diadakan 
pembukaan dan penutupan”99

Pada hari senin siswa mulai berkumpul langsung dihalaman pondok 

untuk dilakukan pengecekan segala kebutuhan mereka selama dipondok 

mulai dari pakaian, buku tuntunan shalat, dan peralatan mandi. Pengecekan 

dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam dan juga wali kelas siswa 

dibantu oleh beberapa anggota ROHIS yang sedang terjadwal untuk piket 

selama kegiatan mondok.100

Pukul 12.30 WIB setelah shalat dzuhur dan makan siang, siswa masuk 

ke kelas masing-masing sesuai dengan yang ditentukan d memulai kegiatan 

pondok pesantren kilat dengan tes kemampuan membaca al-qur’an. Bagi 

siswa yang belum bisa membaca al-qur’an maka wajib belajar iqro selama 

kegiatan pondok pesantren kilat. Pukul 15.00 WIB siswa melaksanakan 

kegiatan shalat ashar berjamaah. Setelah shalat ashar siswa diberi materi dan 

tugas untuk menghafal bacaan-bacaan shalat dan akan di evaluasikan pada 

hari sabtu sebagai agenda akhir dari kegiatan pondok pesantren kilat. Hal itu 

dilakukan dengan tujuan agar siswa setelah belajar memahami dan menghafal 

bacaan-bacaan shalat mereka akan menjadi lebih khusyu dalam melaksanakan 

shalat, baik shalat sunnah maupun shalat wajib.101
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 Siswa selama kegiatan mondok ditekankan materi-materi dasar 

seperti seputar taharah, pemahaman shalat beserta doa-doa nya dan baca tulis 

Al-Qur’an (BTA). Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Khusnul Huda:

“Ya, Kalau untuk materi selama mondok lebih kepada pendalaman 
ilmu-ilmu dasar terkait Fiqih, al-qur’an, akhlak, hafalan surat-surat pendek, 
toharoh, muhadoroh. Kalo disekolahan kan mungkin waktunya Cuma 
sebentar jadi siswa ada yang kurang faham tetapi kalau di pondok mereka 
lebih mempunyai banyak waktu.”102

Bapak Tanthowi Mu’id juga mengungkapkan terkait materi selama 
mondok:

“kalau materi kita sudah ada kesepakatan sejak awal dan ada dalam 
(MOU)nya. Kita sudah kasih rambu-rambu materinya ke ustadz pondok yang 
itu nanti juga menunjang pemahaman terhadap mata pelajaran siswa 
khususnya PAI di sekolahan”

Bapak Sanusi selaku ustadz pondok juga memberikan gambaran 

materi yang diajarkan dalam kegiatan mondok kilat ini:

“Selama satu minggu untuk materi yang kita ajarakan efektif hanya 4 
hari mas, senin sampai kamis. Materinya ya seputar ibadah-ibadah sehari-hari 
seperti shalat beserta bacaannya, taharah, membaca al-qur’an/iqro’, hafalan 
surat-surat pendek dan lain-lain kaitannya dengan ibadah keseharian dan itu 
sudah ada jadwal untuk masing-masing ustadznya dengan strategi 
pembelajaran yang bermacam-macam dari ustadz. Untuk hari jum’at dan 
sabtu nya kita adakan ujian atau tes baik lisan maupun prakter terkait apa 
yang telah kami ajarkan selama satu minggu ini.”103

Bapak Imam Muhtarobi mengungkapkan terkait strategi penyampaian 
yang beliau terapkan dalam kegiatan pondok kilat ini:

“Bahwa di minggu awal diadakannya pesantren kilat ini, siswa hanya 
menghafal sendiri-sendiri saja. Ustadz hanya menerangkan. Tetapi di mingu-
minggu seterusnya, ustadz punya inisiatif untuk mengubah metodenya. Yakni 
para santri dipandu oleh ustdz untuk menirukan apa yang dihafal, kemudian 
para santri mengikutinya. Berulang-ulang, sampai yang mulanya belum hafal 
menjadi hafal”104

Saudara Turangga Randika salah satu siswa kelas X yang mengikuti 

kegiatan pondok pesantren mengungkapkan:
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“Selama ini kami mondok materi-materi yang diberikan ya hafalan-
hafalan surat pendek, hafalan niat shalat dan doa-doanya, wirid shalat, 
membaca al-qur’an, praktek taharoh dan kegiatan-kegiatan lainnya masih 
banyak mas.”105

Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Muhammad Ardi Fajar 

salah satu siswa kelas X yang mengikuti kegiatan Mondok:

“kalau materi yang diberikan ya tentang tata cara membaca al-qur’an, 
berwudhu dan tayamum, niat shalat, gerakan shalat, bacaan shalat, wirid 
setelah shalat”106

Pada hari jum’at dan sabtu sudah dijadwalkan untuk ujian berkaitan 

dengan materi-materi yang telah di dapat oleh siswa selama mondok 

berlangsung. Materi-materi yang diujikan mulai dari niat shalat, praktek 

shalat, wirid setelah shalat, hafalan-hafalan surat pendek, membaca al-

qur’an/iqro’, tayamum, praktek wudu. Semua itu dilakukan untuk mengetahui 

sejauh mana santri memahami materi-materi yang diberikan secara mendalam 

selama empat hari sebelumnya. Tes dilaksanakan individu artinya akan 

ketahuan mana santri yang belum bisa atau belum paham dengan santri yang 

sudah faham. Bagi santri yang belum hafal hukumannya adalah 

menghafalkan sambil berdiri dihalaman pondok sampai hafal.107

Pendidikan pada hakikatnya adalah sebuah proses pendewasaan diri 

dalam bentuk pengembangan akhlak dan pemikiran melalui proses belajar 

mengajar. Maka dari itu, pendidikan tidak hanya merupakan sebuah proses 

transfer ilmu saja, tetapi juga pelatihan demi mencapai aplikasi keilmuan 

secara nyata dengan maksud memberi manfaat baik bagi diri sendiri maupun 
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bagi masyarakat.108 Hal itu disadari betul oleh ustadz di pondok pesantren Al-

