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ABSTRAK 

 

Uswatun Kasanah, 2018 Peran Kyai Dalam Menumbuhkan 

Kesadaran Beribadah Santeri Usia Sekolah Dasar (Studi 

Kasus Di Pondok Pesantren Al Mubarok Desa Pagotan 

Kecamatan Geger Madiun 2017/2018). Skripsi. Fakultas 

Tarbiyah. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 

pembimbing Dr. Moh. Miftachul Choiri, MA.  

 

Kata kunci: Kyai, Santeri, Pesantren, Pendidikan.  

 

Kyai adalah ulama Indonesia yang merujuk kepada 

tokoh yang alim dalam bidang keagamaan, dan sekaligus 

memiliki akar kuat dalam tradisi budaya lokal. Peran kyai 

sangat penting sebagai uswatun hasanah (suri tauladan yang 

baik) dalam membangun kesadaran beribadah bagi santrinya. 

Problem menumbuhkan kesadaran beribadah bagi santri usia 

Sekolah Dasar membutuhkan berbagai strategi, diantara 

strategi itu melalui pembiasaan shalat berjama‟ah dan mengaji 

Al Qur‟an di Pondok Pesantren. Penelitian ini bertempat di 

Pondok Pesantren Al Mubarok Pagotan Geger Madiun.  

 Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk memaparkan 

upaya kyai Pondok Pesantren Al Mubarok dalam 

menumbuhkan kesadaran santri usia sekolah dasar dalam 

menjalankan ibadah wajib. (2) untuk mengetahui problem yang 

dihadapi kyai Pondok Pesantren Al Mubarok dalam 

menumbuhkan kesadaran santri usia sekolah dasar dalam 

menjalankan ibadah wajib. 

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Subjek penelitian 

ini yaitu Kyai dan Santri. Teknik pengumpulan data yakni 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data 



 

 

menggunakan konsep Milles & Huberman yaitu, reduksi data, 

penyajian data (display data) dan penarikan kesimpulan. 

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Beberapa upaya 

yang dilakukan kyai melalui didikan dan bimbingan dalam 

menumbuh kembangkan kesadaran ibadah wajib yaitu dengan 

menumbuhkan disiplin santeri dengan melalui pemukulan 

kentongan disaat kegiatan wajib akan berlangsung serta kyai 

bertepuk tangan dengan ketika santeri belum tampak saat 

kegiatan berlangsung dengan tujuan memanggil santeri. 

Sehingga bagi santeri yang telat dan absen dalam kegiatan akan 

diberi sanksi yang sesuai dengan. (2) problem yang dihadapi 

kyai dan para pengajar yang lain adalah tidak adanya niat untuk 

belajar, tidak adanya rasa tanggung jawab terhadap masa 

depannya, tidak adanya pemahaman yang mendalam tentang 

Islam dan pentingnya ilmu Islam. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejarah pesantren memiliki peran yang sangat 

signifikan dalam proses pembangunan bangsa.  Selain 

sebagai intuisi pembentuk kebudayaan Islam pesantren juga 

punya peran besar. Keberadaannya cukup mengakar di 

tengah-tengah masyarakat. Sebagai agen pencerahan, 

pesantren juga agen transformasi kultural di lingkungannya 

masing-masing. Peran yang sudah dimainkan sejak zaman 

Wali Songo itu, tidak lekang oleh waktu tapuk lapuk oleh 

badai.
1
 

Elemen paling esensial di pesantren adalah kyai. 

Kyai adalah ulama Indonesia yang merujuk kepada tokoh 

yang alim dalam bidang keagamaan Islam, dan sekaligus 

memiliki akar kuat dalam tradisi budaya lokal.
2
 Oleh sebab 

itu peran kyai sangat berperan penting sebagai tokoh yang 

uswatun hasanah  dalam membangun kesadaran beribadah 

bagi santrinya. Selain membimbing dan mengajarkan ilmu 

keagamaan peran kyai juga memcontohkan kearifannya 

                                                           
1
 Al.Mubarok Yasin, Kiai Juga Manusia (Pustaka Al Qudsi 

Tanjungsari Krejengan Probolinggo Jatim), 6. 
2
 Ibid., 7 



 

 

sebagai panutan yang baik di Lingkungan Pesantren bahkan 

Masyarakat lainnya. 

Kebesaran suatu pesantren seringkali tergantung 

dengan figur seorang kyainya. Jika kyainya alim dan 

terkenal maka pesantrennya juga ikut besar dan terkenal. 

Tak heran bila budaya paternalistik sangat kental di 

lembaga pendidikan. Selain berwawasan yang luas dan 

memiliki ketuhanan, kyai juga memiliki kearifan yang 

tercermin dalam sikapnya yang selalu meresponden, dan 

menyejukkan, dalam berbagai persoalan. Kyai memiliki 

kemampuan untuk mendialogkan prinsip-prinsip ajaran 

Islam dengan realita kehidupan sehari-hari. Kyai selalu 

memberikan solusi alternatif dalam menyelesaikan suatu 

persoalan.  

Sejarah pendidikan Islam di Indonesia tidak lepas 

dari peran pesantren. Dimana seorang yang disebut sebagi 

kyai, berperan sebagai meneger santeri dalam mendidik dan 

membimbing para santri agar menjadi manusia beriman, 

berilmu, dan berakhlakul karimah. Disamping itu, pesantren 

adalah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. 

Pesantren atau pondok pesantren sendiri adalah lembaga 

pendidikan Islam yang sekurang-kurangnya memiliki 3 

unsur, yaitu kyai yang mendidik dan mengajar, santri yang 



 

 

belajar, dan masjid atau mushola sebagai tempat mengaji. 

Atau setidaknya pondok pesantren mempunyai lima elemen, 

yaitu: pondok, masjid, santri, pengajaran ilmu-ilmu agama, 

dan kyai.
3
 

Pesantren dalam pemakaian sehari-hari, istilah 

pesantren seringkali disebut dengan pondok saja atau kedua 

kata ini di gabung menjadi pondok pesantren. Pondok 

pesantren menurut M. Arifin yang dikutip oleh Malik M. 

Thaha Tuanaya berarti, suatu lembaga pendidikan agama 

Islam yamg tumbuh serta di akui masyarakat sekitarnya, 

dengan sistem asrama (pemondokan di dalam komplek) 

dimana santri menerima pendidikan agama melalui sistem 

pengajian atau madrasah yang sepenuhnya di bawah 

kedaulatan kepemimpinan seseorang atau beberapa kyai.
4
 

Pesantren mempunyai peran strategis dalam 

pendidikan di Indonesia sejak era Wali Songo khususnya 

hingga saat ini. Walaupun sebagai lembaga pendidikan non 

formal, namun pesantren telah memberikan kontribusi yang 

luar biasa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengusir penjajah dari negeri tercinta ini. Kemampuan para 

                                                           
3
 Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana,2004), 

27. 
4
 Malik M. Thaha Tuanaya, dkk, Modernisasi Pesantren (Jakarta: 

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2007), 6. 



 

 

lulusan pesantren rata-rata juga bisa melebihi lulusan 

pendidikan formal. Karena mereka dibina dan digembleng 

langsung oleh seorang kyai, yaitu seorang ahli agama dan 

ahli dalam bidang lainnya.  

Tujuan umum pesantren ialah membimbing santri 

untuk menjadi manusia yang berkepribadian Islam dengan 

ilmu agamanya. Ilmu agama yang dimaksud ialah sanggup 

menjadi mubaligh Islam dalam masyarakat  sekitar melalui 

ilmu dan amalnya.
5
 

Ibnu Taimiyah dan Yusuf Al Qardawi 

mendefinisikan ibadah adalah ketaatan dan ketundukan yang 

sempurna dengan rasa cinta terhadap yang disembah. 

Kemudian Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa ibadah 

berawal dari suatu hubungan dan keterkaitan yang erat 

antara hati „abid dengan yang disembah ma’bud, hubungan 

dan keterkaitan itu meningkat menjadi kerinduan karena 

tercurahnya perasaan hati kepada-Nya, dan dan rasa rindu 

itu meningkat menjadi rasa kecintaan yang kemudian 

meningkat pula menjadi keasyikan, dan akhirnya menjadi 

cinta yang sangat mendalam, sehingga membuat orang  

                                                           
5
 Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islan di Indonesia (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 1996), 24. 



 

 

yang mencintai bersedia melakukan apa saja demi yang 

dicintainya.
6
 

Lebih lanjut Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa 

ibadah mencangkup semua aktivitas yang dilakukan 

manusia yang disenangi Allah dan meridhainya, baik yang 

berupa perkataan, maupun perbuatan, baik yang bersifat 

lahiriyah, maupun bersifat batiniyah. Oleh karena itu, di 

samping shalat, puasa, zakat, dan jujur, menghubungkan 

silaturrahim, berbuat baik kepada tetangga, bahkan berbuat 

baik kepada binatang, makan, minum, dan lain sebagainya 

adalah bagian dari ibadah.
7
 

Ibadah merupakan bentuk pembuktian mengenai 

tingkat keimanan seseorang hamba kepada khaliqnya. 

Disebabkan keimanan tidak cukup dengan pengakuan dan 

pernyataan. Ibadah juga tidak cukup dengan mengetahui 

pengertiannya, hukumnya, syarat, dan rukunnya serta 

bacaan-bacaan tertentu di dalamnya, yang hanya berhenti 

sebatas menjadi pengetahuan. Ibadah menurut praktik 

(pengamalan) dan istiqamah dilakukan. Untuk pengamalan 

ibadah agar dapat dilakukan secara baik, benar dan 

                                                           
6
 Erwin Yudi Prahara, Materi Pendidikan Agama Islam (Jogyakarta: 

STAIN Po PRESS, 2009), 258. 
7
 Ibid,. 258. 



 

 

istiqamah, perlu latihan (driil), bimbingan, contoh-contoh, 

dan pembiasaan.
8
 

Peran kyai dalam membentuk kepribadian santri atau 

tugas seorang kyai tidaklah terbatas didalam pondok 

pesantren dan masyarakat, bahkan guru pada hakikatnya 

merupakan komponen penting dalam menentukan gerak 

maju kehidupan bangsa. Bahkan keberadaan guru menjadi 

faktor yang tidak dapat digantikan oleh komponen lainnya 

sejak jaman dulu. Tugas kemanusiaan menjadi salah satu 

tugas dari kyai dan santri. Sisi ini tidak bisa guru abaikan, 

karena guru harus terlibat dengan para santri dan masyarakat 

dalam interaksi sosial, dan begitu juga agar anak 

mempunyai jiwa kesetiakawanan dan akhlakul karimah saat 

di Pondok maupun sosial masyarakat. 

Kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Al Mubarok 

pada umumnya sama dengan pondok-pondok lainnya yaitu, 

shalat berjamaah, mengaji Al Qur‟an, mengaji kitab yang 

membahas tentang fiqh dan akhlaq, rutinan sholawat, 

tilawatil quran, khotaman, muhadhoroh, ro’an (bersih-

bersih), berbahasa sopan, berpakaian sopan dan berperilaku 

baik sangat dianjurkan bagi setiap santriwan atau santriwati. 

                                                           
8
 Moh. Haitami Salim, Pendidikan Agama dalam Keluarga 

(Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2013), 212. 



 

 

Harapan kyai dengan adanya kegiatan tersebut para santri 

menjadi panutan bagi setiap orang, berakhlaqul karimah, 

berbudi luhur dan dapat menyebarkan agama Islam di 

lingkungan keluarga maupun masyarakat. 

Di pondok Pesantren Al Mubarok ini, juga ada santri 

yang menghafal Al Qur‟an. Bagi setiap santri yang 

menghafal Al Qur‟an, pada sore hari setoran hafalan yang 

sudah mereka peroleh kepada ustadz/ustadzah. Terdapat 

rutinan simaan Al Qur‟an setiap pekan dan setiap bulannya. 

