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MOTTO 

 

ُ َغُفوٌر ره  ُ َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم ۗ َوٱَّلله َ فَٱتهِبُعوِِن ُُيِْبْبُكُم ٱَّلله   ِحيمٌ ُقْل ِإن ُكنُتْم ُتُِبُّوَن ٱَّلله
نه اَّللهَ ََل ُُيِبُّ  ٣١﴿  ِإ َولهْوا َف ْن تَ  ِإ وَل ۖ َف وا اَّللهَ َوالرهُس يُع ِط ْل َأ ﴾ ُق

رِيَن﴿  اِف َك  ﴾ ٣٢اْل
Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya 

Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu". Allah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang  (31) Katakanlah: "Taatilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu 

berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir"(32) 

(QS. Ali Imran 31-32) 

 

 َوَلَقْد َيسهْرََن ٱْلُقْرَءاَن لِلذ ِْكِر فَ َهْل ِمن مُّدهِكر  
Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quran untuk pelajaran, maka adakah 

orang yang mengambil pelajaran? 

(QS. Al Qomar: 32) 
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ABSTRAK 

Hamzah. 2020. Upaya Pengasuh Dalam Membentuk Karakter Santri Di Pondok 

Pesantren Majlis Tafsir Al-Qur’an (MTA) Gemolong, Sragen Tahun Pelajaran 

2019/2020. Skripsi: Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu 

Tarbiyah, IAIN Surakarta. 

Pembimbing : Dr. Fauzi Muharom, M.Ag 

Kata Kunci : Pembentukan Karakter, Santri, Pondok Pesantren 

Pendidikan karakter menjadi isu penting dalam dunia pendidikan, hal ini 

berkaitan dengan fenomena degradasi moral. Pemahaman dan pembentukan 

karakter sejak dini merupakan solusi awal untuk menanggulangi degradasi moral 

di bangsa ini. Berbagai pihak menyuarakan tentang pentingnya pendidikan 

karakter. Salah satu lembaga yang ikut berperan yaitu Yayasan Majlis Tafsir Al-

Qur’an yang terletak di Surakarta, melalui lembaga-lembaga pendidikan salah 

satunya adalah pondok pesantren yang terletak di kecamatan Gemolong, 

kabupaten Sragen. Latar belakang dan daerah asal santri yang beragam menjadi 

tantangan tersendiri bagi pengasuh dalam proses pembentukan karakter. Hal 

tersebut yang menjadi latar belakang penelitian ini. Tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui Upaya Pengasuh dalam Membentuk 

Karakter Santri di Pondok Pesantren Majlis Tafsir Al-Qur’an (MTA) Gemolong, 

Sragen. (2) untuk mengetahui karakter yang terbentuk di Pondok Pesantren Majlis 

Tafsir Al-Qur’an (MTA) Gemolong, Sragen. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif diskriptif. Penelitian 

dilaksanakan di Pondok Pesantren Majlis Tafsir Al-Qur’an(MTA) yang terletak di 

kecamatan Gemolong, kabupaten Sragen. Penelitian dimulai bulan Oktober 2019- 

Februari 2021. Subjek dalam penelitian adalah pengasuh/ustadz, sedangkan 

informan penelitian adalah kepala pondok, seksi bidang kurikulum, pengasuhan 

santri (Konselor Santri), dan santri. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Guna mengetahui keabsahan data 

peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Teknik analisis 

data menggunakan metode interaktif dengan langkah-langkah meliputi 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian mengenai upaya pengasuh dalam membentuk karakter 

santri yaitu :1) Upaya yang dilakukan pengasuh dalam membentuk karakter santri 

melalui :a) Pengetahuan Moral (Moral Knowing), dengan memahamkan santri 

mengenai tujuan dan manfaat dari kegiatan tersebut, serta menyampaikan materi 

harian yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, akhlaq, muamalah dan keseharian 

santri. b) Perasaan Moral (Moral Feeling), dengan upaya pendekatan melalui sisi 

emosional guna mewujudkan sikap mencintai hal yang baik, empati, kendali diri 

dan kerendahan hati. c) Tindakan Moral (Moral Action), pengasuh selalu 

mengingatkan kepada santri untuk selalu aktif serta konsekuen dengan berbagai 

kegiatan 2) Karakter santri yang terbentuk di Pondok Pesantren Majlis Tafsir Al-

Qur’an (MTA) Gemolong, Srangen meliputi: sopan, lemah lembut, religius, 

kepedulian sosial dan lingkungan, kerja keras, kebersamaan, tanggung jawab, 

kreatif, percaya diri, kekompakan, disiplin, ulet, rajin, ashor, tidak boros, prihatin, 

tidak sombong, menerima apa adanya, demokratis, jujur, rasa ingin tahu, tenggang 

rasa, solidaritas, toleransi, dan saling menghargai.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Belakang 

Agama merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan. Hal ini 

dikarenakan dalam agama diatur semua urusan manusia baik secara lahir 

maupun secara batin. Agama Islam merupakan agama yang diturunkan oleh 

Allah SWT. melalui perantara malaikat Jibril kepada nabi Muhammad SAW. 

sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana firman Allah SWT : 

﴾ ۱۰۷﴿ َوَمآ أَْرَسْلَنَك ِإَله َرْْحًَة ل ِْلَعَلِمْيَ   

“Dan tiadalah Kami mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk 

(menjadi) rahmat bagi semesta alam (QS Al-Anbiya [21]: 107) 

(Departemen Agama, 2018:331).” 

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya diutusnya Rasulullah SAW. 

adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam dengan membawa ajaran agama 

Islam. Islam sebagai agama yang diturunkan Allah SWT. memuat segala 

aturan bagi manusia baik urusan dunia maupun urusan akhirat (Habluminallah 

maupun habluminannas). Rasulullah SAW. bersabda “aku hanya diutus untuk 

menyempurnakan akhlak yang mulia” (Zaqzouq, 2008:71).Sebagaimana 

dijelaskan dalam  QS. Al-Ahzab ayat 21:  

 ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يَ ْرُجو اَّللهَ َواْليَ ْوَم اْْلِخَر َوذََكَر اَّللهَ  َلَقْد َكاَن َلُكْم ِف َرُسوِل اَّللهِ 

 ﴾ ٢١﴿ َكِثريًا
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“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 

baik bagimu yaitu bagi orang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah (QS Al 

Ahzab [33] : 21) (Departemen Agama, 2018: 420).” 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW. sebagai suri teladan bagi 

kaum muslim dalam melakukan segala sesuatu termasuk pendidikan. Islam 

menempatkan pendidikan pada posisi yang sangat penting. Sebagimana tercantum 

dalam alquran Surat al ‘alaq ayat 1 sampai 5 

َخَلَق   الهِذى  رَب َك  ِِبْسِم  َعَلق     ﴾١﴿اِقْ رَأْ  ِمْن  اإِلْنسَن  اأَلْكَرُم    ﴾٢﴿َخَلَق  َورَبَُّك  اِقْ رَأْ 

 ﴾ ٥﴿ َعلهَم اإِل ْنسَن َما ََلْ يَ ْعَلْم  ﴾۴﴿الهِذى َعلهَم ِِبْلَقَلِم  ﴾٣﴿

Artinya: Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

menciptakan (1). Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah 

(2). Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia (3). Yang mengajar 

manusia dengan pena (4). Dia mengajarkan kepada manusia apa yang 

belum diketahuinya (5) (QS Al Alaq [96] : 1-5) (Departemen Agama, 

2018: 597). 

Dalam tafsir ibnu katsir dijelaskan bahwa sebagai permulaan wahyu 

yang turun, ayat diatas menunjukkan perintah Allah SWT. kepada nabi 

Muhammad SAW. supaya gemar membaca dan memperhatikan ayat sebagai 

bukti kebesaran Allah di dunia ini dengan dilandasi petunjuk dan hidayah 

dari-Nya (Salim, 2004: 401). 

Ayat diatas sudah menggambarkan secara jelas bahwasanya 

pendidikan dalam islam mendapatkan posisi yang sangat penting, dapat dilihat 

dari ayat pertama yang diwahyukan kepada nabi Muhammad SAW yang 
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berarti “bacalah”. Dan dari ayat diatas juga dijelaskan bahwa tujuan dari 

pendidikan adalah mengajarkan dari yang belum tahu menjadi mengetahui. 

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional menyebutkan secara tegas bahwa : “Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,” 

Pendidikan yang diselenggarakan di setiap satuan pendidikan, mulai 

dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, baik dilakukan di lembaga-

lembaga formal maupun nonformal seharusnya dapat menjadi landasan bagi 

pembentukan pribadi peserta didik, dan masyarakat pada umumnya (Mulyasa, 

2013: 13). 

Pendidikan karakter menjadi isu penting dalam dunia pendidikan, hal 

ini berkaitan dengan fenomena degradasi moral yang terjadi di tengah-tengah 

masyarakat maupun di lingkungan pemerintah yang semakin meningkat dan 

beragam. kriminalitas, ketidak adilan, korupsi, kekerasan pada anak serta 

berbagai pelanggaran HAM menjadi bukti bahwa terjadi krisis jati diri dan 

karakteristik pada bangsa Indoesia. Pembentukan adalah usaha yang telah 

terwujud sebagai hasil suatu tindakan proses. Pembentukan karater individu 

harus dilakukan sejak dini sehingga karakter tersebut melekat kuat dalam 

setiap individu. (Sulandari, 2016: 55)  

Masalah dalam ruang lingkup pendidikan di Indonesia, khususnya di 

ranah sekolah juga berkontribusi atas berbagai permasalahan nasional. 
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Sebagai contoh, kita sering menemukan siswa sering berbohong pada hal-hal 

yang telah dilakukan, kita sering melihat berita di televisi dan media sosial 

tentang perkelahian antar siswa. Jika kita memperhatikan siswa di sekitar kita, 

tampaknya ada kurangnya rasa hormat anak-anak terhadap orang tua dan guru, 

cara berkomunikasi yang kasar dan bahkan ungkapan kata-kata kotor seolah-

olah sudah menjadi kebiasaan. 

Pemahaman dan pembentukan karakter sejak dini merupakan solusi 

awal untuk menanggulangi degradasi moral dibangsa ini. Berbagai pihak 

menyuarakan tentang pentingnya pendidikan karakter di sekolah. Pendidikan 

karakter dianggap sebagai salah satu cara penting untuk mengatasi kerusakan 

moral masyarakat yang sudah berada pada tahap yang sangat mencemaskan. 

Jadi rasanya jelas, mengapa kini banyak orang menginginkan agar sekolah 

makin perduli pada pendidikan karakter, karna pendidikan karakter ibarat sauh 

yang membuat kita semua punya alasan kuat untuk tetap memiliki harapan 

dan sikap optimis bahwa masyarakat yang lebih baik akan terwujud kelak di 

kemudian hari. (Saptono, 2011 : 25)  

Pendidikan karakter itu sendiri banyak dikaitkan dengan akhlak mulia, 

moral, dan bahkan dengan kecerdasan ganda (multiple intelegene). Pengertian 

karakter dan akhlak mulia lebih terkait dengan pilar-pilar, yaitu cinta tuhan 

dan segenap ciptaan-Nya, hormat dan santun dermawan, suka tolong 

menolong, baik dan rendah hati, itulah sebabnya ada yang menyebutkan 

bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan akhlak mulia plus. Sehingga 

dapat di pahami bahwa pendidikan karakter itu merupakan tabiat akhlak atau 
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watak atu budi pekerti, kekuatan mental atau moral yang menjadi cirikhas 

seseorang, karakter akan menetukan seseorang akan berperilaku baik pada 

tuhan, pada diri sendiri maupun sekitarnya (Maksudin, 2013: 3).  

Dalam membangun atau membentuk karakter bangsa kususnya peserta 

didik, tidak terlepas dari nilai-nilai karakter yang ada diantaranya kedisiplinan, 

kreatifitas dan peduli. Nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila, sila 

pertama sanpai dengan sila kelima, para leluhur pendiri bangsa ini 

mengajarkan untuk menjadi pribadi yang disiplin, kreatif dan peduli baik 

dengan sesama maupun peduli lingkungan. Karakter ini sangat diperlukan 

oleh para peserta didik dalam menghadapi perubahan zaman dan degradasi 

moral, karna itu seorang guru berkewajiban menjadi contoh dan teladan 

perilaku bagi peserta didik. 