Ikhlas Babadan Ponorogo ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Mulyoto 

selaku ustadz di Pondok Pesantren Al-Ikhlas:

“Kami dalam memberikan materi-materi selama kegiatan mondok ini 
bukan semata-mata hanya memberikan materi, tetapi kami lebih 
menggunakan kekeluargaan artinya bukan Cuma memberikan materi tetapi 
kami mencoba menyentuh hati mereka, agar mereka sadar dengan sendirinya 
bahwa ilmu agama ini penting bagi kehidupan mereka, kami berusaha 
menyadarkan siswa agar benar-benar sadar agar anak sesudah mondok kilat 
ini bisa benar-benar mampu menerapkan nilai-nilai agama islam dalam 
kehidupan sehari-harinya.”109

Selain pelajaran-pelajaran tentang praktek ibadah, siswa juga 

diajarkan pendidikan adab karena dengan pendidikan adab akan menjadikan 

anak-anak tumbuh dewasa dengan kepribadian cerdas penuh akhlak. Mereka 

tidak akan berpikir rancu apalagi menimbulkan masalah dan kericuhan di 

tengah-tengah masyarakat. Hal ini karena pendidikan adab menjadikan anak-

anak mengenal bagaimana beradab (Bersopan santun) terhadap Allah, 

Rasulullah, Orang tua, Guru, ilmu, teman alam bahkan dirinya sendiri dalam 

segenap aktivitasnya. Bapak Suratno selaku ustadz di pondok menjelaskan:

“Sebenarnya sasaran kami di sini kepada siswa salah satunya adalah 
pendidikan adab, karena pendidikan adab ini sangat penting bagi siswa, 
misalnya pada hari pertama ada siswa yang berjalan biasa di depan guru, 
maka akan langsung kami beri sanksi agar besoknya tidak diulangi lagi, 
karena disini sistem pondok mas, jadi kalau berjalan di depan guru harus 
nunduk dan dalam berkomunikasi harus mengedepankan nilai-nilai  
kesopanan. Harapan kami siswa setelah mondok ingat dan menerapkan hal itu 
kepada siapapun yang lebih tua darinya.”110

Kegiatan pondok pesantren kilat sudah dimulai sekitar 5 tahun yang 

lalu dan sesuai jadwal kegiatan ini dilaksanakan selama satu minggu dan 

108 Ramayulis, Filsafat Pendidikan (Jakarta: KALAM MULIA, 2015), 122.
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dirasa kurang tetapi sudah cukup efektif. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak 

Tanthowi Mu’id:

”kalau dilihat dari waktu yang hanya satu minggu memang saya rasa 
masih kurang, akan tetapi karena banyak pertimbangan mata pelajaran lain 
dan juga jumlah siswa, maka waktu 1 minggu sudah kami atur jadwal se-
efektif mungkin”111

Begitu juga dengan yang diungkapkan oleh Bapak Khusnul Huda:
“sudah cukup efektif akan tetapi menurut saya masih kurang, memang 

kalau untuk mempelajari ilmu agama tidak cukup hanya dengan satu minggu, 
akan tetapi kembali lagi ke individu, kalau mereka belajar sungguh-sungguh 
selama mondok maka mereka akan mendapat ilmu yang bermanfaat dan juga 
setidaknya kita sudah berupaya untuk memberikan nilai plus bagi anak dan 
mengenalkan kehidupan pondok kepada anak-anak”112

Bapak Sanusi selaku ustadz pondok juga mengungkapkan:
“Kalau untuk waktu 1 minggu jelas sangat kurang sekali. Karena saya 

sendiri mondok sudah 7 tahun merasa masih kurang apalagi kalau hanya 1 
minggu saya rasa itu hanya sebatas kulitnya saja mas. Tapi ya setidaknya 
walau hanya dengan waktu 1 minggu siswa menjadi sedikit lebih paham 
tentang ilmu-ilmu ibadah keseharian mereka, dan kami sangat berusaha 
semaksimal kami untuk memberikan materi dengan sebaik-baiknya kepada 
siswa”113

Ahnaf Fadlurrohman, siswa kelas XI memberikan pernyataan terkait 

kegiatan pondok pesantren kilat:

“sudah lumayan cukup mas, selama satu minggu saya full selalu 
mengikuti kegiatan-kegiatan dari pagi sampai malam, akan tetapi karena 
fasilitas yang sedikit kurang maka kadang-kadang banyak teman-teman yang 
masuk angin karena tidurnya beralaskan tikar dan dingin”114

Muhammad Ardi Fajar, siswa kelas X juga menyatakan terkait 

keefektifan kegiatan mondok: 

“sudah cukup efektif mas”115
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Kegiatan pondok pesantren kilat ini setiap gelombangnya dimulai hari 

senin dan ditutup pada hari sabtu. Seperti yang peneliti lihat pada hari sabtu 

pukul 11.00 WIB setelah ujian praktek seluruh siswa selesai, siswa disuruh 

untuk mempersiapkan dan mengemas bekal-bekal mereka selama mondok 

dan juga siswa harus meninggalkan kamar pondok dengan keadaan bersih dan 

rapi. Setelah siswa berkemas maka semua siswa mondok pada gelombang itu 

berkumpul di dalam masjid pondok untuk mengadakan penutupan kegiatan 

mondok yang dihadiri oleh koordinator bidang keagamaan yaitu Bapak 

Tanthowi Mu’id dan juga Bapak Khusnul Huda sebagai Guru Pendidikan 

Agama Islam SMK PGRI 2 Ponorogo, dan beberapa wali kelas yang anak 

didiknya kebagian mondok pada minggu tersebut. Acara berlangsung secara 

formal dengan sambutan-sambutan dari perwakilan pondok dan juga 

perwakilan SMK PGRI 2 Ponorogo. Acara berlangsung khitmad dan ditutup 

dengan doa. Setelah itu semuanya mengikuti shalat dzuhur berjamaah dan 

juga mengikuti sesi foto bareng dengan wali kelas masing-masing. Setelah itu 

siswa diperkenankan untuk membubarkan diri pulang kerumah masing-

masing.116

Dari wawancara yang dilakukan diatas dapat diambil kesimpulan 

bahwasannya kegiatan mondok ini dilaksanakan selama 1 minggu setiap 

gelombangnya. Materi yang diajarkan berkaitan dengan pendidikan akhlak, 

membaca al-qur’an/iqro’, toharoh, praktek shalat beserta doa-doa dan hafalan 

surat-surat pendek dan kegiatan-kegiatan lain yang sudah dijadwalkan. 
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3. Implikasi kegiatan pondok pesantren kilat terhadap peningkatan 