Simaan ini diadakan bertujuan untuk melatih hafalan para 

calon hafidz/hafidzoh. Santripun juga sangat antusias untuk 

melakukan kegiatan atau ibadah yang ada di pondok, namun 

ada juga beberapa santri yang malas ketika tiba waktu 

kegiatan mereka selalu menunda-nundanya, bahkan mereka 

selalu telat melaksanakannya.
9
   

Realita yang ada saat santri berada di rumah, mereka 

tidak mencerminkan seperti santri sebagaimana mestinya. 

Mereka berperilaku tidak baik, bahkan santriwati memakai 

pakaian yang ketat dan tidak berjilbab. Sering pula mereka 

tidak melaksanakan shalat, membaca Al Qur‟anpun tidak 

mereka amalkan. Mereka lebih mengutamakan duniawi dari 

                                                           
9
 Khoirudin Tohir, hasil wawancara pada tanggal 4 Januari 2018. 

 



 

 

pada dunia akhirat, yang mereka pikirkan hanya dunia maya 

media sosial mereka, sehingga lupa dengan kewajiban 

ibadah mereka. 

Dengan masalah yang ada di Pondok Pesantren Al 

Mubarok peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Peran 

Kyai Dalam Menumbuhkan Kesadaran Beribadah Santri 

Usia Sekolah Dasar (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Al-

Mubarok Pagotan Geger Madiun)”.   

 

B. Fokus Penelitian  

Penelitian ini difokuskan pada Peran Kyai Dalam 

Menumbuhkan Kesadaran Santri Usia Sekolah Dasar (studi 

kasus di Pondok Pesantren Al Mubarok Pagotan Geger 

Madiun) 

 

C. Rumusam Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, peneliti 

merumuskan masalahnya menjadi beberapa rumusan, yaitu: 

1. Apa upaya kyai Pondok Pesantren Al Mubarok dalam 

menumbuhkan kesadaran beribadah santri usia sekolah 

dasar? 



 

 

2. Problem apa yang dihadapi kyai Pondok Pesantren Al 

Mubarok dalam menumbuhkan kesadaran beribadah 

santri usia sekolah dasar? 

 

D. Tujuan Penelitian   

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, di 

antaranya: 

1. Untuk memaparkan upaya kyai Pondok Pesantren Al 

Mubarok dalam menumbuhkan kesadaran beribadah 

santeri usia sekolah dasar dalam menjalankan ibadah 

wajib. 

2. Untuk menjelaskan problem yang dihadapi kyai Pondok 

Pesantren Al Mubarok dalam menumbuhkan kesadaran 

beribadah santri usia sekolah dasar dalam menjalankan 

ibadah wajib. 

  

E. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini dapat di bagi menjadi dua 

aspek yaitu: 

1. Secara teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi dalam pendidikan kepada para santri di 

Pesantren. 



 

 

2. Secara praktis  

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat 

bagi: 

a. Bagi pengasuh pondok 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

informasi dan input dalam menyumbangkan materi 

tentang pentingnya pendidikan agama. 

b. Bagi pengajar atau ustadz  

Dalam penelitian ini, di harapkan dapat 

menjadi masukan bagaimana cara menanamkan 

kesadaran kewajiban beribadah kepada santri. 

c. Bagi peneliti  

Peneliti ini untuk menambah wawasan dan 

pengalaman yang berharga terkait dengan topik 

tersebut. 

 

F. Sistematika Pembahasan   

Sistematika yang dimaksud disini adalah merupakan 

keseluruhan dari isi penelitian secara singkat yang terdiri 

dari enam bab. Dari bab per bab tersebut, terdapat sub-sub 

bab yang merupakan rangkaian untuk pembahasan dalam 

penelitian. Maka sistematika pembahasannya dalam 

penulisan skiripsi ini adalah sebagai berikut. 



 

 

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi 

tinjauan secara global tentang permasalahan yang dibahas 

dalam penulisan skripsi ini, serta dikemukakan pembahasan 

seperti: latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian (pendekatan dan jenis penelitian, instrument 

penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, analisi 

data, pengecekan keabsahan data dan tahapan-tahapan 

penelitian) dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, merupakan landasan teori, bab ini 

berfungsi untuk membaca fenomena yang disajikan tentang 

peran kyai dalam menumbuhkan kesadaran santri akan 

kewajiban beribadah di pesantren Al Mubarok dan 

pendidikan islam yang ada di pesantren tersebut. 

Bab ketiga, merupakan metode penelitian, bab ini 

berfungsi mendeskripsikan tentang penyajian data yang 

meliputi paparan yang ada kaitannya dengan lokasi 

penelitian yang terdiri dari letak geografis pondok pesantren 

dan peran kyai dalam menumbuhkan kesadaran santri akan 

kewajiban beribadah di Pesantren Al Mubarok Pagotan 

Kecamatan Geger Madiun. 

Bab keempat, berisi tentang pembahasan yang 

meliputi: analisis data tentang kesadaran santri dalam 



 

 

menjalankan ibadah, upaya pengasuh untuk menumbuhkan 

kesadaran santri dalam beribadah, dan hambatan yang 

dialami pengasuh dalam menumbuhkan kesadaran santeri 

dalam beribadah di Pondok Pesantren Al Mubarok Pagotan 

Geger Madiun. 

Bab kelima, merupakan analisis data. Menganalisis 

data yang telah diperoleh dalam penelitian. 

Bab enam, penutup. Bab ini menjelaskan kesimpulan 

yang diambil dari rumusan masalah, serta berfungsi 

mempermudah para pembaca dalam mengambil inti dari isi.  

 



 

 

BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN 

KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu  

Untuk memperjelas posisi skripsi ini dengan skripsi 

yang lain, maka peneliti mengadakan telaah hasil penelitian 

terdahulu dengan cara mencari teori-teori yang pernah ada 

sebelumnya. Dari hasil perpustakaan IAIN Ponorogo 

sebagai berikut: 

Penelitian oleh Eko Prasetyo yang berjudul “Peran 

Guru Dalam Memotivasi Siswa Pada Perilaku Keagamaan 

Kelas III Semester Genap di MI Mambaul Huda Ngabar”.  

Hasil Penelitian, di sekolah guru merasa 

bertanggung jawab terhadap pendidikan muridnya. Guru 

harus menjadi contoh dan teladan bagi murid-muridnya dan 

dalam segala mata pelajaran ia dapat menanamkan rasa 

keimanannya dan akhlaq sesuai dengan ajaran Islam.
10

 

Eny Muflikah yang berjudul “Peran Pendidikan 

Bahasa Jawa Dalam Meningkatkan Sikap Santun Siswa di 

                                                           
10

 Mega Titrisari, Peran Guru dalam Meningkatkan Moral Siswa 

Melalui Pembiasaan Shalat berjamaah Dhuhur di Maaruf Al Faqih 

Wringinanom Ponorogo, (Skripsi: IAIN PONOROGO, 2017), 65.  

13 



 

 

MI Nurul Ulum Sidoarjo Kebonsari Madiun Tahun 

Pelajaran 2014/2015”.  

Pendidikan Bahasa Jawa berperan penting  dalam 

meningkatkan sikap santun siswa, tata krama, dan anggah 

ungguh.
11

 

Jadi dari telaah diatas dapat dilihat persamaannya 

dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah peran 

pendidik dalam memotivasi anak didik dalam hal beribadah 

dan perilaku sopan santun. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian diatas mengacu pada pembentukan karakter 

siswa melalui guru sebagai contoh dan teladan bagi 

muridmuridnya. Sedangkan penelitian ini mengacu pada 

peran kyai sebagai pembangkit kesadaran santri melalui 

pembiasaan tepat waktu.  

 

B. Kajian Teori  

1. Tinjauan tentang Kyai  

a. Pengertian Kyai  

Kyai adalah ulama Indonesia yang merujuk 

kepada tokoh yang alim dalam bidang keagamaan 

islam dan sekaligus memiliki akar kuat dalam tradisi 

Budaya Lokal dan Nusantara. Kebesaran suatu 

                                                           
11

 Ibid,. 65 



 

 

pesantren seringkali tergantung dengan figur seorang 

kyainya. Jika kyainya alim dan terkenal maka 

pesantrennya juga ikut besar dan terkenal. Tidak 

heran bila budaya peternalistik sangat kental di 

lembaga pendidikan tertua di Indonesia ini. Selain 

berwawasan yang luas dan memiliki ketuhanan. Kyai 

juga memiliki kearifan yang tercermin dalam 

sikapnya  yang selalu merespon dan menyejukkan 

dan merespon dalam berbagai persoalan. Kyai 

memiliki kemampuan untuk mendialogkan prinsip-

prinsip ajaran Islam dengan realitas kehidupan 

sehari-hari. Kyai selalu memberikan solusi alternatif 

dalam menyelesaikan suatu persoalan.  

Di tengah perkembangan masyarakat 

Indonesia pada umumnya dijumpai beberapa gelar 

sebutan yang diperuntukkan bagi ulama. Misalnya, 

di daerah Jawa Barat (Sunda) orang menyebutnya 

Ajengan, di wilayah Sumatera Barat disebut Buya, 

di daerah Aceh dikenal dengan panggilan Teungku, 

di Sulawesi Selatan dipanggil dengan nama 

Tofanrita, di daerah Madura disebut dengan Nun 

atau Bendara yang disingkat Ra, dan di Lombok 



 

 

atau seputar daerah wilayah Nusa Tenggara orang 

memanggilnya dengan Tuan Guru.
12

  

Khusus bagi masyarakat Jawa, gelar yang 

diperuntukkan bagi ulama antara lain Wali. Gelar ini 

biasanya diberikan kepada ulama yang sudah 

mencapai tingkat yang tinggi, memiliki kemampuan 

pribadi yang luar biasa. Gelar lainnya ialah 

Panembahan, yang diberikan kepada ulama yang 

lebih ditekankan pada aspek spiritual, juga 

menyangkut segi kesenioran, baik usia maupun 

nasab (keturunan). Hal ini untuk menunjukkan 

bahwa sang ulama tersebut mempunyai kekuatan 

spiritual yang tinggi.
13

 

Kyai menurut Zamakhasyari Dhofier yang 

dikutip oleh Jasa Ungguh Wuliawan, menurut asal-

usulnya, kata kyai dalam bahasa Jawa dipakai untuk 

tiga jenis gelar kehormatan yang saling berbeda. 

Pertama, kyai sebagai gelar kehormatan bagi 

barang-barang yang dianggap keramat; umpamanya, 

“Kyai Garuda Kencana” dipakai untuk sebutan 

Kereta Emas yang ada di Keraton Yogyakarta, 

                                                           
12

 Hartono Ahmad Jaiz dan Abdul Zulfidar Akaha, Bila Kyai di 

Pertuhankan (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar,2008), 29-30. 
13

 Ibid,.62. 



 

 

kedua, kyai sebagai gelar kehormatan untuk orang-

orang tua pada umumnya, dan ketiga, kyai sebagai 

gelar  yang diberikan oleh masyarakat kepada 

seorang ahli agama Islam yang memiliki atau 

menjadi pimpinan pesantren dan mengajar kitab-

kitab klasik Islam kepada para santerinya.
14

 

Kyai merupakan pusat dalam bertanya dan 

menyalurkan keluh kesah bagi masyarakat, kyai juga 

mempunyai wibawa yang sangat berpengaruh dalam 

suatu organisasi masyarakat. Bila masyarakat ingin 

mengadakan hajatan, selamatan, dan kegiatan sosial 

agama pasti akan selalu melibatkan kyai. 