Banyak orang tua yang benar-benar menginginkan keberlangsungan 

pendidikan putra-putrinya menjadi seorang yang berhasil baik dalam 

pembinaan maupun skil dan potensi. Hal ini menyebabkan orang tua memilih 

sekolah yang benar-benar mampu mengembangkan potensi putra putrinya 

demi masa depannya. Berdasarkan kondisi tersebut para orang tua lebih 

mepercayakan pendidikan kepada sekolah dengan sistem boarding (sekolah 

berasrama) atau kepada pondok pesantren. 

Melihat kebutuhan tersebut Yayasan Majlis Tafsir Al-Qur’an (MTA) 

yang berpusat di Surakarta, sebagai salah satu lembaga dakwah, sosial, 

sekaligus bergerak dibidang pendidikan ikut berpartisipasi memenuhi 

kebutuhan masyarakat serta ikut menyelamatkan generasi muda dari pengaruh 
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degradasi moral yang semakin terlihat jelas. Melalui bidang Pendidikan yang 

ada di MTA Surakarta serta dengan adanya daya tarik tersendiri terhadap 

MTA oleh para jamaah dan partisipan akhirnya MTA mendirikan beberapa 

Lembaga Pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SLB serta 

Pondok Pesantren. 

Salah satu contoh lembaga pendidikan dibawah naungan Yayasan 

Mjlis Tafsir Al-Qur’an yang dijadikan bahan penelitian oleh penulis yaitu 

lembaga pendidikan Pondok Pesantren MTA Gemolong Sragen yang didirikan 

oleh Yayasan Majlis Tafsir Al-Qur’an pada tahun 1998, berada di Desa 

Ngeseng rt 03B/ rw 03, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen. Di dalam 

pondok pesantren MTA Gemolong ini mempunyai nilai-nilai yang berperan 

penting dalam membentuk karakter santrinya sesuai dengan tujuan 

didirikannya yaitu “mencetak generasi islami berprestasi”. Pondok pesantren 

MTA menganut sistem pondok pesantren dan sekolah berasrama, dimana 

santri mendapatkan pendidikan secara penuh atau sitem pendidikan 24 jam.  

Salah satu hal yang menarik yaitu keberagaman santri yang menuntut 

ilmu di ponpes tersebut, kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan 

tersendiri bagi para pengasuh dalam mendidik karakter, hal ini dibuktikan 

dengan wilayah asal santri dari Papua hingga Sumatra yang sudah tentu 

memiliki watak dan karakter yang berbeda. Para pegasuh memerlukan cara-

cara khusus dalam menanamkan nilai-nilai karakter pada setiap santri 

disesuaikan dengan kondisi setiap santri mulai dari kondisi keluarga, tempat 



7 
 

 
 

asal dan kondisi lingkungan tempatnya tinggal untuk mencapai keberhasilan 

dalam menanamkan karakter pada setiap santri. 

Berdasarkan fenomena di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Upaya Pengasuh dalam Membentuk Karakter Santri 

di Pondok Pesantren Yayasan Majlis Tafsir Al-Qur’an (MTA) Gemolong, 

Sragen” 

B. Identifikasi Masalah 

1. Maraknya kenakalan dan penurunan moral remaja karena kurangnya 

kesadaran dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama Islam pada remaja. 

2. Pembentukan karakter tidak cukup dengan pendidikan yang 

diselenggarakan di sekolah perlu dukungan dan kerja sama dengan 

lembaga lain, seperti pondok pesantren. 

3. Pondok pesantren MTA Gemolong Sragen memiliki cara tersendiri dalam 

membentuk karakter santrinya dengan cara dan aturannya sendiri. 

C. Pembatasan Masalah 

Batasan masalah digunakan oleh peneliti supaya penelitian lebih fokus 

terhadap permasalahan yang akan dibahas. Batasan masalah dalam penelitian 

ini adalah pada  

1. Upaya Pengasuh dalam Membentuk Karakter Santri di Pondok Pesantren 

Yayasan Majlis Tafsir Al-Qur’an (MTA) Gemolong, Sragen Tahun 

Pelajaran 2019/ 2020. 
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2. Karakter yang Terbentuk di Pondok Pesantren Majlis Tafsir Al-Qur’an 

(MTA) Gemolong, Sragen Tahun Pelajaran 2019/ 2020. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka peneliti dapat 

merumuskan masalah yaitu : 

1. Bagaimana Upaya Pengasuh dalam Membentuk Karakter Santri di Pondok 

Pesantren Yayasan Majlis Tafsir Al-Qur’an (MTA) Gemolong, Sragen 

Tahun Pelajaran 2019/ 2020?. 

2. Apa Saja Karakter yang Terbentuk di Pondok Pesantren Majlis Tafsir Al-

Qur’an (MTA) Gemolong, Sragen Tahun Pelajaran 2019/ 2020? 

E. Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian yang dilakukan pasti mempunyai tujuan-tujuan 

tertentu, demikian juga dengan penelitian ini. Adapun tujuan tersebut adalah :  

1. Untuk mengetahui Upaya Pengasuh dalam Membentuk Karakter Santri di 

Pondok Pesantren Yayasan Majlis Tafsir Al-Qur’an (MTA) Gemolong, 

Sragen Tahun Pelajaran 2019/ 2020. 

2. Untuk mengetahui Karakter yang Terbentuk di Pondok Pesantren Majlis 

Tafsir Al-Qur’an (MTA) Gemolong, Sragen Tahun Pelajaran 2019/ 2020. 

F. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

a. Penelitian ini diharap dapat menambah khazanah keilmuan dalam 

pendidikan agama islam.  
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b. Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai referensi yang akan datang 

khususnya mahasiswa.  

c. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya ilmu 

pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.  

d. Subtansi hasil penelitian ini menjadi sumbangan informasi karya 

ilmiah terhadap bidang agama islam. 

e. Sebagai karya ilmiah, maka hasil penelitian ini diharap dapat 

memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada 

khususnya maupun masyarakat luas pada umumnya tentang upaya 

pembentukan karakter pada anak. 

2. Manfaat Ptaktis  

a. Bagi pihak umum  

1) Hasil penelitian ini diharap dapat memberikan contoh-contoh dan 

pelajaran yang berharga tentang bagaimana cara membentuk 

karakter yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat sekitar.  

2) Dapat dijadikan acuan bagi para orangtua dalam membentuk 

karakter anak. 

b. Bagi Lembaga Pendidikan di Indonesia 

Bagi lembaga pendidikan di Indonesia, penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan gambaran teori tentang pentignya nilai-nilai Islam 

khususnya nilai-nilai karakter . 
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c. Bagi pihak pondok pesantren  

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi 

penyelenggaraan pendidikan di Pondok Pesantren Yayasan Majlis 

Tafsir Al-Qur’an (MTA) Gemolong, Sragen terkait dengan 

pembentukan karakter santri di pesantren.  

d. Bagi Penulis  

Bagi penulis, Penelitian ini dapat dalam mengaplikasikan 

gagasan atau ide yang dimiliki guna meningkatkan proses 

pembelajaran khususnya dalam mengaplikasikan pembentukan 

karakter pada masing-masing individu seseorang, serta upaya-upaya 

dalam penanaman karakter. 

e. Bagi peneliti selanjutnya  

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti lain sebagai 

informasi dalam rencana penelitian lanjutan terhadap permasalahan-

permasalahan yang serupa dengan obyek yang berbeda.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kajian Teori 

1. Pondok Pesantren 

a. Pengertian Pondok Pesantren 

C.C Berg dalam Hadari Nawawi (2012:18-19) menjelaskan 

bahwa istilah santri berasal dari istilah shastri yang dalam bahasa 

india bearti orang yang atau buku-buku suci Agama Hindu, atau 

seorang sarjana ahli kitab suci agama hindu. Kata shastri yang 

berasal dari kata shastra yang berati buku-buku suci, buku-buku 

agama atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan. Dari asal-usul 

santri pula banyak sarjana berpendapat bahwa lembaga pesantren 

pada dasarnya adalah lembaga pendidikan keagamaan bangsa 

Indonesia pada masa menganut agama Hindu Budha yang bernama 

“mandala” yang diislamkan oleh para kiai. 

Abuddin Nata (2014:139) memaparkan bahwa Pesantren 

merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia, yang ditandai 

dengan adanya pondok, masjid, rumah kiai, kitab kuning dan santri, 

memiliki tujuan utama yaitu melahirkan ulama-ulama yang ahli ilmu 

agama dan menumbuhkan kebudayaan islam. 
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Sebelum tahun 1960-an, pusat-pusat pendidikan pesantren di 

Indonesia lebih dikenal dengan nama pondok. Istilah pondok berasal 

dari pengertian asrama-asrama para santri atau tempat tinggal yang 

dibuat dari bambu, atau berasal dari bahasa arab, fundug, yang 

artinya hotel atau asrama. kata pesantren berasal dari kata santri, 

yang dengan awalan pe di depan dan akhiran an bearti tempat tinggal 

para santri (Hadari, 2012: 18). 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (2005:888) dijelaskan 

bahwa pondok adalah 1.bangunan tempat tinggal sementara, 2. 

Rumah, 3. Bangunan temmpat tinggal yang berpetak-petak 

berdinding bilik dan beratap rumbai, 4. Madrasah dan asrama tempat 

mengaji dan belajar agama islam. 

Sejalan dengan hal tersebut Mahmud Yunus (1996:231) 

menjelaskan bahwa Pondok pesantren adalah sekumpulan pondok 

yang terletak di dekat masjid dimana mereka belajar ilmu agama dan 

belajar kemandirian kepada seorang kiai atau ahli agama. 

Sementara Steenbrink dalam Fifi Noviaturrahmah (2014:207) 

menjalaskan bahwa pondok pesantren merupakan sekolah tradisional 

di Indonesia. Lembaga pengajaran ini memfokuskan pada pengajaran 

agama dengan menggunakan metode pengajaran tradisional serta 

memiliki aturan-aturan-aturan, administrasi dan kurikulum yang 
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khas. Pesantren biasanya dipimpin oleh seorang ahli agama sekaligus 

sebagai pengajar santri. 

Sejalan dengan hal tersebut Mujamil Qomar (-,2)memaparkan 

bahwa Pondok Pesantren yaitu suatu lembaga pendidikan agama 

islam yang tumbuh dan diakui oleh masyarakat dengan sistem asrama 

dimana para santri menerima pendidikan agama melalui sistem 

pengajian atau madrasah yang sepenuhnya dibawah pimpinan 

seorang kiai atau beberapa orang kiai dengan ciri khas bersifat 

sistematis dan independent. 

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pondok pesantren yaitu sebuah lembaga pendidikan untuk menuntut 

ilmu agama yang dipimpin oleh seorang kiai yang memiliki ciri khas 

tersendiri baik cara mengajar maupun kurikulumnya. 

b. Jenis-Jenis Pondok Pesantren 

Ziemek dalam Ali Anwar (2011:24) menyebutkan terdapat 5 

jenis pondok pesantren berdasarkan fasilitas yang dimilikinya: 

1) Pondok pesantren untuk kaum sufi. Pondok jenis ini hanya terdapat 

masjid sebagai pusat ibadah dan kegiatan dan rumah kiai. 

2) Pondok pesantren klasik. Pondok jenis ini memiliki masjid, rumah 

kiai dan pondok dari kayu atau bambu untuk menginap santri dari 

tempat yang jauh. 
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3) Pondok pesantren dengan pendidikan formal. Pondok jenis ini 

memiliki fasilitas masjid, rumah kiai, pondok dan madrasah 

dengan pembelajaran sistem wetonan dan sorogan. 

4) Pondok jenis keempat ini memiliki komponen fisik sama dengan 

jenis pondok ketiga ditambah dengan fasilitas lahan pertanian, 

peternakan, perkebunan, dan perikanan serta memiliki fasilitas 

untuk pendidikan keterampilan. 

5) Pondok pesantren modern. Pondok jenis ini selain fasilitas fasilitas 

pada pondok yang lain, dilengkapi dengan bangunan bangunan 

penunjang pendidikan yang lainnya. 