kecerdasan spiritual dan kedisiplinan siswa SMK PGRI 2 Ponorogo

Kegiatan pondok pesantren kilat dilaksanakan dan diikuti dengan baik 

oleh siswa. Siswa mengalami beberapa peningkatan pemaham pendidikan 

islam yang cukup baik dan kesadaran beribadah yang cukup baik pula. seperti 

yng dijelaskan oleh Bapak Tanthowi Mu’id:

“setelah mengikuti kegiatan pondok pesantren kilat ini sangat terasa 
sekali perbedaannya dengan sebelum mereka mondok terutama dalam 
membaca al-qur’an menjadi lebih lancar. Dan juga anak memiliki nilai plus 
dengan menjadi paham materi-materi agama tentang bab toharoh, shalat dan 
bacaan-bacaan shalat sehingga anak akan menjadi lebih khusyu lagi dalam 
beribadah dibandingkan dengan mereka yang tidak mengetahui bacaan-
bacaan shalat”117

Bapak Khusnul Huda juga menjelaskan dampak yang ditimbulkan 

setelah siswa mengikuti kegiatan mondok kilat:

“dampaknya banyak mas, mulai dari akhlak siswa yang menjadi lebih 
hormat kepada guru/kepada yang lebih tua, pemahaman materi agama 
meningkat misalnya anak menjadi hafal wirid sesudah shalat dan juga hafal 
bacaan-bacaan tahlil karena harapan kami ketika di masyarakat anak-anak 
mampu untuk mengamalkannya, misalnya ketika ditunjuk menjadi imam 
shalat di masjid terdekatnya dan juga menjadi imam tahlilan di 
lingkungannya anak sudah siap karena bekal mereka sudah cukup.”118

KH. Muhammad Tanwir selaku pengasuh pondok juga memberi 

penjelasan terkait dampak yang ditimbulkan bagi siswa setelah mengikuti 

kegiatan pondok kilat

“Dampak baik tentunya ada ya mas karena ini kan kegiatan selama 
satu minggu full anak-anak benar-benar dididik. Contoh nyatanya pada saat 
shalat berjamaah awalnya mereka sulit diatur untuk mengisi shaf depan, 
dengan berjalannya waktu mereka akhirnya sadar sendiri mengisi shaf depan. 
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Terus anak lebih hormat kepada gurunya dan juga pemahaman keagamaan 
mereka bertambah selama satu minggu mengikuti kegiatan mondok kilat”119

Bapak Sanusi juga memaparkan dampak yang ditimbulkan kepada 

siswa setelah adanya kegiatan mondok pesantren kilat ini:

“karena siswa di SMK itu bermacam-macam dan kebanyakan berasal 
dari lulusan lembaga bukan berbasis islami maka masih banyak ditemukan 
siswa yang benar-benar masih belum bisa membaca al-qur’an, belum 
mengetahui bacaan-bacaan shalat sehingga saya merasa kegiatan seperti ini 
sangat bermanfaat sekali, dan juga saya melihat melalui tes pada hari jum’at 
dan sabtu itu anak-anak sudah banyak yang sudah mulai hafal bacaan-bacaan 
shalat, praktek shalat sudah benar, praktek wudhu dan juga kemampuan 
membaca al-qur’an nya meningkat”120

Menurut Bapak mulyoto ada banyak dampak yang ditimbulkan bagi 

siswa-siswa selama mengikuti pondok kilat:

“dampaknya ya anak menjadi lebih tau gerakan shalat yang benar, 
anak hafal bacaan-bacaan shalat, mengerti bab taharah dan juga anak menjadi 
tau bahwa guru maupun orang tua itu harus benar-benar dihormati karena 
selama satu minggu kegiatan mondok, hormat kepada guru sangat 
diutamakan. Tapi yang kami harapkan sebenarnya adalah anak-anak itu 
menjadi sadar bahwa ibadah adalah kebutuhan mereka dan juga sadar bahwa 
segala sesuatu yang mereka kerjakan harus benar-benar bernilai ibadah”121

Saudara Ahmad Yogi, siswa kelas XI TPM 1 menyatakan dampak 

kegiatan pondok pesantren kilat:

“selama saya mondok kemarin selama 1 minggu saya lebih teratur 
dalam melaksanakan shalat wajib karena selama 1 minggu benar-benar harus 
melakukannya sehingga sekarang sudah menjadi kebiasaan”122

Saudara Bagus Giyantoro, siswa kelas XI TBSM 1 juga menyatakan:
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“dengan adanya kegiatan mondok kilat saya menjadi tertib shalat 
fardlu, mengetahui ilmu dan hukum-hukum tajwid sehingga dalam membaca 
al-qur’an menjadi lebih baik”123

Deboy Afuki Dwi, siswa kelas XI TPSM 1 menyatakan dampak 

kegiatan pondok kilat terhadap dirinya:

“dampaknya saya menjadi lebih mengetahui ilmu dasar dalam 
beribadah yang belum saya ketahui, dan saya menjadi sadar bahwa ilmu 
agama saya masih sangat kurang sekali”124

Turangga Randika, siswa kelas X memberikan tanggapan terkait dampak 

yang dirasakan setelah mengikuti kegiatan mondok kilat:

“Setelah mengikuti kegiatan mondok selama satu minggu yang setiap 
hari selalu mengutamakan kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah, saya 
menjadi lebih tenang dan nyaman serta sadar bahwa segala sesuatu yang saya 
perbuat harus di dasari niat ibadah. Selain itu saya juga lebih mampu 
memahami dan mendalami ilmu-ilmu agama yang belum saya ketahui”125

Dari beberapa pendapat dan argumen diatas dapat diketahui 

bahwasannya kegiatan pondok pesantren kilat berdampak positif terutama 

bagi spiritual siswa SMK PGRI 2 Ponorogo. Dampak tersebut terlihat dari 

bertambahnya kedisiplinan siswa dalam shalat berjamaah, siswa terlihat 

khusyu ketika shalat, memiliki sifat jujur, lebih percaya diri serta lebih 

semangat dalam mengamalkan ajaran-ajaran islam. 
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125 Lihat Transkrip Wawancara Nomor 16/W/06-IV/2019 dalam lampiran laporan  hasil 
penelitian ini.



BAB V

PEMBAHASAN

A. Analisis Pemahaman siswa SMK PGRI 2 Ponorogo terhadap kecerdasan 

spiritual dan kedisiplinan

kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan yang bertumpu pada 

makna atau nilai, yaitu kemampuan untuk memaknai setiap perilaku dan 

aspek kehidupan berdasarkan dengan nilai ibadah kepada Alah dalam 

kaitannya untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat.126 Berdasarkan 

pemaparan pada bab II, indikator pribadi ber-SQ antara lain: 1) Kemampuan 

untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada dn mempunyai kepedulian 

yang tinggi. 2) Tingkat kesadaran diri yang tinggi. 3) Kemampuan untuk 

menghadapi masalah dan memiliki banyak cara alternatif untuk 

menyelesaikan suatu permasalahan. 4) Kualitas hidup yang diilhami oleh visi 

dan nilai-nilai. 5) Keengganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu. 

6) Kecenderungan untuk melihat keterkaitan antara berbagai hal (pandangan 

holistik), berpikir luas dan menyeluruh.127

Melalui hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan sejak 

PPLK II mengenai pemahaman kecerdasan spiritual dan kedisiplinan siswa 

SMK PGRI 2 Ponorogo, guru memiliki peranan yang sangat penting untuk 

membina dan meningkatkan kecerdasan spiritual dan kedisiplinan siswa. 

Mulai dari awal kelas X siswa harus diberikan pemahaman yang baik terkait 

126Ary Ginanjar Agustian, Rahasia sukses membangkitkan ESQ Power (Jakarta: Arga, 
2003), 175. 

127 Danah Zohar, SQ: Kecerdasan Spiritual, 14.87



kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kecerdasan spiritual dan 

kedisiplinan siswa. 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa 

siswa di SMK PGRI 2 Ponorogo terkait dengan kebiasaan mereka terhadap 

shalat 5 waktu, ditemukan bahwa masih ditemukan siswa yang tidak 

melaksanakan ibadah shalat wajib 5 waktu, berdasarkan pengakuan siswa, 

mereka selalu rutin mengikuti kegiatan shalat berjamaah disekolah, akan 

tetapi setelah mereka pulang sekolah, siswa terkadang tidak melaksanakan 

kewajiban shalat 5 waktu. Padahal salah satu ciri-ciri seseorang memiliki 

kecerdasan spiritual yang baik adalah memiliki kesadaran yang tinggi, baik 

kesadaran terhadap lingkungan maupun kesadaran beribadah sebagai seorang 

muslim sebagai wujud rasa syukur terhadap nikmat yang telah diberikan.

Hal itu sesuai dengan teori indikator sesesorang memiliki kecerdasan 

spiritual  yaitu selalu bersyukur. Bersyukur kepada Allah merupakan suatu 

ungkapan rasa terimakasih terhadap apa-apa yang telah diberikan kepada kita. 

Pelaksanaan rasa syukur kita kepada Allah salah satunya adalah dengan 

senantiasa meningkakan kualitas keimanan, keislaman, ketaatan dan 

ketauhidan kepada Allah SWT.128

Menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan siwa selama 

penelitian berlangsung, kejujuran siswa dalam berinteraksi dengan teman 

sebaya, guru dan juga dengan orang-orang disekitar, sebagian siswa masih 

ada yang kurang menerapkan sifat jujur dalam berinteraksi. Mereka belum 

128 Monty P Satiadarma dan Fidelis, Mendidik kecerdasan: Pediman Bagi Orang Tua dan 
Guru Dalam Menididk Anak Cerdas (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2003), 193.



menyadari pentingnya kejujuran untuk mempererat persaudaraan, dan juga 

dampak dari kebohongan apabila mereka berkata tidak jujur.

Hal ini sesuai dengan teori kecerdasan spiritual yaitu shidiq yang 

berarti jujur atau benar. Shidiq yaitu hadirnya suatu kekuatan yang membuat 

terlepasnya diri dari sikap dusta terhadap tuhannya, dirinya sendiri, maupun 

orang lain. Jujur merupakan permulaan orang berlaku benar. Orang yang 

senantiasa jujur akan menjadi orang yang senantiasa benar dalam berkata dan 

berbuat. Dan orang yang selalu berbuat dalam kebenaran itulah orang yang 

takwa. Hal ini disebabkan sikapnya senantiasa berhati-hati dalam setiap 

keadaan dan kondisi untuk melaksanakan segala perintah Allah. Kejujuran 

inilah yang akan mengantarkan orang-orang sebelum kita menjadi orang yang 

memiliki kecerdasan yang luar biasa.129

Selain dengan penjelasan diatas, menurut hasil wawancara dari Bapak 

Khusnul Huda, karena latar belakang siswa Smk Pgri 2 Ponorogo yang 

bermacam-macam yang didominasi oleh siswa yang berasal dari lulusan 

lembaga pendidikan bukan berbasis islami, sehingga masih terdapat beberapa 

siswa yang kurang sadar terhadap peraturan sehingga masih ditemukan 

beberapa siswa yang harus dihukum karena melanggar peraturan, 

berkomunikasi dengan guru kurang sopan dan juga kesadaran dalam 

beribadah yang masih kurang dibutikan dengan masih adanya siswa yang 

tidak mengikuti shalat dzuhur berjamaah walaupun hal-hal tersebut dilakukan 

129Ibid., 196.