Kyai mempunyai kedudukan yang sangat 

mulia dihadapan para santerinya, beliau laksana raja 

dihadapan pungganwanya, disegani, dihormati 

bahkan ditakuti. Kata-katanya bagaikan sabda 

pendeta ratu. Kyai juga dihormati bukan karena 

beliau kaya, punya jabatan, bukanpula sakti mandra 

guna, melainkan karena ilmunya, baik ilmu agama 

maupun sosial. 
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Kyai sebagai simbul uswatun hasanah (suri 

tauladan yang baik) oleh karena itu kyai harus bisa 

menjaga perilaku dan adabnya. Jika ada kyai tidak 

punya adab, maka dia bukan kyai, hanya kyai 

gadungan. Di Indonesia, banyak sekali kyai yang 

tidak hanya mengajar dan mendidik saja, tapi juga 

berperan di bidang-bidang lainnya, seperti 

pengobatan, keorganisasian, bisnis, dan 

kemasyarakatan. Bahkan ada juga yang dikenal 

sebagai kyai politik. Rata-rata kyai mengedepankan 

keikhlasan dalam menjalankan suatu kebaikan. 

Karena tanpa keikhlasan, semua pekerjaan tidak ada 

artinya. Sering kali kyai dikhianati oleh 

pembantunya, dikorupsi uangnya, dijatuhkan 

derajatnya, namun mereka diam saja tanpa rasa 

dendam, bahkan orang yang mendzaliminya akan 

didoakan agar diampuni oleh Allah SWT.  

b. Kompetensi Kepribadian 

Kopetensi kepribadian yaitu kemampuan 

totalitas psikofisis yang meliputi sifat-sifat pribadi 

yang khas dan unik dari individu yang melekat pada 

diri individu yang bersangkutan karena berhadapan 

dengan lingkungan yang meliputu pengetahuan, 



 

 

ketrampilan dan sikap yang dapat diwujudkan dalam 

hasil kerja nyata yang bermanfaat bagi diri sendiri 

dan lingkungannya.  

Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan 

(NBSP), kompetensi kepribadian, yaitu “kemampuan 

kepribadian yang berakhlak mulia, mantab, stabil 

dan dewasa, arif dan bijaksana, menjadi teladan, 

mengevaluasi kinerja sendiri, mengembangkan 

diri,dan religius.
15

 

c. Strategi Kyai dalam Mendidik Santri Usia 

Sekolah Dasar  

Strategi dalam menciptakan budaya religius 

pada masyarakat salah satunya dalah mengikuti 

kegiatan pengajian kitab kuning. Mengenai 

pelaksanaannya pengajian kitab ini menggunaan 

metode, yaitu: 

1) Metode Wetonan atau Bandongan 

Metode wetonan yaitu mengaji dengan 

bersama-sama dengan sekian banyak santeri 

dengan seorang guru atau kyai yang membaca 

kitab kuning tertentu. Sistem bandongan adalah 
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jenis pengajaran keagamaan yang dilakukan baik 

oleh kyai maupun santeri seniornya. Sistem 

dalam arti ini hanya memberikan pengajaran 

rutin harian kepada para santeri, dimana kyai dan 

santeri senior membacakan karya-karya ulama 

terdahulu dengan menerjemahkannya kedalam 

bahasa lokal dan memberikan beberapa 

penjelasan tentangnnya.
16

 

2) Metode Tanya Jawab 

Metode tanya jawab adalah cara 

penyajian pelajaran atau materi dalam bentuk 

pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari 

guru kepada santri tetapi dapat pula dari santeri 

kepada guru. Metode tanya jawab ini peranannya 

dalam pengajian kitab kuning yaitu setelah kyai 

membacakan beberapa bab dari kitab kuning 

sekaligus menjelaskannya. Kyai mempersilahkan 

bagi para santri untuk bertanya mengenai apa 

saja yang belum difahami. Pertanyaan yang 

diajukan bersifat bebas maupun sesuai dengan 

tema pembahasan. 
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Pengajian kitab kuning di Pondok 

Pesantren ada beberapa macam strategi, salah 

satunya adalah dengan cara pembacaan satu atau 

beberapa kitab oleh kyai dengan memberikan 

kesempatan kepada para santeri untuk 

menyampaikan pertanyaan atau meminta 

penjelasan lebih lanjut.
17

 

3) Demonstrasi (Praktek) 

Pesan yang disampaikan oleh kyai kepada 

santri akan lebih mudah difahami dan diteladani 

apabila seorang kyai menyampaikan dengan 

metode demonstrasi. Hasil ini tentu akan lebih 

mudah diterima oleh santri dan akan lebih cepat 

mencapai tujuan yang diharapkan.  Dibandingkan 

hanya menyampaikan melalui lisan saja.  

4) Kegiatan dilakukan dengan Berjama‟ah 

Jama‟ah berarti pelaksanaan ibadah yang 

dikerjakan secara bersama-sama dan dipimpin 

oleh seorang imam atau ustadz. Kegiatan ibadah 

yang dikerjakan secara berjam‟ah akan lebih 

utama dibandingkan dengan dikerjakan sendiri. 
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5) Membaca  

Membaca adalah satu dari empat 

kemampuan membaca pokok dan merupakan 

satu bagian atau komponen dari komunikasi 

tulisan.
18

 Kemampuan membaca merupakan 

dasar untuk menguasai berbagai bidang studi. 

Ada pengertian lain tentang istilah 

membaca, antara lain: 

a) Menurut Mercer, menyatakan membaca juga 

bermanfaat untuk rekreasi atau untuk 

memperoleh kesenangan. 

b) Bond mengemukakan bahwa membaca 

merupakan pengenalan simbol-simbol bahasa 

tulisan yang merupakan stimulus yang 

membantu proses mengingat tentang apa 

yang dibaca, untuk membangun suatu 

pengertian melalui pengalaman yang telah 

dimiliki.
19

 

c) Syafi‟I membaca pada hakekatnya adalah 

suatu proses yang bersifat psikologis. Proses 

yang bersifat fisik merupakan kegiatan 
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mengamati tulisan secara visual. Dalam 

proses itu peranan indera visual sangat 

penting. Dengan indera visual, pembaca 

mengenali dan membedakan gambar-gambar 

bunyi serta kombinasinya dengan bunyi-

bunyinya. Dengan proses itu rangkaian 

tulisan yang dibacanya menjelma menjadi 

rangkaian bunyi bahasa dalam kombinasi 

kata, kelompok kata, dan kalimat yang 

bermakna.
20

 

d) A. S Broto mengemukakan bahwa membaca 

bukan hanya mengucapkan bahasa tulisan 

atau lambang bunyi bahasa melainkan juga 

menanggapi dan memahami isi bahasa 

tulisan. 

e) Soedarso mengemukakan bahwa membaca 

merupakan aktivitas kompleks yang 

memerlukan sejumlah besar tindakan 

terpisah-pisah, mencangkup penggunaan, 

pengertian, hayalan, pengalaman, dan 

ingatan.  
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f) Menurut Goomand membaca merupakan 

suatu proses dinamis untuk merekontruksi 

satu pesan yang secara gratis dikehendaki 

oleh penulis.  

6) Pembiasaan  

Pembiasaan merupakan alat pendidikan. 

Bagi anak usia dini pembiasaan ini sangat 

penting. Karena dengan pembiasaan itulah 

akhirnya suatu aktifitas akan menjadi milik anak 

dikemudian hari.
21

 Maka tujuan pembiasaan 

adalah siswa memperoleh sikap-sikap atau 

kebiasaan-kebiasaan perbuatan baru yang lebih 

tepat dan positif dalam arti selaras dengan 

kebutuhan ruang dan waktu. Selaras dengan 

norma-norma dan tata nilai moral yang berlaku, 

baik bersifat religius maupun tradisional dan 

kultural. 
22

 

Pembiasaan dinilai sangat efektif jika 

dalam penerapannya dilakukan terhadap peserta 

didik yang berusia dini. Karena memiliki 

“rekaman” ingatan yang kuat dan kondisi 
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kepribadiannya yang belum matang, sehingga 

mereka mudah teralur dengan kebiasaan-

kebiasaan yang meraka lakukan. Oleh karena itu 

pembiasaan cara yang sangat efektif dalam 

menanamkan nilai-nilai moral yang tertanam 

dalam dirinya.
23

 

Dalam pembinaan sikap, metode 

pembiasaan merupakan metode yang efektif 

dalam mendidik anak. Pembiasaan yang 

dilakukan oleh orangtua terhadap anaknya, akan 

menjadi mudah bagi anak tersebut untuk 

melakukkan apa yang biasakannya. Ketika anak 

masih kecil selalu dibiasakan untuk senantiasa 

melakukan ajaran agama, maka ankak tersebut 

akan terbiasa melaksanakannya. Tanpa latihan 

dan pengalaman yang dibiasakan, maka akan 

sulit bagi seorang anak untuk melaksanakan ajara 

agama. Oleh karena itu, orangtua harus 

menanamkan kebiasaan yang baik terhadap anak-

anaknya. 
24
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2. Tinjauan tentang Santri Usia Sekolah Dasar  

a. Pengertian Santri  

Istilah kata “santri” berasal dari bahasa tamil 

yang berarti guru ngaji sedangkan C.C.Berg 

berpendapat bahwa istilah santri dari kata “shastri” 

dalam kamus bahasa india artinya orang yang 

mengetahui buku kitab suci agama hindu. Pendapat 

lainnya mengatakan bahwa santeri berasal dari 

bahasa jawa “cantrik” artinya seorang yang selalu 

mengikuti gurunya kemanapun dia pergi dan 

menetap atau tinggal.
25

  

Jika kita melihat penyebaran Islam di 

Indonesia dimana pengajaran sistem Islam bila 

istilah santri dari india, dan disini dapat disimpulkan 

bahwa pesantren dapat di artikan sebagai lembaga 

pendidikan yang mengajarkan membaca kitab-kitab 

agama (agama Islam) dan para siswanya tinggal 

bersama guru atau ustadznya terlepas dari asal usul 

kata santri jika di telusuri secara mendalam maka 

kata “santri” mengandung beberapa arti:  
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Pertama: tiga matahari. Pengertian ini 

diambil dari kata san dan tri bahasa ingris yang 

sudah di indonesiakan. Kedua: kata santri adalah tiga 

hal. “sun” artinya jagalah “tri” artinya tiga. Ketiga: 

jika ditulis dengan bahasa arab maka kata “santri” 

terdiri dari lima huruf yaitu: sin, nun, ta‟, ra‟, dan 

ya‟, artinya ialah: 

1) (sin) asalnya yaitu satrul aurat (menutup aurat) 

arti ini kepahaman bahwa santri termasuk orang 

yang selalu menutupi aurat sekaligus berpakaian 

sopan. 

2) (nun) nahyu nganil munkar artinya mencegah 

kemungkaran arti ini mengindikasikan bahwa 

santri adalah orang yang menegakkan amar 

makruf nahi mungkar (perintah kebaikan dan 

mencegah kemungkaran).  

3) (ta‟) asalnya adalah tarku ma’asi (meninggalkan 

maksiat) pengertian ini menunjukkan bahwa 

santri adalah orang yang meninggalkan 

perbuatan yang berbau maksiat. 

4) (ra‟) asalnya adalah ringayatus nafsi (menjaga 

diri dari hawa nafsu) ini berarti santri adalah 



 

 

orang yang menjaga hawa nafsu agar tidak 

terjebak dalam jurang kenistaan. 

5) (ya‟) asalnya adalah yaqinun (yakin/mantab) hal 

ini memberikan pemahaman bahwa santri adalah 

orang yang selalu yakin dan mantab dengan cita-

citanya. Terlepas dari kat santri, kyai lebih 

mendidik santrinya agar memiliki kesadaran 

yang lebih dalam kewajiban mereka dan selalu 

menjaga kekonsistenan/ keistiqomahan ibadah.  