Sementara Ahmad Qadri Abdillah Azizy dalam Mujamil 

Qomar (-,17-18) membagi pesantren berdasarkan sistem 

pengajarannya, yaitu: 

1) Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal dengan 

menerapkan kurikulum nasional. 

2) Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan dalam 

bentuk madrasah. 

3) Pesantren yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dalam bentuk 

madrasah diniyah. 

4) Pesantren yang hanya menjadi tempat pengajian (majlis ta’lim). 

5) Pesantren untuk asrama anak-anak belajar sekolah umum dan 

mahasiswa. 
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Dari kedua pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pondok pesantren pada dasarnya dibagi menjadi 2 jenis yaitu pondok 

pesantren tradisional dan pondok pesantren modern. Berdasarkan ciri-

ciri dari system pembelajaran dan fasilitas yang dimiliki Ponpes MTA 

Gemolong masuk dalam kategori pondok modern dimana pondok 

terdiri atas rumah kiai, pondok, masjid, kitab serta fasilitas penujang 

seperti sekolah, kopersai, dan pusat Kesehatan pesantren. 

c. Tujuan Pondok Pesantren 

Tujuan pada dasarnya dibagi menjadi 2 yaitu tujuan umum dan 

tujuan khusus. Tujuan umum pondok pesantren yaitu membina warga 

negara supaya berkepribadian muslim sesuai dengan ajaran-ajaran 

agama islam dan menanamkan rasa keagamaan tersebut pada semua 

segi kehidupan dan menjadikannya sebagai orang yang berguna bagi 

agama, masyarakat serta negara. 

Tujuan khusus dari pondok pesantren yaitu: 

1) Mendidik santri menjadi seorang muslim yang bertaqwa kepada 

Allah SWT. berakhlak mulia, memiliki kecerdasan, ketrampilan 

dan sehat lahir batin sebagai warga negara yang berpancasila. 

2) Mendidik santri menjadi manusia muslim sebagai kader-kader 

ulama dan mubaligh yang berjiwa ikhlas, tabah, tangguh, 

wiraswasta dan dinamis. 

3) Mendidik santri untuk memperoleh kepribadian dan mempertebal 

semangat kebangsaan supaya dapat menumbuhkan manusia-
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manusia pembangunan yang dapat membangun diri, bangsa dan 

negara. 

4) Mendidik tenaga-tenaga penyuluh pembangunan keluarga dan 

lingkungan masyarakat. 

5) Mendidik santri supaya menjadi tenaga-tenaga yang cakap dalam 

berbagai sektor pembangunan, khususnya pembangunan mental 

dan spiritual. 

6) Mendidik santri untuk membantu meningkatkan kesejahteraan 

sosial lingkungan masyarakat dalam rangka pembangunan bangsa 

dan negara (Qomar, -:6-7) 

Mastuhu dalam Nizar (2013: 119) menjelaskan bahwa pesantre 

memiliki tujuan untuk menciptakan kepribadian muslim yaitu 

kepribadian yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak 

mulia, bermanfaat bagi masyarakat atau berhikmat kepada masyarakat 

dengan jalan menjadi kawula atau menjadi abdi masyarakat, mampu 

berdiri sendiri, bebas dan teguh dalam kepribadian, menyebarkan 

agama atau menegakkan Islam dan kejayaan umat islam di tengah-

tengah masyarakat dan mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan 

kepribadian bangsa indonesia. Idealnya pengembangan kepribadian 

yang ingin dituju adalah kepribadian muhsin, bukan sekedar muslim  

Dari beberapa pendapat diatas tujuan dari pendidikan di 

pondok pesantren adalah mewujudkan santri yang beriman, bertaqwa, 

dan cerdas baik cerdas emosionalnya maupun cerdas sosialnya. Selain 
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itu juga untuk mewujudkan santri yang memiliki ketrampilan dan siap 

bermasyarakat. 

d. Komponen Pondok Pesantren 

Umumnya setiap pondok pesantren memiliki unsur-unsur 

sebagai beriku: 

1) Adanya kiai 

Kiai menjadi salah satu unsur terpenting sebagai ahli yang 

mengajarkan ilmu agama kepada para santri. 

2) Adanya santri 

3) Masjid atau mushala 

Masjid sebagai pusat ibadah dan pusat pembelajaran para santri. 

4) Asrama atau pondok 

5) Kitab (Nizar, 2013: 128). 

Kemudian secara antropologi sosial Saridjo dalam Hadari 

Nawawi (1993:19) menyebutkan unsur pokok pesantren adalah adalah 

kiai, santri dan masjid, sedangkan Dhofier menyebutkan lima elemen 

bagi lembaga pendidikan bagi lembaga pendidikan tradisional atau 

yang disebut pesantren ini yaitu adanya pondok, masjid, santri, 

pengajaran kitab-kitab Islam klasik, dan kyai. 

Dhofier (2015:79-93) menjelaskan pondok pesantren memiliki 

5 unsur yaitu: 1) pondok sebagai asrama santri, 2) masjid sebagai pusat 

peribadatan dan pusat pendidikan, 3) pengajaran kitab-kitab klasik, 4) 
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santri sebagai peserta didik, dan 5) kiai sebagai pemimpin dan 

pengajar di pesantren.  

Dapat disimpulkan bahwa pondok pesantren pada umumnya 

terdiri atas rumah kiai, masjid sebagai pusat ibadah dan pendidikan, 

pondok sebagai tempat menetap santri, kitab sebagai bahan ajar serta 

kiai dan santri. 

e. Karakteristik Pendidikan di Pondok Pesantren 

Pondok pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Islam berbeda 

dengan pendidikan lainnya baik dari aspek sistem pendidikan maupun 

unsur pendidikan yang dimilikinya. Terlihat dari proses belajar 

mengajarnya yang cenderung sederhana dan tradisional, meskipun 

terdapat beberapa pesantren yang bersifat memadukannya dengan 

sistem pendidikan modern. Yang mencolok dari perbedaan itu adalah 

perangkat-perangkat pendidikannya baik perangkat lunak (software) 

maupun perangkat keras (hardware)nya. Keseluruhan perangkat 

pendidikan itu merupakan unsur-unsur dominan dalam keberadaan 

pondok pesantren (Bahri, 2001: 17). 

Setiap pondok pesantren pasti memiliki karakter sendiri-sendiri 

sebagai ciri khusus suatu pondok, akan tetapi dapat digambarkan 

secara global sebagai berikut: 

1) Adanya hubungan yang sangat akrab antara kiai dengan santrinya. 

2) Adanya kepatuhan santri terhadap kiai. 

3) Terwujudnya hidup hemat dan sederhana di lingkungan pesantren. 
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4) Terwujudnya kemandirian di kalangan santri. 

5) Jiwa tolong-menolong dan suasana persaudaraan sangat mewarnai 

pergaulan santri. 

6) Jiwa disiplin yang cukup tinggi. 

7) Berani menderita untuk mencapai tujuan yang lebih baik adalah 

salah satu pendidikan yang ditanamkan. 

8) Pemberian ijazah kepada santri-santri yang berprestasi (Nizar, 

3013: 127) 

f. Sistem Pengajaran Pondok Pesantren 

Sistem pengajaran di pondok pesantren berbeda dengan 

lembaga pendidikan pada umumnya. Pondok pesantren dipimpin oleh 

seorang kiai dan dibantu oleh guru-guru dari kalangan santri yang 

sudah tinggi pelajarannya. Lamanya pendidikan tidak ditentukan, 

melainkan berdasarkan ketekunan santri yang menempuh. Apabila 

santri yang menempuh pendidikan rajin maka akan cepat selesai dan 

mendapatkan ilmu yang banyak, akan tetapi apabila santri yang 

menempuh bermalas malasan maka pendidikan dapat selesai betahun-

tahun bahkan keluar tanpa mendapatkan apa-apa. Pengajaran pada 

tingkat rendah disampaikan oleh guru bantu satu demi satu, sedangkan 

untuk kelas tinggi dengan sistem halaqoh dan disampaikan langsung 

oleh sang kiai (Yunus, 1996: 231) 
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2. Karakter 

a. Pengertian Karakter 

Secara etimologis karakter berasal dari bahasa inggris 

character yang memiliki makna sama dengan kata eharassein dalam 

bahasa yunanai yang berarti mengukir, melukis, memahat atau 

menggoreskan (Suyadi, 2013: 5). Berbeda dengan bahasa inggris, 

dalam bahasa indonesia karakter diartikan sebagai tabiat, sifat-sifat 

kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan satu orang 

dengan orang lain (Departemen Pendidikan Nasional, 2005: 506).  

Doni Koesoema dalam Fifi Noviaturrahmah (2014:204) 

memaknai karakter sama dengan kepribadian. Kepriabdian dianggap 

sebagai ciri, karakteristik, gaya atau sifat khas seseorang yang 

bersumber dari bentukan-bentukan yang diterma dari lingkungan, 

sebagai contoh adalah lingkungan keluarga serta bawaan seseorang 

sejak lahir. 

Thomas Lickona dalam Agus Wibowo (2014:34) menjelaskan 

bahwa karakter merupakan sifat alami seseorang dalam merespon 

situasi secara bermoral. Sifat alami itu dimanifestasikan dalam 

tindakan nyata melalui tingkah laku yang baik, jujur, 

bertanggungjawab, menghormati dan menghargai orang lain. 

Karakter merupakan cara berpikir dan berperilaku seseorang 

yang menjadikan ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja 

sama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan 
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negara (Anas, 2013: 44). Sehingga orang yang berkarakter adalah 

orang yang berkepribadian, bertabiat atau berwatak tertentu yang 

membedakan dirinya dengan orang lain. Sementara orang yang 

berkarakter baik adalah seorang yang dapat membuat keputusan dan 

siap mempertanggung jawabkan setiap akibat dari keputusan yang dia 

buat (Anas, 2012: 44). 

Sejalan dengan hal tersebut, Muchlas (2011:41) memaparkan 

bahwa Karakter merupakan cara berpikir dan berperilaku yang menjadi 

ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam 

lingkungan keluarga, masyarakat maupun dalam sebuah negara. 

Karakter yang baik lebih dipuji dari pada bakat yang luar biasa. 

Sebagian besar bakat bagi sebagian orang adalah hadiah. Karakter 

yang baik, secara contranst, tidak memberi kepada kita. Kita harus 

membangun kedamaian dengan damai-oleh, pilihan, keberanian dan 

tekad (Adian, 2010: 23) 

Akhlak juga mendapatkan tempat tertinggi dalam al-Qur’an 

serta merupakan penghargaan tertinggi yang di anugrahkan Allah 

kepada Rasul-Nya. Berkaitan dengan hal ini Allah SWT. berfirman 

dalam beberapa surat yang diturunkan kepada Rasul-Nya, antara lain: 

Firman Allah dalam surat Al-Qalam ayat: 4 

﴾ ۴﴿ َوإِنهَك َلَعَلٰى ُخُلق  َعِظيم    
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Artinya: Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti 

yang agung (QS al Qalam [68]: 4) (Departemen Agama RI, 

2018: 564). 

Dari firman Allah SWT diatas kita dapat mengambil makna 

bahwa seorang Rasulullah SAW sebagai suri tauladan bagi seluruh 

umat manusia memiliki akhlak yang mulia, untuk itu kita sebagai 

umatnya dapat mencontoh sikap, budi pekerti beliau untuk menjalani 

kehidupan ini. 

Firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat: 21 

اْْلِخَر  َواْليَ ْوَم  يَ ْرُجو اَّللهَ  ِلَمْن َكاَن  َحَسَنٌة  ُأْسَوٌة  اَّللِه  َرُسوِل  َلُكْم ِف  َلَقْد َكاَن 

 ﴾ ٢١﴿ َوذََكَر اَّللهَ َكِثريًا
Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 

teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap 

(rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak 

menyebut Allah (QS al Ahzab [33]: 21) (Departemen Agama 

RI, 2018: 420). 