oleh sebagian kecil siswa, namun secara keseluruhan sudah banyak siswa 

yang taat peraturan dan sadar dalam beribadah.130

Kemudian penjelasan dari hasil wawancara Bapak Tantowi Mu’id 

yaitu Secara umum siswa di SMK PGRI 2 Ponorogo selalu ditekan untuk 

patuh terhadap peraturan sekolah, mengikuti shalat dzuhur berjamaah, shalat 

dhuha dan shalat juma’at, dan juga agenda-agenda keagamaan yang rutin 

diadakan tiap minggu, bulan dan tiap tahun. Salah satu upaya yang dilakukan 

guru untuk membentuk disiplin siswa adalah apabila terdapat satu siswa 

melakukan pelanggaran maka teman satu kelas akan mendapatkan hukuman 

bersama. Hal ini dilakukan agar terjadi rasa empati antar teman sehingga 

disaat siswa satu akan melakukan pelanggaran maka siswa lain akan selalu 

mengingatkan untuk tidak melakukan pelanggaran agar siswa yang lain tidak 

mendapatkan hukuman. 131

Sebagaimana dijelaskan pada bab II, Hal ini sesuai dengan indikator 

dalam pribadi ber-SQ yakni kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan 

kondisi yang ada dan mempunyai kepedulian yang tinggi antar sesama teman.132

Sementara hasil wawancara dari Bapak Sanusi selaku Ustadz Pondok 

adalah latar belakang siswa yang berasal dari lembaga bukan berbasis islami, 

maka dalam hal agama khususnya pemahaman keagamaan dan kesadaran 

ibadah masih sangat kurang. Akan tetapi dalam hal kedisiplinan siswa SMK 

130 Lihat transkrip wawancara nomor 02/W/2-IV/2019 dalam lampiran laporan  hasil 
penelitian ini.

131 Lihat transkrip wawancara nomor 03/W/06-IV/2019
132 Danah Zohar, SQ: Kecerdasan Spiritual, 14.



PGRI 2 Ponorogo sudah cukup baik karena setiap hari di SMK PGRI 2 

Ponorogo selalu ada tindakan langsung bagi siswa yang indisipliner.133

Dari pemaparan diatas dapat dianalisa bahwa Pemahaman siswa SMK 

PGRI 2 Ponorogo terhadap kecerdasan spiritual dan kedisiplinan masih 

kurang, dibuktikan dalam hal kesadaran beribadah, beberapa siswa belum 

mengikuti shalat dzuhur dengan berjamaah. Kemudian dalam hal kesadaran 

terhadap lingkungan masih kurang mampu menjalankan tata tertib sekolah 

dengan baik. Walaupun presentasenya sedikit dari seluruh siswa. Jadi dapat 

diketahui bahwa Pemahaman siswa SMK PGRI 2 Ponorogo terhadap 

kecerdasan spiritual dan kedisiplinan masih perlu adanya upaya untuk 

meningkatkan berdasarkan beberapa indikator kecerdasan spiritualnya.

B. Analisis bentuk kegiatan pondok pesantren kilat di SMK PGRI 2 

Ponorogo

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa program sekolah 

berbasis pondok pesantren yang diterapkan oleh SMK PGRI 2 Ponorogo 

merupakan upaya yang dilakukan oleh suatu lembaga sekolah kejuruan untuk 

mendidik dan memberikan imu agama secara lebih kepada peserta didiknya 

melalui kegiatan Pesantren Kilat. Kegiatan positif tersebut dilaksanakan 

karena adanya kekhawatiran dari pendidik terhadap Degradasi moral para 

remaja pada zaman modern ini.

Hal ini sesuai dengan teori kegiatan pesantren kilat atau pondok 

adalah lembaga yang bisa dikatakan merupakan wujud proses wajah 

133 Liat transkrip wawancara nomor 14/W/05-IV/2019 dalam lampiran laporan  hasil 
penelitian ini.



perkembangan sistem pendidikan nasional. Dalam struktur pendidikan 

Nasional, pesantren menempati posisi lembaga pendidikan keagamaan yang 

patut dipertimbangkan.134

Program Pelaksanaan pondok pesantren kilat tidaklah mudah 

dilakukan oleh suatu lembaga pendidikan sekolah, pasalnya disisi lain 

lembaga sekolah harus melaksanakan kegiatan belajar mengajar formal di 

sekolah sesuai kurikulum pemerintah, selain itu SMK PGRI 2 Ponorogo juga 

memiliki misi untuk mendidik anak-anaknya menjadi manusia yang sadar 

beragama, bersosial dan memiliki akhlak yang mulia. Demi terwujudnya misi 

tersebut, lembaga sekolahpun membuat suatu program yang bekerjasama 

dengan pondok pesantren. Kesepakatan tersebut tentunya dapat menjadi tanda 

kesanggupan dan kesediaan diantara keduanya, agar kedepannya terhindar 

dari hal-hal yang tidak diinginkan dan menjalankan serangkaian kegiatan 

pesantren kilat sesu prosedur MOU.

Kegiatan pesantren kilat merupakan sebuah program yang wajib 

dilaksanakan oleh seluruh peserta didik di SMK PGRI 2 Ponorogo 

berdasarkan jadwal yang telah ditentukan oleh pihak sekolah, peserta wajib 

bermukim di pondok selama 1 minggu. Pelaksanaan pesantren kilat 

menggunakan pembagian gelombang, sehingga terdapat 18 gelombang dalam 

1 tahun ajaran. Pada 1 gelombang maksimal 120 anak dengan pemilihan 

beberapa kelas yang terdiri dari sesama jenis yaitu gelombang laki-laki 

dipisah dengan gelombang perempuan. 