Santri menurut Zamakhsyari Dhofier yang 

dikutip oleh Jasa Ungguh Muliawan, santeri dalam 

penggunaannya di lingkungan pesantren adalah 

seorang alim yang sedang menuntut ilmu gama, dan 

ia akan dapat disebut kyai bilamana memiliki 

pesantren dan santri tersendiri yang terpisah dari 

pesantren induknya. Santri terdiri dari dua 

kelompok: 

1) Santri mukim yaitu murid-murid yang berasal 

dari daerah jauh dan menetap dalam pondok 

pesantren. 

2) Santri kalong yaitu murid-murid yang berasal 

dari desa-desa di sekeliling pesantren, yang 

biasanya tidak menetap dalam pesantren. Untuk 



 

 

mengikuti pelajarannya di Pesantren, mereka 

bolak-balik (glajo) dari rumahnya sendiri.
26

 

b. Pengertian Santeri Usia Sekolah Dasar 

Usia sekolah dasar merupakan fase 

perkembangan awal untuk memasuki dunia 

pendidikan formal. Pada fase usia tersebut anak 

mengalami transformasi dari mengenal beberapa 

individu dan lingkungan menuju lingkungan yang 

memiliki anggota yang lebih kompleks yaitu 

lingkungan sekolah. 

Usia sekolah dasar dimulai sejak anak berusia 

6 tahun sampai usia kurang lebih 12 tahun. 

Berdasarkan pembagian tahapan perkembangan 

anak, ada dua masa perkembangan pada anak usia 

sekolah, yaitu pada usia 6-9 tahun atau masa kanak-

kanak tengah dan pada usia 10-12 tahun atau masa 

kanak-kanak akhir. Setelah menjalani masa kanak-

kanak akhir, anak akan memasuki masa remaja. 

Usia Sekolah Dasar merupakan jenjang 

pendidikan yang merupakan lanjutan dari pendidikan 

kanak-kanak. Pendidikan yang didapatkan pada 
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jenjang pendidikan kanak-kanak secara langsung 

berpengaruh pada pendidikan di Sekolah Dasar.
27

 

Berdasarkan beberapa kajian dapat 

disimpulkan bahwa karakteristik siswa usia sekolah 

dasar merupakan usia yang potensial dalam 

perkembangan pada seluruh aspek baik kognitif, 

afektif dan psikomotoriknya. Perkembangan moral 

pada usai Sekolah Dasar menjadi kekhususan dalam 

masa ini. Anak mulai belajar mengerti nilai dan 

memegang aturan yang ditetapkan baik dari 

lingkungan keluarga, sekolah dan lingkungan 

sosialnya.
28

 

 

3. Tinjaun Pendidikan Pesantren 

a. Pengertian Pesantren  

Pesantren menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia berarti, “asrama tempat santeri atau tempat 

murid-murid belajar mengaji”. Akar kata pesantren 

berasal dari kata “santri”, yaitu istilah yang pada 

awalnya digunakan bagi orang-orang yang menuntut 
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ilmu agama di lembaga pendidikan tradisional Islam 

di jawa dan Madura. Kata “santri” mendapat awalan 

“pe” dan akhiran “an”, yang berarti tempat para 

santri menuntut ilmu. Dalam pemakaian bahasa 

modern, santeri memiliki arti sempit dan arti luas. 

Dalam pengertian sempit, santeri adalah seorang 

pelajar sekolah agama, sedangkan pengertian yang 

lebih luas dan umum, santri mengacu pada seorang 

anggota.  

Istilah pesantren berasal dari akar kata santri 

“pe-santri-an” atau tempat santeri. Sebagian pakar 

mengatakan bahwa istilah pesantren bukan besasal 

dari bahasa Arab, melainkan berasal dari bahasa 

India, yakni pesantren berasal dari kata santri, 

berawal “pe” dan berakhiran “an”. Menurut C.C. 

Berg, istilah “santri” berasal dari bahasa India 

“sastri” berarti orang yang tahu buku-buku suci 

agama Hindu atau sarjana yang ahli tentang kitab 

suci agama Hindu. Sedangkan menurut Profesor A.H 

Jhohns berpendapat bahwa istilah santeri berasal dari 

bahasa Tamil, yang berarti guru mengaji.
29

 Sebagian 
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penduduk Jawa yang menganut Islam dengan 

sunggu-sungguh, rajin shalat, pergi ke masjid pada 

hari jum‟at dan sebagainya.
30

 

Setidaknya ditemuakan empat teori tentang 

asal santri, yaitu adaptasi dari Bahasa Sanskerta, 

Jawa, Tamil, dan India. Abu Hamid menganggap 

bahwa perkataan pesantren berasal dari Bahasa 

Sanskerta yang memperoleh wujud dan pengertian 

tersendiri dalam Bahasa Indonesia. Ia berasal dari 

kata sant yang berarti orang baik dan disambung 

dengan kata tra yang berarti menolong. Jadi santra 

berarti orang baik yang suka menolong. sedangkan 

pesantren berarti tempat untuk membina manusia 

menjadi orang baik.
31

 

Sejarah pesantren memiliki peran yang 

sangat signifikan dalam proses pembangunan 

bangsa.  Selain sebagai intuisi pembentuk 

kebudayaan Islam pesantren juga punya peran besar. 

Keberadaannya cukup mengakar di tengah-tengah 

masyarakat. Sebagai agen pencerahan, pesantren 

juga agen transformasi kultural di lingkungannya 
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masing-masing. Peran yang sudah dimainkan sejak 

zaman Wali Songo itu, tidak lekang oleh waktu 

tapuk lapuk oleh badai.
32

 

Sejarah pendidikan Islam di Indonesia tidak 

lepas dari peran pesantren. Dimana seorang yang 

disebut sebagi kyai, berperan sebagai meneger 

santeri dalam mendidik dan membimbing para santri 

agar menjadi manusia beriman, berilmu, dan 

berakhlakul karimah. Disamping itu, pesantren 

adalah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. 

Pesantren atau pondok pesantren sendiri adalah 

lembaga pendidikan Islam yang sekurang-kurangnya 

memiliki 3 unsur, yaitu kyai yang mendidik dan 

mengajar, santri yang belajar, dan masjid atau 

mushola sebagai tempat mengaji. Atau setidaknya 

pondok pesantren mempunyai lima elemen, yaitu: 

pondok, masjid, santri, pengajaran ilmu-ilmu agama, 

dan kyai.
33

 

Pesantren dalam pemakaian sehari-hari, 

istilah pesantren seringkali disebut dengan pondok 
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saja atau kedua kata ini di gabung menjadi pondok 

pesantren. Pondok pesantren menurut M. Arifin yang 

dikutip oleh Malik M. Thaha Tuanaya berarti, suatu 

lembaga pendidikan agama Islam yamg tumbuh serta 

di akui masyarakat sekitarnya, dengan sistem asrama 

(pemondokan di dalam komplek) dimana santeri 

menerima pendidikan agama melalui sistem 

pengajian atau madrasah yang sepenuhnya di bawah 

kedaulatan kepemimpinan seseorang atau beberapa 

kyai.
34

 

Secara terminologis, walaupun mayoritas 

para tokoh berbeda pendapat dalam mendefinisikan 

pondok pesantren, tetapi subtansinya sama. Menurut 

Karel A Steenbring dikutip oleh Ahmad Mutohar 

dan Nurul Anam, pesantren adalah sekolah 

tradisional Islam berasrama di Indonesia. Institusi 

pengajaran ini memfokuskan pengajaran agama 

dengan menggunakan metode pengajaran tradisional 

dan mempunyai aturan-aturan administrasi dan 

kurikulum pengajaran yang khas.
35

 Menurut Rofiq 
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dikutip oleh Ahmad Mutohar dan Nurul Anam, 

pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional 

Islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, 

menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan 

menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai 

pedoman sehari-hari.
36

 

Pesantren mempunyai peran strategis dalam 

pendidikan di Indonesia sejak era Wali Songo 

khususnya hingga saat ini. Walaupun sebagai 

lembaga pendidikan non formal, namun pesantren 

telah memberikan kontribusi yang luar biasa dalam 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengusir 

penjajah dari negeri tercinta ini. Kemanpuan para 

lulusan pesantren rata-rata juga bisa melebihi lulusan 

pendidikan formal. Karena mereka dibina dan 

digembleng langsung oleh seorang kyai, yaitu 

seorang ahli agama dan ahli dalam bidang lainnya. 

b. Kualitas Pendidikan Islam 

Kualitas pendidikan sebagai salah satu pilar 

pengembangan sumber daya manusia, bermakna 

strategis bagi pembangunan nasional. Artinya, masa 

depan suatu bangsa tergantung pada kualitas 
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pendidikan yang ada. Hal ini bisa terjadi bila 

pendidikan dilevel sekolah atau satuan pendidikan 

juga berkualitas. Demikian juga dengan pendidikan 

Islam yang berkualitas akan mampu mencetak 

manusia Indonesia yang menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi sekaligus sifat taqwa dan 

patuh terhadap perintah Allah SWT. Lebih-lebih 

Indonesia adalah negara dengan pendududk 

mayoritas muslim terbesar di Dunia. 

c. Standart Pendidikan Islam yang Berkualitas 

Standart adalah ukuran atau barometer yang 

digunakan untuk menilai atau mengukur suatu hal, 

yang dalam hal ini adalah kualitas pendidikan Islam. 

Ini menjadi penting untuk kita ketahui, apalagi 

dalam rangka mewujudkan suatu pendidikan Islam 

yang berkualitas. Kalua kita mnegacu pada Peraturan 

Pemerintah (PP) No. 19 tahun 2005 tentang Standart 

Nasional Pendidikan maka pendidikan Islam sebagai 

sebagian dari pendidilan Nasional juga tidka terlepas 

dari Peraturan Pemerintah. 

d. Pengertian Beribadah  

Ibnu Taimiyah dan Yusuf Al-Qardawi 

mendefinisikan ibadah adalah ketaatan dan 



 

 

ketundukan yang sempurna dengan rasa cinta 

terhadap yang disembah. Kemudian Ibnu Taimiyah 

menjelaskan bahwa ibadah berawal dari suatu 

hubungan dan keterkaitan yang erat antara hati „abid 

dengan yang disembah ma’bud, hubungan dan 

keterkaitan itu meningkat menjadi kerinduan karena 

tercurahnya perasaan hati kepada-Nya, dan  rasa 

rindu itu meningkat menjadi rasa kecintaan yang 

kemudian meningkat pula menjadi keasyikan, dan 

akhirnya menjadi cinta yang sangat mendalam, 

sehingga membuat orang  yang mencintai bersedia 

melakukan apa saja demi yang dicintainya.
37

 

Lebih lanjut Ibnu Taimiyah mengatakan 

bahwa ibadah mencangkup semua aktivitas yang 

dilakukan manusia yang disenangi Allah dan 

meridhainya, baik yang berupa perkataan, maupun 

perbuatan, baik yang bersifat lahiriyah, maupun 

bersifat batiniyah. Oleh karena itu, di samping shalat, 

puasa, zakat, dan jujur, menghubungkan 

silaturrahim, berbuat baik kepada tetangga, bahkan 
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berbuat baik kepada binatang, makan, minum, dan 

lain sebagainya adalah bagian dari ibadah.
38

 

Kata ibadah menurut bahasa dipakai dalam 

beberapa arti, antara lain, tunduk hanya kepada Allah 

karena pilihan sendiri, taat, berserah diri, dan 

mengikuti segala perintah Allah SWT. Bertuhan 

kepada-Nya dalam arti mengagungkan, memuliakan, 

baik dengan perkataan maupun perbuatan. 