Berdasarkan ayat diatas pendidikan karakter sangat penting 

dalam islam dan menjadikan inspirasi keteladanan dalam berkarakter 

adalah Nabi Muhammad SAW. Terdapat 3 pilar dalam membentuk 

karakter dalam islam yaitu: Al-Qur’an, Hadis, dan Keteladanan Nabi 

Muhammad SAW (Anas, 2013: 45) 

Dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

yang dimaksud dengan karakter adalah suatu watak atau sikap yang 

menjadikan setiap individu berbeda dengan individu lainnya atau 

memiliki ciri khas masing-masing. 
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b. Macam Macam Karakter 

Character Counts! Coalition dalam Silahuddin (2017:29-30) 

menjelaskan bahwa terdapat 6 macam karakter individu yaitu : 

1) Trustworthiness 

Yaitu karakter yang menjadikan seseorang berintegritas, jujur dan 

loyal. 

2) Fairness 

Yaitu karakter yang menjadikan seseorang memiliki sikap terbuka 

dan tidak suka memanfaatkan orang lain. 

3) Caring 

Yaitu karakter yang menjadikan seseorang memiliki sikap peduli 

dan perhatian terhadap orang lain dan kondisi sosial lingkungan 

sekitar. 

4) Respect 

Yaitu karakter yang menjadikan seseorang selalu menghargai dan 

menghormati orang lain. 

5) Citizenship 

Yaitu karakter yang menjadikan seseorang sadar hukum dan 

peraturan serta peduli terhadap lingkungan alam. 

6) Responsibility 

Yaitu karakter yang menjadikan seseorang bertanggungjawab, 

disiplin dan selalu melakukan sesuatu dengan usaha yang terbaik. 
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c. Dasar-Dasar Pembentukan Karakter 

Menurut Marzuki (2015:23) Karakter dapat disamakan dengan 

akhlak, berikut beberapa dasar karakter dalam islam: 

1) Al-Qur’an Surat ali Imran ayat 134 

الهِذيَن يُ ْنِفُقوَن ِف السهرهاِء َوالضهرهاِء َواْلَكاِظِمَي اْلَغْيَظ َواْلَعاِفَي َعِن النهاِس ۗ  

ُ ُيُِبُّ اْلُمْحِسِنيَ   ﴾ ١٣۴﴿ َواَّلله
“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di 

waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang 

menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. 

Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan (QS 

ali Imran [3]: 134) (Departemen Agama, 2018: .67).” 

Ayat diatas menyebutkan terdapat tiga karakter orang yang 

bertaqwa yaitu orang yang suka berinfaq, menahan amarah dan 

orang yang suka memaafkan. Tujuan pendidikan salah satunya 

adalah untuk menjadikan peserta didik lebih mengenal dan dekat 

dengan Allah SWT. 

2) Al-Qur’an Surat al Qashash ayat 77 

نْ َيا ۖ َوَأْحِسْن َوابْ َتِغ فِيَما آََتَك اَّللهُ  اَر اْْلِخرََة ۖ َوََل تَ ْنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ  الده

ُيُِبُّ  ََل  اَّللهَ  ِإنه  اأْلَْرِض ۖ  ِف  اْلَفَساَد  تَ ْبِغ  َوََل  إِلَْيَك ۖ   ُ اَّلله َأْحَسَن  َكَما 

 ﴾ ۷۷﴿ اْلُمْفِسِدينَ 
“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 

kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah 

kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi 

dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah 

telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat 

kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak 
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menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan (QS 

Qashash [28]: 77) (Departemen Agama, 2018: 394).” 

Ayat diatas menjelaskan salah satu karakter yang harus ada 

pada diri setiap muslim yaitu peduli terhadap lingkungan baik 

lingkungan alam maupun lingkungan sosial. 

3) Al-Qur’an Surat al Baqarah ayat 177 

لَْيَس اْلِبه َأْن تُ َولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب َولَِٰكنه اْلِبه َمْن آَمَن  

َعَلٰى   اْلَماَل  َوآَتى  َوالنهِبيِ َي  َواْلِكَتاِب  َواْلَمََلِئَكِة  اْْلِخِر  َواْليَ ْوِم  ُحبِ ِه ِِبَّللِه 

الر ِقَاِب   َوِف  َوالسهائِِلَي  السهِبيِل  َواْبَن  َواْلَمَساِكَي  َواْليَ َتاَمٰى  اْلُقْرََبٰ  َذِوي 

َوالصهابِرِيَن ِف   َعاَهُدوا ۖ  ِإَذا  ِبَعْهِدِهْم  َواْلُموُفوَن  الزهَكاَة  َوآَتى  الصهََلَة  َوأَقَاَم 

  ۗ أُولَِٰئَك الهِذيَن َصَدُقوا ۖ َوأُولَِٰئَك ُهُم اْلُمت هُقونَ اْلَبْأَساِء َوالضهرهاِء َوِحَي اْلَبْأسِ 

﴿١۷۷ ﴾ 

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat 

itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu 

ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-

malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang 

dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-

orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan 

orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) 

hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; 

dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, 

dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan 

dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang 

benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang 

bertakwa (QS al Baqarah [2]: 177) (Departemen Agama, 

2018: 27).” 

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya bukan orang yang 

mengahadap ke barat ataupun timur yang lebih baik melainkan 
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orang yang memiliki karakter diantaranya adil, bijaksana, peduli, 

dan sabar. 

4) Al-Qur’an Surat an Nahl ayat 90 

اْلَفْحَشاِء  َهٰى َعِن  َويَ ن ْ اْلُقْرََبٰ  َوإِيَتاِء ِذي  ْحَساِن  َواإْلِ ِِبْلَعْدِل  ََيُْمُر  ِإنه اَّللهَ 

 ﴾ ۹۰﴿ َواْلُمْنَكِر َواْلبَ ْغِي ۚ يَِعُظُكْم َلَعلهُكْم َتذَكهُرونَ 

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan 

berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan 
Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan 

permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar 

kamu dapat mengambil pelajaran (Departemen Agama, 

2018: 277).” 

Ayat diatas menjelaskan perintah untuk berlaku adil, 

bijaksana dan peduli terhadap kerabat, dimana poin tersebut adalah 

sebagian dari karakter baik yang ada pada setiap manusia. 

5) Hadis-Hadis Nabi 

هللا   َرُسْوُل  َيُكْن  ََلْ   : قَاَل  َعن ُْهَما  هللا  َرِضَي  اْلَعاِص  ْبِن  هللا  َعْبِد  َعْن 

ًشا وََكاَن يَ ُقْوُل : ِإنه ِمْن ِخَيارُِكْم  َصلهى هللا َعَلْيِه  َوَسلهَم فَاِحًشا َوَلَ ُمتَ َفحِ 

 َأْحَسَنُكْم َأْخََلقًا )متفق عليه( 
“dari Abdullah bin Amr bin Ash RA. berkata Rasulullah 

SAW. itu bukan orang yang keji perkataan atau perbuatan. 

Dan Rasulullah SAW. bersabda sebaik-baik kamu adalah 

yang paling baik akhlaknya (HR. bukhar: 3559, Muslim 

2321).” 
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َعَلْيِه َوَسلهَم قَاَل:ماَ   َعْنُه: َأنه النهِبِ  َصلهى هللاُ  ْرَداِءَرِضَي هللاُ  َوَعْن أِبْ الده

اْلَعْبِد   ِمي ْزَاِن  أَثْ َقُل ِف  َشْيء   احلُُلِق  ِمْن  ُخْسِن  ِمْن  اْلِقَياَمِة  يَ ْوَم  اْلُمْؤِمِن 

 َوِإنه هللا يُ ْبِغُض الَفاِحَش اْلَبِديه )رواه الرتمذي(
“dari Abu Darda’ RA. berkata, Rasulullah SAW. bersabda, 

tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan 

seseorang pada hari kiamat melebihi akhlak yang baik dan 

Allah benci terhadap orang-orang yang berkata kotor atau 

berbuat tidak sopan (HR. Tirmidzi). (Imam An Nawawi, 

2018: 504).” 

Kedua hadis diatas menunjukkan betapa pentingnya akhlah 

dalam islam sehingga tergambar dalam hadis kedua sebagai salah 

satu hal yang paling berat diakherat. Hal tersebut juga menjadi 

dasar pendidikan karakter sebagai salah satu pendidikan yang 

utama. Dalam hadis lain juga disebutkan: 

 َوالهِذْي نَ ْفِسى بَِيِدِه َلََيْدُخُل اْْلَنهَة ِإَله َحسهاُن اَْلَْخََلقِ 

“demi dzat yang jiwaku berada di dalam genggaman 

kekuasaan-Nya, tidaklah masuk surga kecuali orang yang 

berakhlak baik.” 

ْسََلَم ِبََكارِِم اأْلَْخََلِق َوََمَاِسِن اأْلَْعَمالِ   ِإنه هللَا تَ َعاَل َحفه اإْلِ

“Sesungguhnya Allah SWT. menyelimuti islam dengan 

akhlak yang mulia dan amal yang baik-baik (Al Ghazali, 

2019: 256)” 

Hadis diatas menunjukkan bahwa karakter atau akhlak 

menjadi hal yang penting dalam islam, sehingga pendidikan 

karakter juga berperan penting dalam memperbaiki generasi muda.  
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d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Karakter 

Munandar dalam Silahuddin (2017:31-32) menjelaskan ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi karakter, antara lain: 

1) Genetis dan pola asuh orangtua. 

2) Aturan perilaku orang tua terhadap anak. 

3) Sikap orang tua yang suka humoris. 

4) Pengakuan dan penguatan pada usia dini. 

5) Gaya hidup orang tua. 

6) Trauma yang dialami oleh anak. 

Harlock dalam Dharma Kesuma (2012: 29) menyebutkan 

bahwa terdapat 7 komponen karakrter yaitu: 

1) Aspek kepribadian. 

2) Standar moral dan ajaran moral. 

3) Pertimbangan nilai. 

4) Upaya dan keinginan individu. 

5) Hati Nurani 

6) Pola-pola kelompok. 

7) Tingkahlaku individu dan kelompok. 

Lickona (2019:244) menyebutkan 2 hal penting yang 

mempengaruhi pembentukan karakter di lembaga pendidikan yaitu 

metode yang digunakan oleh guru teladan, pembimbing dan 

pembangun masyarakat bermoral serta kurikulum akademis yang 

diterapkan lebaga tersebut. Bahkan lickona menggaris bawahi bahwa 
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kurikulum merupakan suatu hal yang paling penting dalam 

pembentukan karakter di lembaga Pendidikan. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa faktor 

yang mempengruhi pembentukan karakter terbagi menjadi 2 yaitu 

internal dan eksternal. Faktor internal berupa genetik, trauma, perilaku 

anak dan hati nurani. Sementara faktor ekternal berupa lingkungan, 

pola asuh orang tua, gaya hidup orang tua, standar lingkungan, metode 

serta kurikulum yang diterapkan di lembaga pendidikan. 

e. Metode-Metode Pembentukan Karakter 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (2005: 740), metode 

diartikan sebagai cara yang teratur dan terencana dengan baik untuk 

mencapai suatu tujuan. Metode pembinaan karakter sebagai berikut: 

1) Metode Keteladanan (Uswah Hasanah). 

Memberikan contoh atau keteladanan kepada santri dalam 

kehidupan sehari-hari. Secara psikologi santri memang suka 

meniru segala yang dilakukan oleh kiainya, oleh karena itu metode 

ini adalah salah satu metode yang paling efektif untuk penanaman 

karakter (Minarti, 2013: 142) 

2) Metode Pembiasaan. 

Metode ini mengajarkan santri untuk melakukan segala sesuatu 

serta metode ini tidak bisa terbentuk secara instan melainkan 

perrlua danya pembinaan dan pengulangan (Nawawi, 1993: 216-

219). 
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3) Metode Ibrah dan Mu’izah 

Metode Ibrah digunakan supaya santri dapat mengambil maksud 

terselubung dari suatu pernyataan atau situasi dan kondisi. 

Sementara metode Mu’izah digunakan untuk memberikan motivasi 

berupa dampak yang akan terjadi dari suatu perbuatan (Minarti, 

2013: 143). 

4) Metode Pemberian Nasehat. 

Nasehat merupakan salah satu cara mendidik santri dengan 

berkomunikasi menggunakan bahasa lisan maupun bahasa tulisan 

(Nawawi, 1993: 221) 

5) Metode Kisah 

Pembelajaran kepada santri dengan mengungkapkan kisah-kisah 

yang terdapat dalam alquran maupun dalam hadis (Minarti, 2013: 

142). 