134 Departemen Agama RI, Pola Penyelenggaraan Pesantren Kilat (Ditpeka Pontren 
Ditjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 2003), 1. 



Hal ini sesuai dengan teori bahwa pesantren kilat merupakan kegiatan 

pendidikan agama islam yang diikuti oleh siswa SD, SLTP, atau SMU/SMK 

yang memeluk agama islam, lamanya berkisar dari 7 sampai 30 hari.135 

Dalam tradisi pesantren, pengkajian itu lebih dimaksudkan untuk tabarruk 

(mencari berkah) bagi kalangan santri awam dan sekaligus untuk muthala’ah 

(meningkatkan pemahaman dan memantabkan bacaan) bagi para santri senior 

(ustadz).136

Pelaksanaan kegiatan pondok pesantren kilat dimulai dengan 

pengecekkan barang bawaan siswa yang harus sesuai dengan peraturan yang 

telah ditetapkan. Siswa yang mengikuti kegiatan pondok pesantren kilat 

dilarang membawa rokok dan membawa barang elektronik sehingga siswa 

selama mengikuti kegiatan pondok pesantren kilat dapat berjalan dengan 

efektif. Apabila terdapat siswa yang tidak jujur dan menyembunyikan barang 

yang dilarang, maka secara langsung siswa akan dihukum sesuai ketentuan 

yang ada.

Hal ini sesuai dengan teori indikator kecerdasan spiritual jujur/shidiq. 

Shidiq yaitu hadirnya suatu kekuatan yang membuat terlepasnya diri dari 

sikap dusta terhadap tuhannya, dirinya sendiri, maupun orang lain.137 Jujur 

merupakan permulaan orang berlaku benar. Orang yang senantiasa jujur akan 

menjadi orang yang senantiasa benmar dalam berkata dan berbuat. Dan orang 

yang selalu berbuat dalam kebenaran itulah orang yang takwa. Hal ini 

135 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2014), 121.

136 Departemen Agama RI, Pola Penyelenggaraan Pesantren Kilat, 1-4.
137 Ibid., 193. 



disebabkan sikapnya yang senantiasa berhati-hati dalam setiap keadaan dan 

kondisi untuk melaksanakan segala perintah Allah, serta meninggalkan segala 

yang dilarangnya karena rasa takut kepada Allah. Kejujuran inilah yang akan 

mengantarkan orang-orang sebelum kita menjadi orang yang memiliki 

kecerdasan luar biasa.

Pelaksanaan pesantren kilat di pondok pesantren Al-Ikhlas, berkaitan 

dengan materi yang diberikan oleh Ustadz di Pondok telah di rencanakan dan 

disepakati secara bersama antara pihak pondok dan juga pihak SMK Pgri 2 

Ponorogo, materi tersebut berkaitan dengan materi-materi dasar dalam agama 

dan ibadah dan telah di cantumkan dalam buku modul. Namun pembuatan 

buku pedoman tersebut juga tidak terlepas dari kurikulum di SMK, dari pihak 

SMK membuat silabus dan kemudian pihak pondok merumuskan silabus 

tersebut untuk dijadikan materi sesuai dengan indikator yang diberikan oleh 

pihak SMK dan dimasukkan dalam sebuah buku modul.

Hal ini sesuai dengan teori tentang pendidikan agama islam meliputi: 

Keimanan, Ibadah, Al-Qur’an, dan akhlak. Selain dari empat unsur tersebut, 

perlu dikembangkan lagi terkait dengan mu’amalah dan syari’ah lebih luas 

lagi. Adanya keserasian dan keseimbangan, antara lain: hubungan manusia 

dengan dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan makhluk lain dan 

lingkungannya. Oleh karena itu, seluruh aspek kehidupan manusia dalam 

kehidupan harus dibangun secara seimbang habl min Allah dan Habl min al-

naas.138

138 Rodli Makmun, Pendidikan Multikultural (Ponorogo : STAIN Po Press, 2016), 63. 



Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa pendidikan agama 

yang diberikan dalam kegiatan pondok pesantren kilat yang dilaksanakan di 

pondok Al-Ikhlas ini yaitu membaca Al-qur’an, terdapat pengelompokkan 

antara anak-anak yang sudah bisa membaca Al-qur’an dan yang belum bisa 

membaca al-qur’an. Kemudian mempelajari kitab-kitab Fiqih pondok (materi 

tata cara ibadah dengan baik dan benar), mempelajari dan memperdalam ilmu 

tajwid. Selain mengaji, juga mempelajari dan meperdalam ibadah-ibadah 

shalat yang kemudian akan dipraktekkan dan di tes menjelang akhir kegiatan 

pondok kilat dalam gelombang tersebut. Selain praktek shalat juga ada tes 

hafalan surat-surat pendek dan membaca al-qur’an. Hal ini dilakukan agara 

siswa terbiasa dan menjadi khusyu serta istiqomah dalam melaksanakan 

ibadah terutama ibadah shalat.

Hal ini sesuai dengan teori Istiqomah yaitu hadirnya kekuatan untuk 

bersikap dan berperilaku lurus serta teguh dalam berpendirian, khususnya di 

dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya.139

Materi yang disampaikan dalam kegiatan pondok pesantren kilat ini 

diberikan sesuai jadwal yang tertera di modul yang di buat oleh pihak pondok 

pesantren berdasarkan hasil MOU pada awal kesepakatan kegiatan tersebut. 

Sehingga peserta didik akan mendapat materi yang sesuai dengan harapan 

lembaga sekolah, yaitu menjadi siswa dan siswi kejurun yang mengerti ilmu 

agama dan mengamalkan segala kewajiban sesuai syariat islam, juga kelak 

menjadi lulusan sekolah yang ahli dalam bidang tekhnik/ketrampilan, 

139 Hamdani, prophetic intelligence: kecerdasan kenabian: Menumbuhkan Potensi 
Robbani Melalui Pengembangan Kesehatan Rohani, 701.



disamping itu juga memiliki bekal keagamaan yang baik dalam diri siswa 

sehingga kelak pada saat bekerja di sebuah perusahaan atau bekerja apapun 

tetap mengerjakan kewajiban agama sesuai dengan keyakinannya.