Sedangkan dalam „uruf Islam digunakan dalam dua 

arti, yaitu umum dan khusus. 

Kata ibadah dalam arti luas, meliputi segala 

amal saleh yang dikerjakan manusia, karena 

mengharap ridha Allah SWT. Buruh dipabrik, 

pedagang diperusahaan, petani di sawah ladang, 

peneliti di laboratorium, dikatakan beribadah selama 

motivasi pekerjaannya itu semata-mata kepada Allah 

SWT. Sedangkan kata ibadah dalam arti sempit, 

terbatas pada amal perbuatan shalat, zakat, puasa, 

dan haji. 

Ibadah baik dalam arti luas maupun sempit, 

merupakan manifestasi murni dari aqidah, yaitu 

suatu sistem praktis untuk menguatkan hubungan 
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manusia dengan Tuhannya, hubungan antar individu 

atau hubungan pribadi dengan masyarakat dari 

seorang insan yang berdaya dan berhasil guna. 

Karena itu ibadah mempunyai peranan besar dalam 

membina peradaban manusia.
39

  

Ibadah merupan bentuk pembuktian 

mengenai tingkat keimanan seseorang hamba kepada 

khaliqnya. Disebabkan keimanan tidak cukup dengan 

pengakuan dan pernyataan. Ibadah juga tidak cukup 

dengan mengetahui pengertiannya, hukumnya, 

syarat, dan rukunnya serta bacaan-bacaan tertentu 

didalamnya, yang hanya berhenti sebatas menjadi 

pengetahuan. Ibadah menurut praktik (pengamalan) 

dan istiqamah dilakukan. Untuk pengamalan ibadah 

agar dapat dilakukan secara baik, benar dan 

istiqamah, perlu latihan (driil), bimbingan, contoh-

contoh, dan pembiasaan.
40

 

e. Macam-macam ibadah 

Ulama ushul fiqh membagi ajaran Islam 

kepada: 1) ajaran yang dapat diketahui maksud dan 
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tujuan pensyariatannya. 2) ajaran yang tidak dapat 

tidak diketahui sama sekali maksud dan tujuan 

pensyariatannya. 3) ajaran yang sebagian dari 

maksud dan tujuan pensyariatannya dapat diketahui 

dan sebagian lainnya tidak dapat diketahui. Dalam 

kaitannya dengan pembagian ajaran Islam tersebut, 

maka ulama fikih membagi ibadah kepada tiga 

macam:
41

 

1) Ibadah mahdhah, adalah ibadah yang 

mengandung hubungan dengan Allah semata-

mata (vertikal atau hablum minallah). Cirri-ciri 

ibadah ini adalah semua ketentuan dan aturan 

pelaksanaannya telah ditetapkan secara rinci 

melalui penjelasan-penjelasan Al Qur‟an atau 

sunnah. Contoh, shalat harus mengikuti 

petunjuk Rasul dan tidak diijinkan untuk 

menambah dan menguranginya, begitu juga haji 

dan yang lainnya. Ibadah mahdhah ini dilakukan 

semata-mata bertujuan untuk mendekatkan 

(taqarrub) kepada Allah. Ibadah ini kemudian 
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disebut ibadah dalam arti khusus yang 

merupakan bagian dari syari‟ah. 

2) Ibadah Ghayr Mahdhah, yaitu ibadah yang 

tidak hanya sekedar menyangkut hubungan 

dengan Allah, tetepi juga menyangkut hubungan 

sesama makhluk (hablum ninallah au hablum 

ninannas), atau disamping hubungan vertikal, 

juga ada unsur hubungan horizontal. Hubungan 

sesama makhluk ini tidak hanya terbatas pada 

hubungan antar manusia, tetapi juga hubungan 

manusia dengan lingkungannya (binatang dan 

tumbuh-tumbuhan), seperti dinyatakan dalam Al 

Qur‟an: “Janganlah kamu sekalian berbuat 

kerusakan di muka bumi sesudah Allah 

memperbaikinya”. (Q.S. Al-A’raf:56) 

3) Ibadah Dzil-Wajhayn, yaitu ibadah yang 

memiliki dua sifat sekaligus, yaitu ibadah 

mahdhah dan ghayr mahdhah. Maksudnya 

adalah sebagian dari maksud dan tujuan 

pensyariatannya dapat diketahui dan sebagian 

lainnya tidak dapat diketahui, seperti nikah dan 

adanya „iddah dalam talak nikah.  

f. Hikmah Ibadah 



 

 

Pengertian ibadah, seperti yang telah 

dijelaskan di atas, sekaligus menunjukkan bahwa 

hakikat ibadah adalah ketundukan, kepatuhan, dan 

kecintaan yang sempurna. Dalam konteks ini, mak 

hikmah ibadah paling tidak akan dapat melahirkan:
42

  

1) Kesadaran bahwa dirinya adalah makhluk 

diciptakan Allah dan harus mengabdi dan 

menyembah hanya kepada-Nya, sehingga 

ibadah merupakan tujuan akhir hidupnya. 

2) Kesadaran bahwa sebuah kehidupan dunia ini 

akan kehidupan ahkirat sebagai masa untuk 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan perintah 

Allah selama menjalani kehidupan di dunia 

(Q.S. Al-Zalzalah;7-8). 

3) Kesadaran bahwa dirinya diciptakaan Allah 

bukan sekedar pelengkap alam semesta, 

melainkan justru menjadi sentral alam dan 

segala isinya (Q.S. Al-Baqarah; 29). 

 

 

 

 

                                                           
42

 Ibid,. 263. 



 

 

 



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan 

untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala 

permasalahan. Metode dapat diartikan juga sebagai suatu 

cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. 

Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya 

dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk 

memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, 

hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran. 

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan 

adalah melalui pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif 

yang memiliki karakteristik alami (natural setting) sebagai 

sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan 

daripada hasil, analisis dalam penelitian kualitatif  

cenderung dilakukan secara analisis induktif dan makna 

merupakan hal yang esensial.
43
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Pendapat Bogma dan Taylor dalam lexy J. Moleong 

yang menyatakan metodologi kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. 

Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian 

kualitatatif yang tidak mengadakan perhitungan.  

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus 

(case study) deskripsi dalam penelitian ini mengenai peran 

kyai dalam menumbuhkan kesadaran kewajiban beribadah 

santri di Pondok Pesantren Al Mubarok Desa Pagotan 

Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. 

 

B. Kehadiran peneliti  

Pada penelitian kualitatif kehadiran peneliti 

sangatlah penting dan bertindak sebagai kunci pengumpul 

data. Sedangkan instrumen lainnya sebagai penunjang. 

Ciri khas kualitatif tidak bisa dipisahkan dari pengamatan 

dan peran serta, namun peranan penelitian yang 

menentukan keseluruhan skenarionya.
44

 Dalam hal ini 

peneliti sebagi partisipan aktif. Dalam hal ini juga peneliti 

berinteraksi sosial dengan subjek dalam penelitian dan 

selama itu data dalam bentuk catatan lapangan secara 
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sistematis dan berlaku tanpa gangguan. Peneliti hadir dan 

turut dalam kegiatan di lokasi penelitian selama 

pengumpulan data kurang lebih 5 bulan. 

 

C. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Al 

Mubarok Desa Pagotan kurang lebih 500 meter dari pabrik 

gula Pagotan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. 

 

D. Data dan Sumber Data  

1. Data 

Data yang akan dikumpulkan melalui penelitian 

ini adalah data yang sesuai dengan fokus penelitian, 

yaitu tentang upaya kyai dalam menumbuhkan 

kesadaran beribadah santeri usia sekolah dasar.  

Jenis data dalam penelitian ini dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data 

primer diperoleh dalam bentuk kata-kata atau ucapan 

lisan (verbal) dan perilaku dari subjek (informan) 

berkaitan tentang upaya kyai dalam menumbuhkan 

kesadaran beribadah santeri usia sekolah dasar. 

Sedangkan data sekunder dari dokumen-dokumen, dan 

foto-foto yang dapat digunakan sebagai pelengkap data 



 

 

primer. Karakteristik data sekunder yaitu berupa 

tulisan-tulisan, gambar atau foto yang berhubungan 

dengan upaya kyai dalam menumbuhkan kesadaran 

beribadah santeri usia sekolah dasar. Sumber data 

merupakan subyek dari data yang diperoleh.
45

 

2. Sumber Data 

Adapun menurut Suharsimi Arikunto, sumber 

data adalah subyek dimana data diperoleh.
46

 Data dalam 

penelitian ini adalah: 

1) Sumber data primer adalah data yang secara 

langsung diperoleh dari hasil interview kepada 

informan yang dijadikan subyek penelitian, terdiri 

dari: pengasuh pondok, ustadz yang mengajar, 

pengurus pondok dan santeri. 

2) Sumber data sekunder adalah data yang bersumber 

dari buku, hasil observasi dan dokumentasi.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang 

paling utama alam penelitian, karena tujuan utama dari 
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penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui 

teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapat data yang memenuhi standar data yang 

ditetapkan. 

Adapun teknik pengumpulan data adalah dengan 

melakukan observasi, interview dan dokumentasi, dengan 

demikian, maka sumber dan teknik pengumpulan data ini 

adalah: 

a. Wawancara  

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara 

dua orang, melibatkan seseorang yang ingin 

memperoleh informasi dan seorang lainnya dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan 

tertentu.
47

 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

observasi berperan serta wawancara mendalam dan 

dokumentasi, teknik tersebut digunakan peneliti karena 

fenomena akan dapat dimengerti secara baik apabila 

peneliti melakukan interaksi dengan subjek penelitian 

tersebut berlangsung.  
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Dalam penelitian ini, orang-orang yang akan 

dijadikan informan:  

1) Wawancara dengan pengasuh pondok tentang 

pentingnya ibadah yang wajib dijalankan oleh 

santri bahkan semua makhluk hidup di dunia ini, 

dan tentang sejarah pondok pesantren. 

2) Wawancara dengan ustadz/ustadzah pondok, 

tentang metode pengajaran sehari-hari.  

3) Wawancara dengan pengurus pondok, tentang 

cara penerapan atau pengajaran pentingnya 

pelajaran agama terutama ibadah. 

4) Wawancara dengan santri untuk mengetahui apa 

saja kegiatan para santri saat di Pondok dan di 

rumah.  

b. Observasi  

Observasi adalah metode atau cara-cara 

menganaisis dan mengadakan pencatatan secara 

sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau 

mengamati individu atau kelompok secara langsung. 

Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati 

secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti 

memperoleh gambaran yang lebih luas tentang 



 

 

permasalahan yang diteliti.
48

 Dalam penelitian 

kualitatif observasi diklarifikasikan menjadi 3 yaitu:  

1) Pengamatan dapat bertindak sebagai seorang 

partisipan 

2) Observasi dapat dilakukan secara terus terang atau 

penyamaran 

3) Observasi yang menyangkut latar belakang.
49

 

c. Dokumentasi  

Cara atau teknik ini dilakukan dengan 

mengumpulkan dan menganalisis sejumlah dokumen 

yang terkait dengan masalah penelitian. Dalam desain 

penelitiannya, peneliti harus menjelaskan dokumen apa 

yang dikumpulkan dan bagaimana cara mengumpulkan 

dokumen tersebut. Pengumpulan data melalui 

dokumen bisa menggunakan alat kamera (video 

shooting), atau dengan cara fotokopi.
50

 

Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam 

penelitian kualitatif. Dengan demikian peneliti akan 
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mengumpulkn dokumen tulisan seperti sejarah 

berdirinya pondok pesantren, biografi pengasuh 

pondok pesantren, dan strategi upaya pendidikan di 

Pondok Pesantren. Dokumen gambar seperti foto 

kegiatan-kegiatan yang menunjang pendidikan agama 

santri usia sekolah dasar. 