6) Metode Reward dan Punishment 

Metode ini digunakan untuk memberikan apresiasi kepada santri 

untuk memotivasi berbuat kebaikan dan memberi sanksi sehingga 

terdapat efek jera (Marzuki, 2015: 113) 

7) Metode Perumpamaan (amtsal) 

Pembelajaran ini mengangkat perumpamaan yang ada dalam 

alquran untuk menjelaskan mengenai suatu hal yang abstrak 

(Minarti, 2013: 142) 
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8) Metode targhib dan tarhib 

Metode targhib yaitu pembelajaran dalam konteks kebahagiaan 

hidup diakherat sedangkan tarhib yaitu janji-janji Allah terhadap 

kesenangan dan kenikmatan hidup diakherat (Minarti, 2013: 143). 

f. Proses Pembentukan Karakter 

Lickona (2019:85-99) menyebutkan bahwa proses 

pembentukan karakter setidaknya melalui tiga tahapan yaitu : 

1) Pengetahuan Moral (Moral Knowing) 

Pengetahuan moral merupakan sesuatu hal yang penting 

untuk diajarkan. Pengetahuan moral terdiri dari enam hal, sebagai 

berikut : 

a) Kesadaran Moral (Moral Awareness) 

b) Mengetahui Nilai Moral (Knowing Moral Value) 

Pengetahuan moral tidak hanya sebatas mengetahui apa itu 

nilai moral melaikan memiliki pengetahuan bagaimana cara 

menerapkan nilai tersebut. 

c) Pengetahuan Perspektif (Prespektif Taking) 

Pengetahuan prespektif merupakan kemampuan untuk 

mengambil sudut pandang orang lain melalui situasi 

sesungguhnya dengan membayangkan bagaimana mereka 

akan berfikir, bereaksi dan merasakan masalahnya. 

d) Pemikiran Moral (Moral Reasoning) 

e) Pengambilan Keputusan (Decision Making) 
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f) Pengetahuan Pribadi (Self Knowledge) 

2) Perasaan Moral (Moral Feeling) 

Aspek yang lain yang harus ditanamkan kepada anak yang 

merupakan sumber energi dari diri manusia untuk bertindak 

sesuai dengan prinsip-prinsip moral. Terdapat 6 hal yang 

merupakan aspek emosi yang harus mampu dirasakan oleh 

seseorang untuk menjadi manusia berkarakter, yaitu : 

a) Hati Nurani (conscience) 

b) Harga Diri (self esteem) 

c) Empati (empathy) 

d) Mencintai Hal yang Baik (loving the good) 

e) Kendali Diri (self control) 

f) Kerendahan Hati (humility). 

3) Tindakan Moral (Moral Action) 

Tindakan moral merupakan hasil (outcome) dari dua 

komponen karakter lainya. Untuk memahami apa yang 

mendorong seseorang dalam perbuatan yang baik (act morally) 

maka harus dilihat tiga aspek lain dari karakter, yaitu  

a) Kompetensi (competence) 

b) Keinginan (will) 

c) Kebiasaan (habit). 
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Anis Mata dalam Fifi Nofiaturrahmah (2014:208-209) 

menyebutkan terdapat beberapa kaidah pembentukan karakter : 

1) Kaidah kebertahapan 

Bahwa proses perubahan, perbaikan dan pengembangan harus 

dilakukan secara bertahap atau tidak dapat dilakukan secara instan. 

2) Kaidah kesinambungan 

Untuk memperoleh karakter yang baik perlu adanya latihan secara 

terus menerus. 

3) Kaidah momentum 

Menjadikan berbagai peristiwa yang ada di lingkungan sekitar 

untuk pendidikan dan latihan. 

4) Kaidah motivasi intrinsik 

Karakter seseorang akan terbentuk secara kuat dan sempurna 

apabila didorong oleh kemauan diri sendiri atau tanpa adanya 

paksaan dari orang lain. 

5) Kaidah pembimbingan 

Perlunya bantuan dari orang lain untuk mencapai hasil yang lebih 

baik daripada dilakukan oleh diri sendiri. 

Pusat kurikulum kementrian pendidikan nasional dalam kaitan 

pengembangan budaya sekolah menyarankan 4 hal berkaitan dengan 

pengembangan diri: 

1) Kegiatan Rutin 
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Kegiatan yang dilaksanakan santri secara terus-menerus dan 

konsisten. 

2) Kegiatan Spontan 

Kegiatan yang dilaksanakan pada waktu dan situasi tertentu. 

3) Keteladanan 

Timbulnya sikap atau perilaku santri karena meniru perilaku dari 

ustadz. 

4) Pengondisian 

Menciptakan kondisi yang mendukung pembentukan karakter 

(Muchlas, 2011: 146-147). 

Dari beberapa penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

dalam proses pembentukan karakter tidak hanya transfer of knowledge 

tetapi memerlukan tahapan-tahapan dimulai dari mempersiapkan diri 

sampai dengan pembiasaan dan pengamalan, dimana semua itu melalui 

proses yang melibatkan olah rasa, olah raga, olah hati dan olah karya. 

g. Nilai Karakter yang Ditanamkan Pada Peserta Didik 

Terdapat beberapa nilai karakter yang dikembangkan dalam 

budaya satuan pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan 

non formal, diantaranya: 

1) Jujur 

Menyatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan, terbuka, dan 

konsisten antara yang dikatakan dengan yang dilakukan. 
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2) Tanggung Jawab 

Melaksanakan tugas dengan sepenuh hati serta mampu mengontrol 

diri dan tidak mudah putus asa. 

3) Cerdas 

Berfikir secara cermat dan tepat, bertindak dengan penuh 

perhitungan serta memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. 

4) Sehat dan Bersih 

Memiliki sikap menghargai ketertiban, keteraturan, kedisiplinan, 

menjaga diri dan lingkungan serta hidup seimbang. 

5) Peduli 

Memperlakukan orang lain dengan santun serta bersikap toleran 

terhadap setiap perbedaan. 

6) Kreatif 

Mampu menyelesaikan masalah dengan luwes, inovatif, kritis serta 

berani mengambil keputusan secara tepat dan cepat. 

7) Gotong Royong  

Mampu menjalin kerjasama antar sesame untuk mencapai tujuan 

(Muchlas, 2011: 51). 

Adapun nilai-nilai karakter yang perlu ditanamkan kepada 

peserta didik menurut Heritage Foundation dalam sembilan pilar 

karakter yang dicetuskan oleh Ratna Megawangi adalah : 

1) Cinta Tuhan dan segenap ciptan-Nya 

2) Kemandirian dan Tanggung Jawab 
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3) Kejujuran / amanah ,bijaksana 

4) Hormat  dan santun 

5) Dermawan ,suka menolong dan Gotong royong 

6) Peracaya diri ,kreatif dan pekerja keras 

7) Keadilan dan kepimpinan 

8) Baik dan rendah hati 

9) Toleransi, kedamaian dan kesatuan (Kesuma, 2012: 14). 

Sementara Abu Muhammad Jibriel Abdul Rahman dalam 

Dharma Kesuma (2012:13) menyebutkan terdapat 17 karakter lelaki 

sholeh yaitu: 

1) Ikhlas dalam beramal. 

2) Taat Kepada Allah dan Rasul-Nya. 

3) Program hidupnya jihad fi sabilillah. 

4) Sangat rindu syahid fi sabililllah 

5) Sabar menghadari ujian Allah. 

6) Negeri akherat tujuannya. 

7) Sangat takut kepada Allah dan ancaman-Nya 

8) Bertaubat dan memohon ampun atas dosa-dosanya. 

9) Shalat malam menjadi kebiasaannya. 

10) Zuhud dunia dan mengutamakan akherat. 

11) Tawakal kepada Allah. 

12) Senantiasa gemar berinfak. 

13) Kasih sayang sesame orang islam dan keras terhadap orang kafir. 
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14) Senantiasa berdakwah dan amar ma’ruf nahi munkar. 

15) Kuat memegang amanah, janji dan rahasia. 

16) Bersikap santun terhadap kebodohan manusia 

17) Cinta kasih dan penuh pengertian terhadap keluarga. 

Yaumi (2018, 62) mengutip dari character counts bahwa 

pilar-pilar pendidikan karakter terdapat enam yaitu: amanah 

(trustworthiness), rasa hormat (respect), pertanggung jawaban 

(responsibility), keadilan (fairness), kepedulian (caring), dan 

nasionalis (citizenship). 

Lickona menyebutkan terdapat 3 komponen karakter yang 

baik, digambarkan dalam diagram berikut: 

 

Diagram 2.1 Komponen Karakter 

Pengetahuan Moral

1) Kesadaran moral

2) Pengetahuan nilai 
moral

3) Penentuan 
perspektif

4) Pemikiran moral

5) Pengambilan 
keputusan

6) Pengetahuan 
pribadi

Tindakan 
Moral

1) Kompetisi

2) Keinginan

3) kebiasaan 

Perasaan Moral

1) Hati nurani

2) Harga diri

3) Empati

4) Mencintai hal yang 
baik

5) Kendali diri

6) Kerendahan hati
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Anak panah yang saling menghubungkan masing-masing 

komponen menunjukkan hubungan setiap komponen, dimana 

pengetahuan moral, perasaan moral dan Tindakan moral tidak 

berfungsi apabila dipisahkan (Lickona, 2019: 84). 

Sedangkan Kemendiknas dalam Suyadi (2013:7-8) 

menyatakan bahwa ada 18 nilai yang harus dikembangkan sekolah 

dalam menentukan keberhasilan pendidikan karakter yaitu: religious, 

jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreaif, mandiri, demokratis, rasa 

ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi,  

bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli 

lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab. 

Kementria Pendidikan Nasional mengemukakan bahwa terdapat 

18 nilai karakter yang dikembangkan dalam satuan pendidikan yaitu: 

Tabel 2.1 : Nilai karakter Menurut Kemendiknas (Suyadi, 2013: 8) 

No Nilai Karakter Makna Nilai Karakter 

1. Religius Ketaatan dan kepatuhan dalam 

memahami dan melaksana ajaran 

agama. 

2. Jujur Sikap dan perilaku yang mencerminkan 

kesatuan antara pengetahuan, perkataan 

dan perbuatan. 
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3.  Toleransi Sikap dan perilaku yang mencerminkan 

penghargaan terhadap setiap perbedaan. 

4. Kerja Keras Sikap dan Perilaku yang menunjukkan 

usaha yang sungguh-sungguh. 

5. Kreatif Sikap dan perilaku yang mencerminkan 

inovasi dalam memecahkan masalah. 

6. Mandiri Sikap dan perilaku yang menunjukkan 

sikap ketidak tergantungan terhadap 

orang lain. 

7. Demokratis Sikap dan perilaku yang mencerminkan 

persamaan hak dan kewajiban. 

8. Disiplin Kebiasaan dan tindakan yang konsisten 

terhadap suatu aturan. 

9. Rasa Ingin Tahu Cara berpikir, sikap dan perilaku yang 

mencerminkan penasaran dan 

keingintahuan terhadap sesuatu. 

10. Nasionalisme Sikap dan tindakan yang menempatkan 

kepentingan bangsa dan negara diatas 

kepentingan pribadi maupun golongan 

atau kelompok. 

11. Cinta Tanah Air Sikap dan Perilaku yang mencerminkan 

rasa bangga, setia dan peduli dengan 

bangsanya sendiri. 
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12 Menghargai Prestasi Sikap terbuka terhadap prestasi orang 

lain dan mengakui kekurangan diri 

sendiri tanpa mengurangi rasa semangat 

untuk lebih berprestasi. 

13. Komunikatif Sikap dan tindakan terbuka terhadap 

orang lain melalui komunikasi yang 

santun. 

14. Cinta Damai Sikap dan perilaku yang mencerminkan 

suasana damai, aman, tenang dan 

nyaman atas kehadiran dirinya. 

15. Gemar Membaca Kebiasaan tanpa adanya paksaan untuk 

menyediakan waktu luang untuk 

membaca berbagai informasi dari 

berbagai sumber. 