Keberhasilan sebuah kegiatan pembelajaran tidak bisa terlepas dari 

bagaimana pendidik menyampaikan materi tersebut kepada peserta didik, hal 

ini merupakan salah satu kunci keberhasilan peserta didik dalam menerima 

dan memahami materi yang disampaikan oleh pendidik atau ustadz. Dalam  

Kegiatan pesantren kilat, para ustadz di pondok pesantren al-ikhlas juga 

sangat memperhatikan hal tersebut, para ustadz yang memberikan materi 

kebanyakan menggunakan metode klasikal. Metode tersebut dianggap tepat 

karena anak-anak dituntut untuk menghafal doa sehari-hari, bacaan shalat dan 

surat-surat pendek.

Hal ini sesuai dengan teori mengenai pondok pesantren modern 

dengan sistem pendidikan kalsikal berdasarkan atas kurikulum yang tersusun 

baik, termasuk pendidikan skill atau vication (ketrampilan). Pondok pesantren 

dengan kombinasi yang disamping memberikan pelajaran dengan sistem 

pengajian, juga madrasah yang dilengkapi dengan pengetahuan umum 

menurut tingkat atau jenjangnya.140

Metode pemebelajaran yang digunakan secara umum tergantung 

Ustadz yang mengajar di kelas, bagaimana ustadz tersebut bisa nyaman 

menyampaikan materi kepada anak-anak. Peneliti menemukan bahwa 

140 Djamaluddin, Kapita Selekta Pendidikan Islam, 101-102.



teerdapat salah satu uztad menggunakan metode ceramah, menurut beliau 

dngan metode tersebut anak-anak bisa menerima apa yang disampaikan.

Hal ini sesuai dengan teori metode ceramah merupakan cara penyajian 

pelajaran melalui penuturan secara lisan atau penjelasan langsung kepada 

sekelompok siswa. Cara mengajar dengan ceramah dapat dikatakan juga 

sebagai teknik kuliah, yakni cara mengajar dengan menyampaikan keterangan 

atau informasi atau uraian tentang suatu pokok persoalan serta masalah secara 

lisan. Metode ceramah termasuk metode pembelajaran yang sangat klasik. 

Akan tetapi walau termasuk pembelajaran klasik, sampai saat ini metode 

ceramah sering digunakan guru atau instruktur dalam pembelajaran dikelas.141

Selain penggunaan metode ceramah ada juga salah satu ustadz yang 

menggunakan metode Drill, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak 

Imam Muhtarobi penggunaan metode drill juga sangat berperan agar santri 

menjadi mudah dalam menghafal. 

Hal ini sesuai dengan teori metode drill merupakan cara mengajar 

dengan memberikan latihan dari suatu kegiatan belajar yang perlu 

dilaksanakan secara intensif oleh murid-murid. Metode ini merupakan suatu 

cara mengajar yang baik untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu. 

Selain itu metode ini juga dapat digunakan untuk memperoleh suatu 

ketangkasan, ketepatan, kesempurnaan dan ketrampilan latihan tentang suatu 

yang dipelajari.142

141 Heri Gunawan, Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Bandung: 
Alfabeta, 2013), 167.

142 Ahmad Masrul, Kawin Dengan Al-Qur’an (Malang: Aditya Media Publising, 2012), 
57.



C. Analisis Implikasi kegiatan pondok pesantren kilat terhadap 

peningkatan kecerdasan spiritual dan kedisiplinan siswa SMK PGRI 2 

Ponorogo

Beberapa dampak dari kegiatan pondok pesantren kilat siswa SMK 

PGRI 2 Ponorogo yang dilaksanakan di pondok pesantren Al-Ikhlas, Babadan 

Ponorogo, diantaranya:

1. Kegiatan pondok pesantren kilat dapat meningkatkan kejujuran siswa, 

terlihat selama kegiatan pondok pesantren kilat bagi siswa yang 

melanggar peraturan dan berbuat tidak jujur maka secara langsung akan 

ditindak sehingga siswa menjadi jera dan engga untuk melakukan 

kebohongan.