 

F. Analisis Data  

Menurut Bogdan dan biklen yang di kutip oleh 

Lexy J. Moleong dalam bukunya mengatakan bahwa 

analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-

milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa 

yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan 

kepada orang lain.
51

 

Menurut Miles dan Huberman dikutip oleh Amri 

Darwis
52

, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis 

data kualitatif dilakukan secara interaktif dan secara 

langsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya 

                                                           
51

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2000), 248. 
52

 Amri Darwis, Metode Penelitian Pendidikan Islam, (Jakarta: 

Rajawali, 2014), 142. 



 

 

sudah jenuh. Ada tiga macam kegiatan dalam analisis data 

kualitatif yaitu: 

Gambar  komponen dalam analisis data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Reduksi data  

Data diawali dengan menerangkan, memilih hal-

hal yang pokok, menfokuskan apa hal-hal yang penting 

terhadap isi dari suatu data yang berasal dari lapangan, 

sehingga data yang telah direduksi dapat memberikan 

gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan.
53

 

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis 

yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, 

membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan 
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data dengan cara sedemikian rupa sehingga 

kesimpulannya dapat ditarik dan diverifikasi.
54

 

2. Penyajian data  

Penyajian data merupakan proses menampilkan 

data secara sederhana dalam bentuk kata-kata, kalimat 

naratif, tabel, matrik dan grafik dengan maksud agar 

data yang telah dikumpulkan dikuasai oleh peneliti 

sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan yang 

tepat.
55

  

3. Verifikasi dan simpulan 

Sejak awal pengumpulan data peneliti harus 

membuat simpulan-simpulan sementara. Dalam tahap 

akhir, simpulan-simpulan tersebut harus dicek kembali 

(diverifikasi) pada catatan yang telah dibuat oleh 

peneliti dan selanjutnya kearah simpulan yang mantap. 

Penarikan simpulan bisa jadi diawali dengan simpulan 

tentatif yang masih perlu disempurnakan. Setelah data 

masuk terus-menerus dianalisis dan diverifikasi tentang 

kebenarannya, akhirnya didapat simpulan akhir lebih 

bermakna dan lebih jelas.  
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Simpulan adalah inti sari dari temuan penelitian 

yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang 

berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya. Simpulan 

akhir yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian 

dan temuan penelitian yang sudah dilaksanakan 

pembahasan.
56

 

 

G. Pengecekan Keabsahan Data  

Keabsahan data adalah konsep penting yang 

diperbarui dari konsep kesohihan (validitas) dan keandalan 

(kredibilitas) dapat diadakan pengecekan dengan teknik 

pengamatan, yang dimaksud adalah menemukan ciri-ciri 

dan unsur-unsur yang relevan dengan persoalan dan isu 

yang sedang dicari.  

Adapun pengecekan Keabsahan data di sini peneliti 

menggunakan kredibilitas triangulasi. Dimana kredibilitas 

(derajat kepercayaan) pada dasarnya menggantikan konsep 

validitas internal dari non kualitatif yang berfungsi 

melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat 

kepercayaan penemuannya dapat dicapai, dan 

mempertunjukan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan 
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dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan 

ganda yang sedang diteliti.
57

 

Sedangkan triangulasi yakni teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. 

Dengan kata lain dilakukan pengecekan yang dapat melalui 

wawancara terhadap objek penelitian. Di luar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data itu.
58

 Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek 

kebenaran dan kepercayaan data juga dilakukan untuk 

memperkaya data.  

 

H. Tahapan-tahapan penelitian  

Tahap-tahap penelitian ada empat tahapan, tahap-

tahap penelitian tersebut adalah:  

1. Tahap pra lapangan penelitian, mengurus perizinan, 

menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih dan 

memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan 

penelitian yang menyangkut persoalan etika peneliti. 

2. Tahap pekerjaan lapangan yang meliputi: memahami 

latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan 

dan berperan serta sambil mengumpulkan data. 
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3. Tahap analisis data meliputi: analisis selama 

pengumpulan dan setelah pengumpulan data. 

4. Tahap penulisan laporan, tahap ini merupakan tahap 

terakhir setelah tahapan ketiga diatas dilaksanakan.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Al Mubarok 

Pondok pesantren Al Mubarok ini berdiri pada 

tanggal 1 Januari 2001, dibawah naungan K.H, 

Khoirudin Thohir lulusan pondok Lirboyo Kediri. 

Awal mula berdirinya pondok pesantren Al Mubarok 

ini adalah bermula dari ada dua santri yang mukim di 

rumah yang bernama Ajib Zahroni dan Thfidz 

Tarwianto. Setiap hari kedua santri mengaji di 

bimbing oleh beliau, waktu itu kegiatannya belum 

terlalu banyak. Lama-kelamaan santeri bertambah 

sehingga berjumlah 17 santri pada tahun 2003. 

Akhirnya dibuatkan asrama santri yang terbuat dari 

bambu dibelakang rumah, waktu itu pondok ini belum 

mempunyai nama setelah santeri lebih dari 20  barulah 

diberi nama yaitu Pondok Pesantren Putera Puteri Al 

Mubarok dengan tujuan semoga mendapat barokah 

dari Allah.
59
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KH. Khoirudin Tohir dulu adalah santri dari 

pondok pesantren Lirboyo Kediri beliau terkenal 

dengan suaranya yang merdu saat melantunkan Al 

Qur‟an dan beliau juga terkenal sebagai guru Qori‟ di 

daerah Madiun. Tidak sedikit juga beliau telah 

berhasil mencetak generasi muda Qori‟ yang telah 

memasuki kejuaraan tingkat Provinsi.
60

  

 

2. Letak Geografis Pondok  

Pondok pesantren Al Mubarok ini bertempat di 

Desa Pagotan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun 

Utara Pabrik Gula Pagotan kurang lebih 500 M. atau 

selatan sekolah Mts MA Tri Bhakti Pagotan.
61

 

 

3. Visi Misi dan Tujuan Pondok Pesantren Al 

Mubarok 

a. Visi dan misi pondok pesantren Al Mubarok  

Mengembangkan syariat Islam dan 

mencetak kader muslim dan muslimah yang 

tangguh dan berakhaqul karimah. 
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b. Tujuan pondok pesantren Al mubarok  

1) Agar berkembang syariat Islam di bumi 

Indonesia ini. 

2) Agar banyak orang yang mengemban 

pendidikan agama Islam khususnya di 

masyarakat sekitar pondok, umumnya di 

bumi Nusantara. 

3) Mewujudkan kader agama Nusa dan 

Bangsa.
62

 

 

4. Sarana dan Prasarana pondok pesantren 

Sarana dan prasarana di Pondok Pesantren Al 

Mubarok ini belum memadai, walaupun pondok 

pesantren ini belum mempunyai masjid, tetapi yang 

patut di syukuri adalah terwujudnya mushola yang 

cukup besar yang digunakan sebagai tempat untuk 

pengasuh memberikan wejangan atau nasehat-nasehat 

kepada santri, asrama santeri 4 bangunan, meja 20 

buah, papan tulis 6 buah, computer 1, kamar mandi 

mck 12.
63
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Untuk pengadaan makan sehari-hari, Ibu nyai 

meminta santri putri yang nderek untuk mesakkan 

santri-santri yang lain, baik santri putera maupun santri 

puteri jatah makan santri 3 kali sehari. Ada juga santeri 

putera yang memasak makanan sendiri. Di pondok 

pesantren ini juga sudah terdapat kantin yang cukup 

lengkap karena santri tidak boleh keluar dari pondok 

kecuali pada saat sekolah umum.
64

   

 

5. Keadaan Ustadz dan Ustadzah 

Secara keseluruhan ustadz dan ustadzah yang 

mengajar di Pondok Pesantren tersebut berjumlah 16 

ustadz/dzah, terdiri atas 7 orang ustadz dan 9 orang 

ustadzah. Karena di Pondok ini terdapat Madrasah 

Diniyah Ula dan Wustho, dan sebagian besar ustadz dan 

ustadzah berasal dari kerabat bahkan keluarga dari kyai 

sendiri yang dulu juga tholabul ‘ilmi di Pondok 

Pesantren.
65
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6. Keadaan Santri  

Keadaan santri di Pondok Pesantren Al 

Mubarok ini setiap tahunnya selalu bertambah dan 

terkenal pondoknya. Jumlah santri sampai sekarang 

yaitu kurang lebih ada 130. Santriwan berjumlah 42 

dan santriwati ada 88, santri SD/MI 18, santri MTs 54, 

santri MA 45, dan santri usia kuliah 14 orang.
66

  

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Data tentang Peran Kyai dalam Menumbuhkan 

Kesadaran Beribadah Santri Usia Sekolah Dasar di 

Pondok Pesantren Al Mubarok  

Pada dasarnya setiap pondok pesantren 

mempunyai cara tersendiri dalam mendidik santrinya 

masing-masing, termasuk pondok Al Mubarok ini. 

Pengasuh pondok Al Mubarok ini selalu memberikan 

motivasi pembelajaran yang membangun untuk 

menyadarkan para santri, bahwa betapa pentingnya 

beribadah, terutama kita sebagai orang yang beragama 

Islam. Setiap orang memiliki kadar kekurangan dan 

kelebihan yang berbeda-beda. Khususnya dalam 
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memahami agamanya. Seperti yang dikatakan oleh 

beliau KH. Khoiruddin Tohir.  

Mendidik santri itu tidak semudah 

mengucapkan dan menyampaikan, kami beserta 

pengajar berusaha memberikan yang terbaik 

untuk masa depan para santri, setiap santri 

mempunyai kelebihan dan kekurangannya 

masing-masing, sehingga saat proses mengajar 

harus di sertai dengan sabar dan tawakal agar 

Allah membuka hati para santri. Di sini di 

terapkan sistem tepat waktu, tepat waktu dalam 

segala hal kegiatan pondok.
67

  

 

 Berdasarkan observasi langsung di 

Lapangan terlihat kyai begitu sabar dalam 

mendidik dan mengarahkan para santrinya agar 

menjadi manusia yang lebih baik dari 

sebelumnya. Kyai tidak hanya menyampaikan 

pendidikan saat pengajian saja, namun kyai juga 

menyampaikan pesan-pesan yang sengaja 

diselipkan sehabis menunaikan ibadah sholat. 

Peran kyai dalam menumbuhkan kesadaran 

beribadah santeri teraplikasi dalam kegiatan 

belajar mengajar di Pesantren benar-benar 
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terwujud pelaksanaannya yaitu sebagai 

berikut:
68

 

1. Kyai sebagai pengajar dan pembimbing. Dalam hal 

ini kyai langsung terjun mendidik santri sebagai top 

figur mengarahkan, membimbing santeri dalam 

belajar, sebagai perantara menanamkan, 

menumbuhkan kesadaran ibadah wajib. 

2. Kyai sebagai pemotivator. Selain sebagia pendidik 

dan membimbing kyai juga selalu memberikan 

support atau motivasi kepada santri agar selalu 

rajin dalam menjalankan ibadah. 

3. Kyai sebagai penyedia sarana prasarana. Kyai 

menyediakan tempat asrama belajar mengajar serta 

sarana yang mendukung berlangsungnya aktivitas 

belajar mengajar di Pondok Pesantren, baik dari 

dana maupun dari donatur-donatur yang ada. 

4. Kyai sebagai koordinator efektif. Semua kegiatan 

yang ada di Pondok Pesantren langsung di 

koordinatori oleh kyainya langsung. Kyai sebagai 

koordinator akan selalu berkoordinasi dengan 
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pengurus yang lain juga santri-santri yang menjadi 

pengurus pondok pesantren.  