16. Peduli Lingkungan Sikap dan tindakan untuk selalu 

menjaga dan melestarikan lingkungan 

sekitar. 

17. Peduli Sosial Sikap dan perbuatan yang 

mencerminkan kepedulian terhadap 

orang lain yang membutuhkan. 

18. Tanggung Jawab Sikap dan perilaku seseorang dalam 

melaksanakan tugas dan kewajibannya 
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Lain hal dengan Kemendiknas, Thomas Lickona (2019:74) 

menjelaskan 9 nilai yang seharusnya diajarkan disekola, antara lain: 

1) Kejujuran 

Yaitu salah satu bentuk nilai yang menyatakan sesuatu sesuai 

denga fakta yang ada. 

2) Keadilan 

Sikap yang menunjukkan sebuah perilaku yang tidak membeda-

bedakan. 

3) Toleransi 

Sebuah refleksi dari sikap saling menghormati dan menghargai 

sebuah perbedaan. 

4) Kebijaksanaan 

5) Tolong Menolong 

6) Peduli sesama 

7) Kerjasama 

8) Keberanian 

Yaitu sebuah sikap yang menuntut untuk bersikap tegas dan 

positif terhadap orang lain. 

9) Demokrasi  

Sebuah nilai yang membentuk rasa hormat dan tanggungjawab 

serta persamaan hak setiap orang dimata hokum. 

Dari pernyataan dalam kemendiknas dan lickona, perbedaan 

yang paling mencolok adalah adanya karakter religious pada 
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kemendiknas. Hal ini pula yang menjadi salah satu perbedaan antara 

pendidikan barat dan pendidikan islam terutama dengan sistem pondok 

pesantren. 

Pernyataan-pernyataan di atas d a p a t  d i s i m p u l k a n  

bahwa, didalam membentuk karakter ada beberapa nilai yang harus 

diketahui. Karena dalam pendidikan karakater merupakan wujud dari 

suatu nilai perilaku yang harus di kembangkan sekolah atau lembaga 

yang lainnya, melalui nilai religius, toleransi, disiplin, kerja keras, 

kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, cinta damai, peduli, 

bijaksana, tanggung jawab dan berani. 

3. Pondok Pesantren Sebagai Tempat Pembentukan Karakter 

Dalam menciptakan budaya moral positif, sekolahan memiliki 6 

elemen diantaranya: 

a. Kepemimpinan moral dan akademis dari kepala sekolah. 

b. Upaya sekolah dalam memberikan teladan, mengembangkan dan 

menegakkan nilai-nilai sekolah dalam lingkungan sekolah. 

c. Pengertian sekolah terhadap masyarakat. 

d. Pengelolaan dan pengembangan sekolah yang melibatkan murid. 

e. Sikap saling menghormati, keadilan dan Kerjasama antara staf 

sekolahan dengan wali murid. 

f. Meningkatkan pentingnya moral terhadap manusia (Lickona, 2019: 

455). 
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Sebagai salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia, 

pondok pesantren memang mendapatkan kepercayaan lebih dari 

masyarakat untuk membentuk karakter anak-anak mereka. Setidaknya ada 

4 alasan mengapa lembaga pendidikan sebagai tempat yang sesuai dalam 

pembentukan kerakter antara lain: 

1) Karena banyaknya keluarga yang tidak melaksanakan pendidikan 

karakter. 

2) Lembaga pendidikan tidak hanya bertujuan untuk membentuk anak 

yang cerdas, akan tetapi juga anak yang baik. 

3) Kecerdasan anak bermakna apabila dilandasi dengan kebaikan. 

4) Karena membentuk anak berkarakter Tangguh bukan hanya menjadi 

tugas tambahan guru akan tetapi menjadi kewajiban yang melekat 

padanya (Saptono, 2011: 24). 

Sementara Lickona (2019:31) menyebutkan setidaknya terdapat 

sepuluh alasan mengapa lembaga pendidikan harus berperan dalam 

pembentukan karakter. 

1) Adanya kebutuhan pencerahan moral dan spiritual yang begitu jelas 

dan mendesak. 

2) Proses penghubungan nilai dan sosial dimana lembaga pendidikan 

sebagai salah satu bagian dari masyarakat. 

3) Sedikitnya pendidikan moral yang diberikan oleh orang tua serta 

pengauh penanaman nilai di tempat lain mulai pudar. 



44 
 

 
 

4) Munculnya konflik dimasyarakat yang disebabkan leh perbedaan 

pandangan yang menyangkut etika. 

5) Lembaga pendidikan sebagai salah satu tempat pembelajaran 

demokrasi dimana demokrasi memperoleh tempat yang khusus dalam 

pendidikan moral. 

6) Tidakdapat dikatakan sebuah pendidikan tanpa adanya sebuah nilai. 

7) Moral menjadi pertanyaan utama yang dihadapi baik individu maupun 

rasial. 

8) Pendidikan nilai di lembaga pendidikan sekarang memiliki sebuah 

pandangan dasar berpandangan luas yang mendukung perkembangan 

pendidikan. 

9) Pendidikan moral dimulai dari diri para guru. 

10) Pendidikan nilai merupakan sebuah pekerjaan yang sangat mungkin 

untuk dilaksanakan. 

Dari dua pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pentingnya 

sebuah lembaga pendidikan dalam pembentukan moral terlebih lagi 

pondok pesantren sebagai salah satu lebaga pendidikan tertua yang 

memuat nilai-nilai islam. Hal itu dikarenakan lembaga pendidikan sebagai 

tempat pembentukan moral kedua setelah keluarga serta lembaga 

pendidikan menjadi salah satu sarana pembentukan moral ditengan 

perkembangan zama. Selain itu karena banyaknya nilai-nilai yang tidak 

diajarkan oleh orang tua dan diajarkan disekolah. 
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B. Kajian Penelitian Terdahulu 

Kajian penelitian yang bersumber dari penelitian terdahulu 

menemukan skripsi yang ditulis oleh Fahmi Adhi Nugroho (Institut Agama 

Islam Negri Surakarta, 2019) Penanaman Karakter Religius di Asrama Putra 

MAN 1 Surakarta tahun 2019. Hasil penelitian menunjukan bahwa Asrama 

Putra MAN 1 Surakarta telah melakukan berbagai kegiatan penanaman 

karakter religious seperti : a) Sholat 5 waktu, b) Sholat tahajud, c) Tahfidz al-

Qur’an, d) Tahsin Al-Qur’an, e) Kultum setelah subuh, f) Takzim terhadap 

guru, g) Tradisi salaman cium tangan, h) Hafalan do’a dan Hadis, i) sopan 

santun, j) Berpakaian rapi, k) Toleransi, l) belajar mandiri, m) Muhadhoroh, n) 

Piket Harian, o) Kegiatan camping dakwah Ramadhan. Saran yang diberikan 

oleh penulis guna meningkatkan karakter religius adalah: a) menjaga dan 

mengembangkan kegiatan yang sudah ada supaya lebih disiplin, b) 

meningkatkan sarana prasarana, c) Pembina asrama diharapkan untuk selalu 

memperhatikan, membimbing serta memotivasi para santri, d) para santri 

seharusnya tidak hanya menuntut ilmu tetapi juga mengamalkan ilmu. 

Relevansi penelitian Fahmi dengan penelitian yang akan dikaji adalah 

berkaitan dengan penanaman karakter pada siswa yang tinggal diasrama atau 

secara penuh dipercayakan kepada lembaga pendidikan. Sedangkan yang 

menjadi perbedaanya Fahmi meneliti tentang karakter yang ditanamkan pada 

siswa serta proses penanamannya, sedangkan penelitian yang akan dikaji 

adalah upaya yang dilakukan pengasuh dan proses pembinaannya. 
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Penelitian lainya adalah Tia Latifata (Institut Agama Islam Negri 

Surakarta, 2018) Upaya Pembentukan Karakter siswa Kelas VIII Melalui 

Buku Panduan Ar Rasyad di SMP IT Al Huda Wonogiri Tahun Pelajaran 

2016/2017. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembentukan karakter di 

SMPIT Al Huda di implementasikan melalui pembinaan mentoring, 

mutaba’ah yaumiyah, dan program-program yang selaras dengan buku 

panduan Ar Rasyad. Karakter yang dibentuk adalah karakter yang 

berhuvungan dengan tuhan, hubungan dengan diri sendiri, hubungan dengan 

sesama, dan nilai kebangsaan. Penulis memberikan saran kepada a) pihak 

SMPIT Al Huda supaya mengembangkan upaya pembentukan karakter 

melalui buku panduan Ar Rasyad sehingga menjadi edu-brand, b) kepada 

orang tua siswa diharapkan untuk lebih memahami bahwa pendidikan tidak 

hanya melalui pembelajaran di kelas tetapi perlu peran serta keluarga. 

Relevansi penelitian Tia dengan penelitian yang akan dikaji adalah 

porses pembinaan karakter, sedangkan yang membedakan adalah dalam 

penelitian tersebut terfokus pada kelas VIII di SMP atau sekolah umum 

berbasis islam dan berlandaskan buku panduan ar rasyad, sedangkan 

penelitian yang akan dikaji dilaksanakan di pondok pesantrren. 

Penelitian lainnya adalah Umai Rahageng Ariyana (Institut Agama 

Islam Negri Surakarta, 2019) Upaya Pengasuh Pondok dalam Meningkatkan 

Kemandirian Santri di Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta tahun 

2018/2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 13 program yang 



47 
 

 
 

ada di pondok pesantren ta’mirul islam yang dapat meningkatkan kemandirian 

santri. 

Relevansi penelitian umai dengan penelitian yang akan dikaji adalah 

proses pembentukan karakter, sedangkan yang membedakan adalah dalam 

penelitian tersebut fokus pada upaya peningkatan karakter kemandirian 

sedangkan penelitian yang akan dikaji adalah upaya pengasuh dalam 

membentuk karakter santri. 

C. Kerangka Berpikir 

Karakter merupakan hal mendasar yang menjadi salah satu tujuan dari 

lembaga pendidikan pondok pesantren. Santri yang tinggal di pondok 

pesantren dituntut untuk memiliki karakter yang kuat mulai dari kemandirian, 

kreatifitas dalam memanfaatkan hal-hal yang ada serta memiliki kepedulian 

yang lebih baik terhadap lingkungan sekitar maupun terhadap lingkungan 

sosial. Dengan karakter tersebut diharapkan santri mampu menghadapi 

perubahan zaman dan menyesuaikan dengan lingkungan setelah 

menyelesaikan pendidikan di pondok. Terlebih lagi pondok pesantren MTA 

merupakan pondok modern yang menyediakan pendidikan formal untuk 

jenjang sekolah menengah pertama.  

Oleh karena itu terdapat upaya-upaya pengasuh pondok pesantren 

untuk meningkatkan kemandirian, kreatifitas serta kepedulian santri sehingga 

santri mampu mengikuti kegiatan kegiatan yang ada tanpa mengesampingkan 

kegiatan yang lainya. Serta mampu menciptakan lulusan-lulusan pondok 

pesantren yang mampu mencapai visi dan misi pondok pesantren. Disamping 
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hal itu, dengan adanya upaya peningkatan kemandirian diharapkan, selain 

mampu mengurus dirinya sendiri santri juga memiliki keahlian maupun 

ketrampilan tertentu. Dalam hal ini pengasuh pondok pesantren mengadakan 

kegiatan-kegiatan seperti Bakti Sosial, Astra Festifal Competition, Malam 

Puncak Tahfidzul Qur’an, dll guna meningkatkan kemandirian, kreatifitas dan 

kepedulian santri. Dengan adanya kegiatan kegiatan tersebut diharapkan santri 

menjadi lebih aktif dalam menyampaikan ide-ide maupun kreatifitas yang 

dimilikinya serta memiliki tanggung jawab, sehingga secara tidak langsung 

kegiatan tersebut mampu dapat meningkatkan kemandirian pada diri santri. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Bentuk penelitian mengenai Upaya Pengasuh dalam Membentuk 

Karakter Santri di Pondok Pesantren Yayasan Majlis Tafsir Al-Qur’an (MTA) 

Gemolong, Sragen tahun Pelajaran 2019/2020 menggunakan pendekatan 

deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan 

untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara 

mendiskripsikan dalam bentuk kata-kata sesuai ketentuan ilmiah (Moleong, 

2018: 6).  