2. Kegiatan pondok pesantren kilat dapat meningkatkan kesadaran 

beribadah dan pemahaman bacaan-bacaan shalat siswa sehingga dapat 

menumbuhkan keihsanan siswa atau siswa merasa diawasi oleh Allah 

Swt terlihat dari sikap siswa ketika melaksanakan shalat dzuhur 

berjamaah mereka terlihat tenang dan khusyu’. Hal ini menandakan 

keimanan mereka bertambah dan merasa bahwa mereka diawasi oleh 

Allah Swt.143

3. Dengan pelaksanaan kegiatan pondok pesantren kilat yang wajib diikuti 

oleh seluruh siswa maka siswa mampu untuk istiqomah dan 

menyesuaikan dengan kondisi masyarakat, sehingga apabila mereka 

143 Lihat Transkrip Wawancara Nomor 17/W/06-IV/2019 dalam lampiran laporan  hasil 
penelitian ini.



ditunjuk untuk menjadi imam di masjid lingkungan sekitarnya ataupun 

ditunjuk untuk menjadi imam ketika ada tahlilan, maka siswa sudah 

mampu dengan bekal hafalan surat-surat pendek, hafalan wirid, dan 

hafalan tahlil yang sudah mereka hafalkan ketika mengikuti kegiatan 

pondok pesantren kilat.144

4. Dengan adanya evaluasi pada setiap akhir kegiatan pondok pesantren 

kilat, maka rasa tanggung jawab siswa semakin bertambah. Hal tersebut 

sesuai dengan indikator kecerdasan spiritual yaitu kemampuan untuk 

menghadapi masalah dan memiliki banyak cara alternatif untuk 

menyelesaikan suatu permasalahan. Hal itu terbukti ketika siswa 

mendapat tugas untuk menghafal dan disetorkn ketika evaluasi. Mereka 

selalu mencoba menghafal dalam keadaan apapun dan ketika evaluasi 

berlangsung mampu menyelesaikan tepat waktu.145

5. Dengan adanya kegiatan pondok pesantren kilat, maka kedisiplinan siswa 

pun bertambah. Maka kedisiplinan tersebut bersesuaian dengan salah satu 

indikator kecerdasan spiritual yaitu, keengganan untuk menyebabkan 

kerugian yang tidak perlu. Hal ini terbukti dengan selama dan setelah 

siswa mengikuti segala bentuk kegiatan pondok pesantren kilat dan siswa 

menjadi disiplin dalam melaksanakan shalat dan  mengikuti shalat 

berjamaah.146

144 Lihat Transkrip Wawancara Nomor 18/W/02-IV/2019 dalam lampiran laporan  hasil 
penelitian ini.

145 Lihat Transkrip Wawancara Nomor 20/W/05-IV/2019 dalam lampiran laporan  hasil 
penelitian ini.

146 Lihat Transkrip Wawancara Nomor 21/W/06-IV/2019 dalam lampiran laporan  hasil 
penelitian ini.



Kegiatan pondok pesantren kilat yang dilaksanakan oleh SMK 

PGRI 2 Ponorogo dan dijalankan di pondok pesantren Al-Ikhlas, 

Babadan Ponorogo ini mempunyai dampak positif dalam meningkatkan 

kecerdasan spiritual siswa khususnya, dan berdampak positif dalam 

internalisasi nilai-nilai pendidikan agama islam kedalam lembaga pada 

umumnya. Dampak positif tersebut terwujud dalam peningkatan 

kejujuran dan kesadaran beribadah siswa, istiqomah dan kemampuan 

untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, kemampuan untuk 

menghadapi permasalahan dan keengganan untuk menyebabkan kerugian 

yang tidak perlu serta kedisiplinan. Semua itu sesuai dengan indikator 

seseorang yang memperoleh kecerdasan spiritual.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian Implikasi kegiatan pondok pesantren kilat SMK 

PGRI 2 Ponorogo dalam meningkatkan kecerdasan spiritual dan kedisiplinan 

siswa  yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Ikhlas, Babadan Ponorogo 

dapat disimpulkan bahwa:

1. pemahaman siswa SMK PGRI 2 Ponorogo terhadap kecerdasan spiritual 

masih kurang dibuktikan masih adanya permasalahan siswa berdasarkan 

indikator kecerdasan spiritual yakni terkait ubudiyah, pemahaman materi 

keagamaan yang kurang, kesadaran beribadah Kemudian dalam hal 

kesadaran terhadap lingkungan masih kurang mampu menjalankan tata 

tertib sekolah dengan baik. Walaupun presentasenya sedikit dari seluruh 

siswa.

2. Kegiatan pondok pesantren kilat dilakukan dengan kesepakatan/MOU 

antara pihak sekolah dengan pihak pondok pesantren dengan pelaksanaan 

di bagi menjadi beberapa gelombang. Pelaksanaan kegiatan mondok kilat 

tiap gelombang selama 1 minggu dimulai pada hari senin sampai dengan 

hari sabtu. Kegiatan mondok kilat dilakukan dengan materi yang sudah 

ada dalam kesepakatan sesuai indikator yang diberikan oleh pihak 

sekolah sesuai dengan kebutuhan siswanya meliputi materi tentang fiqih, 

al-qur’an, ibadah, hafalan juz’amma, sosial dan adab. Siswa dikatakan 

101



lulus mondok apabila sudah mendapat sertifikat telah melaksanakan 

kegiatan pondok pesantren kilat.

3. Kegiatan pondok pesantren kilat SMK PGRI 2 Ponorogo yang 

dilaksanakan di pondok pesantren Al-Ikhlas, Babadan Ponorogo 

berdampak positif terhadap kecerdasan spiritual siswa. Dampak positif 

tersebut dapat dilihat setelah adanya kegiatan pondok pesantren siswa, 

banyak siswa yang bersikap jujur, disiplin mengikuti shalat berjamaah 

dan merasa diawasi oleh Allah Swt dan melaksanakannya dengan 

khusyu’, istiqa>ma, memiliki sikap sosial kemasyarakatan yang baik 

dengan mengutamakan adab, dan mampu memiliki beberapa cara untuk 

menyelesaikan permasalahan.

B. Saran 

Jadi, dari hasil penelitian diatas peneliti memberikan saran:

1. Hendaknya santri yang sudah mampu dalam membaca al-qur’an dan 

hafalan juz’amma serta praktek ibadah yang baik selalu istiqomah dalam 

mengamalkan, memelihara bacaan,hafalan dan ibadahnya agar tidak sia-

sia. Santri harus selalu sadar bahwa beribadah merupakan sebuah 

kewajiban. Dan juga untuk para siswa yang masih belum mampu 

membaca al-qur’an dengan baik, hafalan juz’amma masih sedikit dan 

kesadaran beribadahnya masih kurang agar memperkuat niatnya untuk 

memperbaiki diri dan menyadari pentingnya kita sebagai umat muslim 

untuk bisa membaca ayat suci al-qur’an, menghafal ayat suci al-qur’an 



dan pentingnya ibadah dalam kehidupan kita. Dengan niat yang ikhlas, 

kita akan memperoleh manfaat yang besar nantinya.

2. Bagi lembaga, agar lebih memaksimalkan pelaksanaan kegiatan pondok 

pesantren kilat agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan terutama 

menciptakan output yang berakhlak mulia dan memiliki kecerdasan 

spiritual yang tinggi.

3. Ustadz pembimbing kegiatan pondok pesantren hendaknya lebih 

meningkatkan bimbingan terhadap siswa dengan semaksimal mungkin 

supaya menghasilkan lulusan yang unggul dan mampu terjun di dunia 

luar.
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