Di Pondok Pesantren Al Mubarok ini kyai 

dalam menumbuhkan kesadaran beribadah santri tidak 

hanya sendiri, namun dibantu oleh beberapa pengajar 

yang lain. Dimana pengajar ini adalah kerabat bahkan 

masih keluarga dari kyai, beliau-beliau ini adalah 

lulusan dari pesantren-pesantren yang terkenal yang 

juga sudah berpengalaman di bidang keagamaan. Kyai 

langsung terjun dan terlibat penuh untuk memantau 

seluruh kegiatan dilingkungan pondok pesantren yang 

dibinanya.  

Kyai mendidik santri untuk menjadi seseorang 

yang bertanggung jawab dalam segala hal yang ada di 

Pesantren. Sesuai dengan perannya kyai mengarahkan 

dan mendidik semua santri tanpa terkecuali. Kyai juga 

selalu menenamkan hal-hal yang dapat menumbuhkan 

kesadaran beribadah para santri. Seperti hasil 

wawancara oleh narasumber Ustadz Muhammad Ali 

Syafi‟i. Beliau berkata: 

Abah dan para ustadz/ustadzah dalam 

menumbuhkan kesadaran beribadah santri lebih 

condong menggunakan kependekatan nasehat 

dan praktek. Abah selalu menasehati dan 



 

 

memberikan wejangan untuk bekal santri-

santrinya, bila sudah boyong dari pondok untuk 

selalu mengingat apa yang di sampaikan dan 

menjalankan apa yang telah didapatkan dari 

pondok pesantren.
69

 

 

Dalam pendidikan pesantren pada umumnya 

terdapat pelajaran fiqih praktek. Penerapan beribadah 

berlangsung sesuai kajian kitab yang pernah di pelajari 

oleh santeri. Santeri diharapkan mampu 

mempraktekkan serta menerapkan hasil belajarnya di 

Masyarakat. Seperti yang dipaparkan oleh beliau KH. 

Khoirudin Tohir, yaitu:  

Dalam pendekatan praktek, setiap sesudah 

mengaji kitab kuning ta‟limul muta‟alim dan 

fathkul qorib santri di wajibkan untuk 

mempraktekkan apa yang telah di ajarkan 

kepada mereka agar pembelajaran tersebut 

tertanam kuat dalam diri para santri, seperti 

halnya ibadah wajib yang kita laksanakan. 

 

Tujuannya yaitu jika kyai atau ustadz/ustadzah 

mengalami halangan untuk hadir para santri 

harus siap menggantikan peran beliau, seperti 

megimami sholat memimpin tahlil dan juga 

kegiatan yang lain.
70
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Dalam halnya pendidikan pesantren di usia 

dasar membutuhkan benteng akidah yang kuat. Karena 

usia anak sekolah dasar (7-12 tahun) perkembangannya 

mudah terbentuk dan mudah tergoyahkan, maka dari 

itu pada anak usia sekolah dasar membutuhkan 

pembinaan setiap saat. Beliau KH. Khoiruddin Tohir 

mengatakan bahwa:     

Ketahanan akidah seseorang santri apabila 

sudah keluar dan lulus dari pondok pesantren 

itu tergantung dengan kekuatan dasar iman dan 

ikhsan kepada Allah, karena mengapa? Santri 

bila sudah keluar dari pondok akan lepas dari 

bimbingan secara langsung dari kayai dan 

ustadz dan ustadzah. Tinggal bagaimana santri 

menggunakan ilmu yang sudah didapat untuk 

digunakan kejalan yang diridhai Allah atau 

malah sebaliknya.
71

 

 

Kemanfaatan ilmu bisa terlihat saat seorang 

mampu mengamalkan atau tidaknya. Ilmu yang 

diamalkan tidak akan habis bahkan bertambah. 

Seorang yang telah mendapatkan ilmu serta 

mengamalkannya ibarat ilmu telah menancap dalam 

hatinya. Penjelasan terseut sesuai dengan hasil 
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wawancara kepada beliau KH. Khoirudin Tohir, beliau 

mengatakan: 

Ilmu itu bagaikan gaman atau pedang bila bisa 

menggunakan maka yang mempunyai ilmu 

akan aman namun bila tidak bisa menggunakan 

maka ilmu atau pedang itu akan mengenai diri 

sendiri, ilmu yang sudah didapat terutama ilmu 

agama itu bagaikan gaman atau senjata untuk 

memerangi kebodohan dan kebatilan dalam diri 

sendiri.
72

 

 

Kesimpulannya peran kyai dalam 

menumbuhkan kesadaran beribadah di Pondok 

Pesantren Al Mubarok ini tidak mudah, apalagi setiap 

santri mempunyai kelebihan dan kekurangannya 

masing-masing, namun semua itu bisa kyai atasi 

dengan caranya sendiri sehingga santeri dapat 

menyerap ilmu yang sudah didapatkan, dan dapat 

menumbuhkan kesadaran ibadah para santri. Kyai 

selalu berusaha agar kepercayaan masyarakat nantinya 

meningkat, kaitannya dengan kualitas kepribadian 

seorang santri kyai mengharapkan nantinya alumnus 

dan santri bisa menjadi panutan dan kiblat bagi 

masyarakat baik itu urusannya dengan pemahaman 

keagamaan, kultur, politik, dan lain-lain. Pembelakan 
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di area ini memang harus menjadi prioritas pengasuh 

dan pengurus yang lainnya untuk bersama-sama 

bagaimana seharusnya pesantren menciptakan santri 

yang kreatif, inovatif, produktif, dan menjadi 

penggerak untuk masyarakat, Bangsa dan Negara.  

 

2. Data tentang Upaya Kyai dalam Menumbuhkan 

Kesadaran Menjalankan Ibadah Wajib  

Sebagai pendidik di Pondok Pesantren Al 

Mubarok ini, kyai sangat berperan penting dalam 

menanamkan dan menumbuhkan kesadaran ibadah 

santeri. Kyai berusaha sekuat tenaga agar para 

santrinya benar-benar memperlakukan agama Islam 

sebagai pedoman hidup, dengan menjalankan ibadah 

wajib secara tepat waktu. Selain itu juga mengkaji 

kitab salafi. Sebagaimana yang dipaparkan oleh beliau 

KH. Khoirudin Tohir:  

Disini saya sebagai kyai di pondok pesantren 

Al Mubarok dalam  menumbuhkan kesadaran 

ibadah santri, yaitu dengan mengaji kitab-kitab 

kuning yang mengandung fikih, akhlak dan 

ilmu-ilmu yang lain. Tidak dengan mengaji 

kitab, kyai juga menggunakan sistem 

kedisiplinan, tepat waktu dalam segala 

kegiatan. Untuk menumbuhkan kesadaran 

santri kyai juga memberika pengertian-



 

 

pengertian atau penjelasan-penjelasan dalam 

setiap kegiatan mengaji agar ilmu yang telah 

didapat tertanam erat dalam diri santri.
73

  

 

Upaya yang dilakukan kyai dalam 

menumbuhkan kesadaran beribadah santeri usia 

sekolah dasar yaitu menanamkan kedisiplinan waktu 

dengan cara yang sederhana. Seperti yang dipaparkan 

oleh santeri Ahsanul Aziz:  

abah yai menanamkan kedisiplinan kepada para 

santrinya dengan cara membangunkan santri 

saat shalat subuh, sebelum waktu masuk shalat 

subuh beliau berkeliling ke kamar-kamar 

membangunkan santeri dan bertepuk tangan, 

jika ada santeri yang masih belum bangun 

biasanya abah menggunakan air dan 

dipercikkan pada wajah santri tersebut. Abah 

juga menggunakan sistem hukuman bagi para 

santeri yang telat mengikuti kegiatan pondok.
74

  

 

Dalam kegiatan mengaji atau kegiatan belajar 

mengajar kyai juga didukung oleh pengajar yang lain 

yaitu ustadz/ustadzah dengan bidangnya masing-

masing. Dengan kekompakan antara kyai dengan para 

ustadz/ustadzah kegiatan belajar mengajar di Pondok 

Pesantren Al Mubarok bisa dikatakan sudah berhasil.  
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3. Data Problem yang Dihadapi Kyai dalam 

Menumbuhkan Kesadaran Beribadah terhadap 

Santri Usia Sekolah Dasar   

Dalam memimpin suatu lembaga pendidikan 

yang mana di dalamnya terdapat anak usia sekolah 

dasar membutuhkan perhatian yang lebih. Di Pondok 

Pesantren Al Mubarok terdapat 18 santeri usia sekolah 

dasar. Ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh kyai 

dalam memberikan pendidikan santeri antara lain: kata 

pengasuh pondok yaitu: 

Ora onone niat kangge bibinau kanti bener lan 

ikhlas, ora onone tanggung jawab kangge masa 

depane, ora onone pemahaman tentang 

pentinge Islam, ora onone niat ko omah gor 

pengene bebas ko wong tuo loro.
75

  

 

Kebanyakan santeri yang susah dalam 

menerima pelajaran dan susah dalam belajar, 

mempunyai masalah yang harus diluruskan dan 

dibenarkan oleh kyai dan para pengajar lainnya. Antara 

lain tidak adanya niat untuk menuntut ilmu dengan 

serius dan benar. Tidak adanya tanggung jawab 

terhadap masa depannya kelak, tidak adanya 
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pemahaman yang mendalam tentang Islam dan 

pentingnya ilmu Islam, tidak adanya niat dari rumah 

dan hanya ingin bebas dari kedua orang tua bila 

disuruh-suruh. Kata beliau: 

Selaku pengasuh pondok pesantren 

berkewajiban untuk mendidik dan mengasuh 

namun banyak sekali hambatan yang dialami. 

Baik dari faktor internal maupun faktor 

eksternal. faktor internal yaitu yang ada dalam 

diri santri. Seperti kematangan usia dan jenes 

kelamin, serta faktor iman dan taqwa yang 

menjadi penguat terbentuknya sifat mandiri 

dalam diri santri. Dan faktor eksternal yaitu 

faktor yang berasal dari luar diri santri.
76

 

 

Kesimpulannya hambatan yang dihadapi kyai 

sangatlah banyak antara lain faktor internal dari diri 

santri sendiri dan faktor eksternal dari luar diri santri. 

Untuk menyikapi hambatan-hambatan itu, kyai 

melakukan kegiatan yang meliputi: pembinaan, 

kesempatan, teladan anjuran, perintah, latihan-latihan, 

pujian, dan hukuman.  

BAB V 

ANALISIS DATA 
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A. Analisis Data tentang Peran Kyai dalam 

Menumbuhkan Kesadaran Beribadah Santri Usia 

Sekolah Dasar di Pondok Pesantren Al Mubarok 

Dalam menumbuhkan kesadaran beribadah santri 

kyai mempersiapkan lahir batinnya, karena tidak mudah 

untuk menjadikan seorang santri yang mumpuni seperti 

yang di inginkan. Dalam hal ini kyai dibantu dengan 

beberapa pengajar yang lain berusaha memberikan 

pendidikan yang terbaik untuk santri-santrinya.  

Berdasarkan penyajian pada bab dua dapat 

dijelaskan, kyai dan pengajar sudah melaksanakan 

kewajibannya sebagai pengajar yang baik, terutama 

kyainya dalam menumbuhkan kasadaran ibadah santri 

sudah mencapai keberhasilan. Kyai dengan cara kasih 

sayang dan dengan tawakal memoho kepada Allah agar 

setiap ilmu yang diberikan bisa diserap dan diamalkan 

dengan baik. Walaupun masih ada sebagian santri yang 

masih belum bisa menerima dengan baik dan faham 

dengan benar dengan apa yang diberikan oleh kyainya.  