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme atau enterpretif, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek yang ilmiah, dimana peneliti adalah sebagai 

instrument kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi 

(Sugiyono, 2019: 9). 

Kualitatif yaitu penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan 

sosial kemudian menggambarkannya berdasarkan sudut pandang dalam latar 

ilmiah dengan memahami kondisi sesungguhnya (Sudaryono, 2019: 97). 

Bogdan dan Taylor mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif sebagai 

penelitian yang mendefinisikan hasil deskripsi berupa kata-kata (Esti, 2012: 

7). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya penelitian kualitatif yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan melihat kondisi langsung objek penelitian, 

memahami dan menjabarkannya melalui sudut pandang ilmiah. 
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Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan/ menjabarkan fenomena-fenomena berdasarkan fakta-fakta 

sesuai dengan keadaan yang ada (Sudaryono, 2019:88). Penelitian deskriptif 

ini memiliki tujuan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-

banyaknya dari fenomena yang ada (Hariwijaya dan Djaelani, 2004:39). 

Metode deskriptif ini memiliki tujuan untuk menggambarkan dan 

menginterpretasikan objek apa adanya (Sudaryono, 2019:88). Deskriptif 

kualitatif berarti bahwa penelitian yang mengedepankan penelitian data yang 

dikumpulkan berdasarkan pada pengungkapan kata-kata, gambar dan bukan 

angka. Dengan demikian laporan penelitian ini akan berisi kutipan data untuk 

memberi gambaran penyajian laporan (Moleong, 2018:11). 

Metode kualitatif deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk 

menjabarkan upaya yang dilakukan pengasuh dalam pembentukan karakter 

santri serta karakter santri pondok pesantren MTA Gemolong yang terbentuk 

dengan gambaran dan penjelasan secara terperinci. 

B. Setting Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Yayasan Majlis 

Tafsir Al-Qur’an (MTA) Gemolong, Sragen, sebagai salah satu lembaga 

Pendidikan Islam. Alasan pemilihan lokasi Ponpes MTA Gemolong, 

karena berdasarkan hasil pengamatan beserta wawancara tidak terstruktur 

terhadap santri dan ustadz ustadzah, bahwasanya pondok pesantren ini 
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sudah menerapkan pendidikan karakter dan membangun budaya karakter 

di lingkungan pesantren. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2019-Februari 

2021. 

C. Subyek dan Informan Penelitian 

1. Subyek Penelitian. 

Subyek penelitian ini adalah pihak-pihak yang hendak diteliti oleh 

peneliti, yakni orang-orang yang menjadi sasaran penelitian. Maka yang 

menjadi subyek penelitian adalah Pengasuh Pondok Pesantren Yayasan 

Majlis Tafsir Al-Qur’an (MTA) Gemolong, Sragen. 

2. Informan Penelitian  

Informan merupakan orang yang memberikan informasi tentang 

situasi dan latar penelitian (Moleong, 2018:132). Informan penelitian 

adalah pihak yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung 

dengan aktivitas yang juga dapat memberikan informasi. Adapun 

Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Pondok Pesantren, Seksi 

Bidang Kurikulum, Seksi Bidang Pengasuhan Santri (Konselor Santri) dan 

Santri pondok pesantren MTA Gemolong, Sragen.. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 
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Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang di tetapkan. Teknik, 

pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, 

observasi dan pencatatan isi dokumen. 

1. Observasi 

Dalam penelitian ini pengamat menggunakan obeservasi 

partisipatif, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang 

diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penilaian (Sugiyono, 

2018:106). Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa 

yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. 

Dengan obsevasi pastisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih 

lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap 

perilaku yang nampak.  

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data mengenai Upaya 

Pengasuh dalam Membentuk Karakter Santri, situasi pembelajaran serta 

kondisi Pondok Pesantren Yayasan Majlis Tafsir Al-Qur’an (MTA) 

Gemolong, Sragen. Sebelum adanya pandemi covid-19, observasi 

dilakukan dengan mengamati secara langsung kegiatan di Pondok 

Pesantren MTA Gemolong, setelah adanya pandemi peneliti tidak dapat 

melakukan pengamatan secara langsung akan tetapi dapat memperoleh 

informasi melalui WhatsApp dan Google Form. 
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2. Wawancara 

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan menanyakan 

sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden dengan 

cara bercakap-cakap secara tatap muka (Afifuddin dan Saebani, 

2018:131). Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. 

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

dan yang diwawancara (interviewer) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu (Moleong, 2018:186).Metode ini digunakan untuk 

memperoleh data langsung dari objek serta informan penelitian yaitu 

berupa informasi yang berkaita Upaya Pengasuh dalam Membentuk 

Karakter Santri di Pondok Pesantren Yayasan Majlis Tafsir Al-Qur’an 

(MTA) Gemolong, Sragen.  

Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan Teknik wawancara 

terstruktur dimana semua pertanyaan digunakan untuk mengontrol dan 

mengatur dalam wawancara. Dalam wawancara terstruktur semua 

pertanyaan telah disiapkan dan dirumuskan sebelumnya dengan cermat 

dan biasanya secara tertulis sebelum melakukan penelitian (Moleong, 

2018:190). 

Wawancara yang dilakukan guna memperoleh data sejarah 

berdirinya Pondok Pesantren MTA Gemolong, Sragen, kurikulum yang 

diterapkan di Pondok Pesantren MTA Gemolong, Sragen, pola 

pengasuhan santri, serta pembentukan karakter santri oleh pengasuh 

pondok. Sebelum adanya pandemi covid-19, peneliti melaksanakan 
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wawancara secara langsung dengan subyek dan informan, selama pandemi 

covid-19 peneliti melakukan wawancara melalui WhatsApp Chat dan 

Instagram Chat. 

3. Dokumentasi 

Guba dan Licoln mendefinisikan record adalah setiap peryataan 

tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan 

pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting. Dokumen ialah setiap 

bahan tertulis ataupun film, lain dari record, secara kebetulan atau tidak 

dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik (Moleong, 

2018:216). Dokumentasi ditunjukkan guna memperoleh data langsung dari 

tempat penelitian meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, 

laporan kegiatan, foto, film dokumenter serta dokumen yang relevan 

dengan penelitian (Sudaryono, 2019:229).  

Metode ini digunakan untuk memperkuat perolehan data dari hasil 

pengamatan dan wawancara serta menguji dan menafsirkan seperti 

struktuk kepengurusan pondok, peraturan pondok, jadwal harian pondok, 

serta buku materi yang digunakan di pondok.  

E. Teknik Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini teknik keabsahan data yang digunakan yaitu 

triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2018:330).  
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Triangulasi yang di gunakan pada penelitian ini adalah triangulasi 

metode dan triangulasi sumber atau data, dengan mengumpulkan data sejenis 

tetapi menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda 

(Patto dalam Moleong, 2018:331). Misalnya, untuk memantapkan validitas 

data mengenai suatu peristiwa di dalam masyarakat, peneliti bisa 

menggunakan metode pengumpulan data yang berupa wawancara, dan 

hasilnya diuji atau dibandingkan dengan pengumpulan data yang sejenis 

dengan teknik observasi terhadap tempat peristiwanya, dan juga bisa mengkaji 

rekamaan atau beragam catatan yang berkaitan dengan peristiwa yang teliti. 

Teknik metode adalah penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik 

pengumpulan data yaitu tektik dengan metode wawancara, observasi, dan 

dokumentasi (Afifudin dan Saebani, 2018:144).  

Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Oleh karena itu dalam melakukan pemeriksaan keabsahan data 

dilakukan dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil 

wawancara dan membandingkan data hasil wawancara dengan isi suatu 

dokumen. Triangulasi metode digunakan untuk membandingkan data yang 

diperoleh dari wawancara, obeservasi maupun dokumentasi yang diperoleh 

dari peneliti ini untuk memastikan data yang diperoleh tidak saling 

bertentangan. Triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara 

antara subjek penelitian dengan informan penelitian.  
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Tabel 3.1 Triangulasi Metode 

No Data Observasi Wawancara Dokumentasi 

1 Kurikulim yang diterapkan  √ √ 

2 Proses Pembinaan santri √ √ √ 

3 Jadwal harian santri √ √ √ 

4 Peraturan pondok pesantren  √ √ 

5 Standar pengasuh pondok 

pesantren 

 √ √ 

Triangulasi metode yang digunakan masih dikonfirmasi dengan 

triangulasi sumber sebagai berikut : 

Tabel 3.2 Triangulasi Sumber 

No Data 

Kepala 

Ponpes 

SekBid 

Kurikulum 

SekBid 

Pengasuhan 

Santri 

Santri 

1 Kurikulim yang diterapkan √ √   

2 Proses Pembinaan santri √ √ √ √ 

3 Jadwal harian santri  √  √ 

4 Peraturan pondok pesantren √  √  

5 Standar pengasuh pondok 

pesantren 

√ √   

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data yaitu proses penelaahan seluruh data yang tersedia dari 

berbagai sumber yaitu: wawancara, hasil observasi dan hasil dokumentasi 
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(Moleong, 2018:247). Bogdan dan Bilke menjelaskan analisis data sebagai 

berikut. 

Analisis data adalah proses mencari dan mengatur transkrip 

wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain secara sistematis yang 

Anda kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman Anda tentang mereka dan 

untuk memungkinkan Anda menyajikan apa yang telah Anda temukan kepada 

orang lain (Sugiyono, 2018:130) 

Dari penjelasan Bogdan dan Bilke diatas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

sesuai dengan seluruh data yang telah diperoleh baik dari observasi, 

wawancara maupun dokumentasi. 

Proses analisis data ini dimulai dengan mencari dan menyusun seluruh 

data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan yang 

sudah terdiskripsikan dalam catatan lapangan, dan dokumentasi kemudian 

mengorganisasikan kedalam kategori, menjabarkannya dalam unit-unit, 

melakukan sintesa dan menyusun kembali kedalam sebuah pola (Sugiyono, 

2018:131). 

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis data dengan model 

analisis interaktif. Adapun tahap tahap analisis tersebut adalah: 

 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam hal ini, data 
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diperoleh dari wawancara dengan kepala pondok pesantren, seksi bidang 

kurikulum dan seksi bidang pengasuhan santri. Observasi langsung 

kelapangan dan analisis dokumentasi yang berhubungan dengan masalah 

penelitian. 

2. Reduksi Data 

Reduksi data bisa juga disebut sebagai penseleksian data, 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan dan 

transformasi data kasar dan rumit yang muncul dari catatan-catatan penulis 

dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang 

menajamkan, merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada 

hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang 

telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya 

bila diperlukan (Imam Gunawan, 2014: 211, Moh Shochib, 1998: 49). 

Pada kegiatan reduksi data, peneliti menelaah kembali seluruh 

catatan yang diperoleh melalui teknik wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Koding data dalam penelitian dapat dilihat pada table 

berikut: 

Tabel 3.3 Koding Penelitian 

No. Kode Menunjukkan 

1 W.01 Wawancara Subyek 

2 W.02 Wawancara Kepala Pondok Bidang I, II dan III 

3 W.03 Wawancara Seksi Bidang Pengasuhan Santri 
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4 W.04 Wawancara Seksi Bidang Kurikulum 

5 W.05 Wawancara Santri 

6 O Observasi 

7 D Dokumentasi 

8 1- Urutan Data Penelitian 

3. Penyajian data 

Tahap ini merupakan upaya untuk mendisplaykan data yang 

diperoleh dari lapangan selama kegiatan berlangsung. Data yang selama 

kegiatan diambil dari data disederhanakan dalam reduksi data. Dalam 

penyajian data Miles dan huberman ini dapat dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan 

sejenisnya.Melalui penyajian data tersebut, maka data teroganisasikan, 

tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. 

4. Penarikan kesimpulan (Verivikasi) 

Dari permulaan pengumpulan data, seseorang penganalisis 

kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, 

dan penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, 

dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti 

yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung 

oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang di kemukakan merupakan 
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kesimpulan yang kredibel. Dalam menganalisis data, peneliti 

menggunakan cara pentahapan secara berurutan dan interaksionis, terdiri 

dari tiga alur kegiatan bersamaan yaitu : pengumpulan data sekaligus 

reduksi data, penyajian data, dan penarikkan kesimpulan atau verifikasi 

Miles dan Huberman (Sugiyono , 2009: 252).  