Dalam menangani permasalahan ini kyai dan para 

pengajar perlu memperhatikan beberapa hal antara lain: 

a. Kegiatan pemberian keteladanan  

b. Kegiatan pemberian pembinaan  

72 



 

 

c. Kegiatan pemberian nasehat  

d. Kegiatan pemberian perbuatan yang mengarah dan 

menuntun ke arah yang di jadikan tujuan dalam 

pendidikan Islam. 

Yang dimaksud dengan perbuatan mendidik adalah 

seluruh kegiatan, tindakan, atau perbuatan dan sikap yang 

dilakukan oleh pendidik saat mendidik dan mengasuh anak 

didiknya. Atau dengan istilah lain yaitu sikap, tindakan, 

menuntun, dan memberikan pertolongan dari seorang 

pendidik kepada anak didik menuju pada pendidikan 

Islam. Dan pendidikan yang diberikan dengan 

menyesuaikan beberapa hal dibawah ini: 

1. Usia anak didik  

2. Tujuan lembaga pendidikan  

3. Visi dan misi pendidikan  

4. Kemampuan berfikir dan bakat anak didik  

5. Dukungan material orang tua anak didik 

6. Dukungan sarana dan prasarana pendidikan  

Perkembangan anak didik harus diperhatikan dengan 

serius karena semua anak didik mengalami masa-masa 

pertumbuhan dan perkembangan, baik secara lahiriyah 

maupun batiniyah dan maupun mentalitasnya.  



 

 

Berdasarkan hasil penelitian di Pondok Pesantren Al 

Mubarok. Penulis dapat menyimpulkan bahwa peran kyai 

dalam menumbuhkan kesadaran beribadah santri sangat 

memerlukan keahlian dan sabar serta ikhlas karena Allah 

dan sudah sesuai dengan teori yang ada. Dan kyai serta 

para pengajar yang ada di Pondok Pesantren sudah 

melaksanakan tugasnya dengan baik menurut akidah Islam 

dan sesuai dengan yang di ajarkan oleh Nabi. Dan tentunya 

para santripun yang awalnya belum memahami dan 

mengerti sehingga menjadi mengerti dan faham, dapat 

mengamalkan ilmu yang sudah didapatkan dengan baik 

dan manfaat untuk semua kalangan masyarakat. Dan di 

harapkan ilmu yang sudah diperoleh dapat di gunakan 

dengan sebaik-baiknya.
77

  

 

 

B. Analisis Data tentang Upaya Kyai dalam 

Menumbuhkan Kesadaran Beribadah Santri Usia 

Sekolah Dasar di Pondok Pesantren Al-Mubarok  

Kyai dalam melaksanakan tugasnya sebagai 

pengayom dan pembimbing santeri sekaligus sebagai 

                                                           
77

 Khoiruddin Tohir, hasil wawancara pada tanggal 22 Mei 2018. 



 

 

orang tua bagi santri mempunyai beberapa kewajiban 

mendidik, membimbing, dan mengarahkan. 

Berdasarkan sajian data yang dikemukakan pada bab 

dua dapat dijelaskan bahwa, kyai dalam membimbing 

santeri sudah semaksimal mungkin dan dengan sabarnya 

kyai sehingga santri merasa lebih dekat baik secara dohir 

dan batinnya. Kyai dituntut untuk menjaga kehormatannya 

karena kyai merupakan pusat sentral dalam pesantren, 

karena apa yang di katakan oleh kyai seakan-akan itu 

adalah wajib bagi santri untuk di amalkan untuk masa 

depan selama apa yang dikatakan oleh kyai itu baik dan 

dapat bermanfaat. Walaupun masih banyak santri yang 

susah dibimbing dan diarahkan oleh kyainya. Karena 

berbagai faktor yang di milikinya internal dan faktor 

eksternal.  

Pada kajian bab tiga menjelaskan bahwa dalam 

kegiatan belajar dan mengajar, metode merupakan 

komponen yang tidak kalah pentingnya dengan komponen 

yang lainnya. Tidak ada satupun kegiatan belajar mengajar 

yang tidak menggunakan metode pengajaran termasuk 

pondok pesantren Al Mubarok tersebut.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis 

di Pondok Pesantren Al Mubarok dapat disimpulkan 



 

 

bahwa, kyai dalam menumbuhkan kesadaran ibadah santri 

sudah berusaha semaksimal mungkin dan hasilnyapun bisa 

dilihat dan dirasakan kyainya dan masyarakat sekitar 

pondok, walaupun masih ada santri yang suka melanggar 

aturan pondok pesantren bahkan ada yang tidak mengikuti 

kegiatan pondok pesantren, namun dengan keuletan dan 

kegigihan kyai dan pengajar yang ada di Pondok Pesantren 

Al Mubarok menjadikan santri yang awalnya susah di atur 

dan di kendalikan kini sudah bisa dan dapat mengikuti 

kegiatan. Disinilah kesabaran kyai sebagai pengasuh diuji 

dan dipertahankan.
78

 

Data keberhasilan kyai dalam menumbuhkan 

kedisiplinan santeri usia sekolah dasar menjalankan 

kegiatan pondok sebagai berikut: jamaah shalat wajib 

80%, membaca Al Quran 85 %, ro’an 75%, setoran 

hafalan juz „ama 85 %, diniyah ula 80%. 

Serangkaian pendidikan yang diberikan oleh kyai 

beserta dewan pengajar yang lain kepada para santerinya 

bertujuan untuk memberikan wawasan dan pemahaman 

akan pentingnya memahami agama Islam dan menjadikan 

agama Islam sebagai gaman atau senjata untuk 
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menghadapi masa depan yang lebih indah dan lebih cerah 

bagi para santri. Kyai dalam mendidik dan membimbing 

tidak membeda-bedakan mana anak orang kaya dan anak 

orang miskin dan juga kecerdasan intelektualnya. Namun 

bila saat diberikan pengajaran lama dalam memahami apa 

yang diberikan maka kyai dan para pengajar yang lain 

membuat suatau kegiatan yang khusus untuk mendukung 

kemajuan daya fikir santri yang kurang cepat dalam 

memahami walaupun semua itu perlu proses untuk 

memahami apa yang diberikan oleh kyai.
79

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

penulis di Pondok Pesantren Al Mubarok penulis dapat 

menarik kesimpulan bahwa, seberapa kerasnya watak 

seorang anak pasti akan luluh bila langsung ditangani oleh 

ahlinya dalam hal ini kyailah ahlinya. Adanya peraturan di 

Pondok Pesantren adalah untuk di laksanakan dan di 

amalkan dan tidak untuk di langgar.
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C. Data Problem yang Dihadapi Kyai dalam 

Menumbuhkan Kesadaran Beribadah terhadap Santri 

Usia Sekolah Dasar   
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Dalam memimpin suatu lembaga pendidikan yang 

mana di dalamnya terdapat anak usia sekolah dasar 

membutuhkan perhatian yang lebih. Di Pondok Pesantren 

Al Mubarok terdapat 18 santri usia sekolah dasar. Dengan 

jumlah sekian dan membutuhkan perhatian lebih, maka 

problem yang dihadapi tidak lain adalah sulitnya 

memantau keseharian santri usia sekolah dasar dalam 

jangka lama. 

Kepribadian santri dari tahun ke tahun berbeda-

beda. Kedisiplinan santri menjadi naik turun. Khususnya 

dalam melaksanakan kegiatan pondok seperti sholat 

berjama‟ah, mengaji Al Qur‟an, dan kegiatan rutinan 

lainnya seperti Al Barzanji, manaqib, maulid Simtudduror, 

dan Tahlil. 

Santeri yang datang dari berbagai daerah memiliki 

kebiasaan yang berbeda-beda. Kebiasaan santeri yang 

tidak tepat waktu cepat menular kepada santri lainnya. 

Kenakalan santeri begitu cepat tertular kepada santeri lain. 

Namun berjalannya pembelajaran di Pondok Pesantren, 

kenakalan yang dibawa dari rumah sedikit demi sedikit 

terus berkurang. Hambatan yang dirasakan hanya diawal 

tahun ajaran, yakni membiasakan santri dalam berbagai 



 

 

kegiatan pondok serta membantu dalam adaptasinya 

dengan suasan dan kegiatan di Pondok Pesantren.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Setelah membahas berbagai uraian dan penjelasan 

hasil penelitian lapangan tentang peran kyai dalam 

menumbuhkan kesadaran beribadah santri usia sekolah 

dasar di Pondok Pesantren Al Mubarok tahun 2017/2018 

maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: 

1.  Beberapa upaya yang dilakukan kyai melalui didikan 

dan bimbingan dalam menumbuh kembangkan 

kesadaran ibadah wajib yaitu dengan menumbuhkan 

disiplin santri dengan melalui pemukulan kentongan 

disaat kegiatan wajib akan berlangsung serta kyai 

bertepuk tangan dengan ketika santri belum tampak saat 

kegiatan berlangsung dengan tujuan memanggil santri. 

Sehingga bagi santri yang telat dan absen dalam 

kegiatan akan diberi sanksi yang sesuai dengan 

kesepakatan. Kyai sangat memerlukan keahlian dan 

sabar serta ikhlas karena Allah dan sudah sesuai dengan 

teori yang ada. Kyai serta para pengajar yang ada di 

pondok pesantren sudah melaksanakan tugasnya dengan 

baik menurut akidah Islam dan sesuai dengan yang di 

80 



 

 

ajarkan oleh Nabi. Sehingga semua santri merasa 

dibimbing dan di arahkan ke arah yang lebih baik demi 

masa depan santri tersebut, dan menjadikan ilmunya 

bisa bermanfaat dunia dan akhirat baik untuk pribadi 

maupun masyarakat. 

2. Problem yang di hadapi kyai dan para pengajar yang 

lain adalah tidak adanya niat untuk belajar, tidak adanya 

rasa tanggung jawab terhadap masa depannya, tidak 

adanya pemahaman yang mendalam tentang Islam dan 

pentingnya ilmu Islam, tidak adanya kesungguhan 

dalam menuntut ilmu di pondok dan hanya ingin bebas 

dari orang tua saja, tidak adanya komunikasi yang baik 

antar santeri yang membuat kenyamanan sesama santri.  

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Untuk kyai, kemandirian dan pendidikan santri akan 

terjadi ketika santri sudah masuk dalam pondok dan 

berinteraksi dengan santri lainnya. Dan agar peran kyai 

dapat berperan baik di Pondok Pesantren, maka 

haruslah di dukung oleh pengajar yang lain, yang 

tentunya dengan kerja sama yang baik juga. Serta di 



 

 

dukung oleh pengurus pondok pesantren, tentunya 

denga aturan yang sudah ada di Pondok Pesantren baik 

tertulis maupun tidak tertulis.  

2. Untuk ustadz/ustadzah, sebaiknya para santri diberi 

bekal pendidikan yang lebih baik dari agama maupun 

sosialnya, agar para santri dapat memberikan 

pemahaman tentang Islam, dan menyalurkan ilmu yang 

sudah di dapat ke lingkungannya dengan menjadi 

panutan para warga masyarakat serta kedua orang tua 

dalam menambah pengetahuan keislaman. 

3. Untuk warga masyarakat, pergunakanlah dan 

manfaatkanlah pesantren sebagai ajang untuk 

menambah wawasan ilmu Islam dengan bimbingan 

langsung dari kyainya. 

4. Sebaiknya ustasdz dan ustadzah yang menggunakan 

metode belajar persentasi maju kedepan agar para santri 

lebih mempunyai wawasan dan keberanian dalam 

mengungkapkan ilmu yang sudah didapatkan.  

5. Sebaiknya santri belajar dengan giat, tekun, sungguh-

sungguh, dan teladan agar pelajaran yang telah di 

berikan oleh kyai kepada santri tertanam kuat dalam diri 

santri sehingga timbul kesadaran ibadah dengan 

sendirinya.  
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