Dapat digambarkan dengan model sebagai berikut: Pertama, 

setelah pengumpulan data selesai, terjadilah reduksi data yakni suatu 

bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, 

membuang yang tidak perlu, dan mengkoodinasi data dan dengan cara 

demikian hingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 

Kedua, data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk narasi 

maupun matrik. Ketiga, adalah penarikkan kesimpulan dari data yang telah 

disajikan pada tahap yang kedua dengan mengambil kesimpulan pada tiap-

tiap rumusan, sebagaimana disajikan dalam grafik berikut: 

 

 

 

 

 

Tabel 3.4 Komponen-komponen analisis data, model interaktif dari 

Miles and Huberman 1984. (Sugiyono, 2015 : 247) 

 

Data Collection 

Conclusions Drawing/ 

Verification 

Data Display 

Data Reduction 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Fakta Temuan Lapangan 

1. Deskripsi Lokasi Penelitian 

a. Visi Misi Ponpes MTA Gemolong 

Ponpes MTA Gemolong didirikan oleh yayasan Majlis Tafsir Al-

Qur’an (MTA) sejak tahun 1993 untuk menampung anak-anak warga 

MTA se-Indonesia yang telah menyelesaikan pendidikan mereka dari 

jenjang SD/MI, agar generasi penerus MTA ini mendapatkan 

pendidikan yang layak sesuai dengan visi dan misi yayasan MTA. 

Sehingga mereka menjadi generasi yang islami dan berprestasi, dan 

dapat meneruskan pendidikan mereka kejenjang yang lebih tinggi 

dengan bekal keimanan yang kuat dan akhlak yang mulia. Adapun visi 

dan misi Ponpes MTA Gemolong adalah : 

1) Visi 

Terbentuknya Generasi yang Islami dan Berprestasi 

Visi terbentuknya generasi islami dan berprestasi menurut 

saya sangat bagus, karena melihat kondisi saat ini banyak generasi 

muda yang berprestasi tetapi kurang memiliki nilai-nilai agama, 

sehingga kemampuannya belum terarahkan. Selain itu dengan 

terwujudnya generasi islami dan berprestasi sebagai bukti bahwa 
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generasi islam yang memiliki nilai nilai lebih dan memiliki 

perbedaan dengan generasi yang hanya berprestasi saja. 

2) Misi 

a) Melaksanakan Amanat Pendidikan dari Yayasan Majlis Tafsir 

Al-Qur’an. 

b) Melaksanakan sistem pendidikan yang berkualitas dan 

kekeluargaan, guna terbentuknya peserta didik yang sholeh, 

cerdas dan istiqomah. 

c) Meningkatkan kesadaran peserta didik yang taat menjalankan 

ajaran agama islam. 

d) Membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, dinamis dan 

kreatif. 

e) Meningkatkan kualitas peserta didik yang produktif, berdaya 

saing, berkepribadian sosial dan lingkungan. 

Misi pertama yaitu melaksanakan amanat pendidikan dari 

yayasan MTA yaitu untuk menampung pendidikan anak anak 

warga MTA yang telah selesai pada jenjang SD/MI sehingga 

pendidikan mereka tidak terputus dengan adanya SDIT MTA dan 

SMA MTA. Misi yang kedua melaksanakan sistem pendidikan 

yang berkualitas dan kekeluargaan, guna terbentuknya peserta didik 

yang shaleh, cerdas dan Istiqomah, misi ini menurut saya sangat 

bagus, dengan sistem pembelajaran pondok yang mengedepankan 

asas kekeluargaan akan mewujudkan proses pembelajaran yang 
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harmonis serta target peserta didik shaleh, cerdas dan istiqomah 

akan lebih mudah tercapai. 

Misi ketiga yaitu meningkatkan kesadaran peserta didik yang 

taat menjalankan ajaran agama islam, misi ini sangat bagus, jadi 

selain peserta didik cerdas dalam akademik, terampil peserta didik 

juga sadar akan perintah dan larangan dalam agama tanpa harus 

adanya paksaan. Misi keempat membentuk peserta didik yang 

berakhak mulia, dinamis dan kreatif, misi ini menurut saya 

menjawab tantangan kebutuhan di era modern ini yaitu generasi 

yang berakhlak, kreatif dan dapat menyesuaikan diri dengan 

perubahan tanpa melupakan kebenara. 

Misi yang kelima meningkatkan kualitas peserta didik yang 

produktif, berdaya saing, berkepribadian sosial dan lingkungan. 

Misi ini juga sebagai jawaban dari kebutuhan di era modern 

terlebih pada kondisi pandemi seperti ini, menuntut generasi yang 

produktif, memiliki daya saing dan memiliki kepedulian yang 

tinggi. Misi-misi tersebut menurut saya dapat mempermudah 

pencapaian visi yang telah ditetapkan. 

3) Tujuan 

a) Memantapkan pendidikan dan pengajaran yang telah 

dilaksanakan di sekolah. 

b) Memiliki pondasi dan wawasan keislaman yang cukup serta 

budi pekerti yang luhur. 
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c) Membina dan mengarahkan santri untuk mampu hidup mandiri 

dan bertanggung jawab. 

d) Melaksanakan pembelajaran / berkegiatan diluar sekolah yang 

bermanfaat. 

e) Membantu melengkapi kekurang pendidikan keluarga dengan 

bimbingan dan pengasuhan (D.Buku Profil Ponpes MTA 

Gemolong). 

Tujuan yang dijabarkan dalam lima poin tersebut menurut 

saya sudah sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai dan 

tujuan tersebut sudah sesuai sebagai penjabaran dari visi dan misi. 

Adanya Visi, Misi dan Tujuan tersebut menurut saya sudah 

singkron, karena apabila misi-misi yang sudah ditetapkan dapat 

dijalankan untuk mewujudkan generasi yang islami dan berprestasi, 

melalui misi meningkatkan kesadaran peserta didik yang taat 

menjalankan ajaran agama Islam, membentuk peserta didik yang 

berakhlak mulia, dinamis dan kreatif, serta meningkatkan kualitas 

peserta didik yang produktif, berdaya saing, berkepribadian sosial 

dan lingkungan, hal tersebut tidak akan sulit. Dan apabila visi dan 

misi dapat dilaksanakan dengan baik maka akab terbentuk generasi 

yang islami dan berprestasi. 

b. Struktur Organisasi Ponpes MTA Gemolong 

Struktur kepengurusan yang diterapkan di ponpes MTA 

Gemolong tidak setiap tahun berganti jabatannya untuk 
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kepengurusan pengasuh dan pengelola pondok, akan tetapi 

pergantian kepengurusan organisasi santri di pondok diterapkan 

perubahan kepengurusan setiap tahun di awal tahun baru. Masa 

jabatan setiap pengurus organisasi adalah satu kali kepengurusan 

dengan pemilihan ketua secara musyawarah anggota organisasi dan 

pembinanya. 

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Pondok Pesantren MTA Gemolong 

 

(W.02/KPP.I, KPP.II, KPP.III, D.Buku Profil) 

Kepala SMP 
MTA Gemolong

Kepala Ponpes 
Bd I

Bidang Santri

Kurikulum

Olahraga

Tahsin dan 
Tahfidz

Kepala Ponpes 
Bd II

Bidang 
Administrasi

Sekretaris

Pembina ASTRA, 
TAKMIR dan Al 

AKHBAR Ponpes 

MTA Gemolong

Pengurus ASTRA, 
TAKMIR dan Al 

AKHBAR Ponpes 
MTA Gemolong

Seluruh Santri 
Ponpes MTA 
Gemolong

Kepala Ponpes 
Bd III

Bidang Humas

Sarpras

Kesehatan

Kebersihan
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Pembagian tugas yang diterapkan di Ponpes MTA Gemolong 

menurut saya sudah baik, sudah sesuai dengan kebutuhan dan 

mengarah kepada pencapaian visi dan misi. Akan tetapi menurut 

saya ada tugas yang tumpang tindih seperti adanya bidang 

kurikulum dan adanya bidang Tahsin Tahfidz, dimana keduanya 

bisa dipadukan menjadi satu bagian. 

c. Kondisi Pengasuh Ponpes MTA Gemolong 

Pondok Pesantren MTA Gemolong memiliki tenaga pendidik 

dan kependidikan (Ustadz dan Ustadzah) dari berbagai latar 

belakang yang disesuaikan dengan kebutuhan, sebagian ustadz 

merupakan alumni sendiri yang mengabdi untuk melanjutkan 

estafet dakwah. Beberapa Ustadz Ustadzah difasilitasi tempat 

tinggal di lingkungan pondok dan sebagian merupakan pengasuh 

yang memiliki tempat tinggal sendiri atau tidak menetap di pondok. 

Guna menunjang proses pembelajara, Ponpes MTA 

Gemolong memiliki staf pengajar sesuai dengan bidangnya, 

terdapat 24 ustadz dan 13 ustadzah. Mereka berasal dari berbagai 

pondok yang ada di Indonesia seperti Pondok Darussalam Gontor, 

PP Al Muayad Surakarta, Abu Bakar Surakarta, PPTQ Abi Umi 

Boyolali, PPTQ Al Azhar Boyolali serta dari berbagai perguruan 

tinggi seperti IAIN Surakarta, Universitas Sebelas Maret (UNS), 

IIM Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), 
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Universitas Indonesia (UI), Universitas Veteran Surakarta (Univet) 

serta dari lembaga pelatihan Tahsin MTA Surakarta.  

Selain dari berbagai lembaga pendidikan para ustadz dan 

ustadzah juga memiliki beberapa persyaratan seperti : a) Memiliki 

niat yang ikhlas, b) Bisa membaca al quran dengan benar, c) Siap 

untuk mengabdi, d) siap untuk melanjutkan estafet dakwah, e) 

Memliki kompetensi kepribadian berakhlaqul karimah, f) 

Memahami visi dan misi lembaga pendidikan MTA, g) Memiliki 

kompetensi ilmu keislaman, keumatan dan kemasyarakatan. 

(W.02/KPP.I, KPP.II, KPP.III/WL) 

d. Kegiatan Pembelajaran Pondok Pesantren MTA Gemolong 

Kegiatan yang wajib diikuti oleh setiap santri selama berada 

dilingkungan pondok meliputi kegiatan harian, kegiatan mingguan, 

kegiatan bulanan dan kegiatan tahunan serta kegiatan insidentil. 

Adapun perinciannya sebagai berikut :  

1) Kegiatan Harian 

Tabel 4.4 Kegiatan Harian Santri 

No Waktu Kegiatan Tempat 

1 03.00-04.00 Shalat Tahajud Masjid dan 

Kamar 

2 04.00-05.20 Shalat Subuh dan 

Penyampaian Materi 

Masjid dan Teras 

Asrama 

3 05.20-06.50 Bersih-Bersih, Sarapan Asrama, Ruang 
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dan Persiapan Sekolah Makan 

4 06.50-12.10 KBM Pagi Sekolah 

5 12.10-12.30 Shalat Dhuhur Berjamaah Masjid 

6 12.30-13.00 Makan Siang Ruang Makan 

7 13.00-14.20 KBM Siang Sekolah 

8 14.20-14.40 Istirahat Siang Kamar 

9 14.40-15.00 Shalat Ashar dan 

Murajaah 

Masjid 

10 15.00-17.00 Perizinan/ Ekstrakulikuler Insidental 

11 17.00-17.30 Persiapan Diri Ke Masjid Kamar 

12 17.30-17.55 Qiraah Mandiri Masjid 

13 17.55-18.15 Shalat Maghrib 

Berjamaah 

Masjid 

14 18.15-19.00 Makan Malam Ruang Makan 

15 19.00-19.30 Shalat Isya dan Kultum 

dari Santri 

Masjid 

16 19.30-20.45 Belajar Malam/ Pengajian 

Gelombang 

Asrama 

17 20.45-21.30 Muhasabah dan Presensi 

Malam 

Depan 

Pengasuhan 

18 21.30-03.00 Tidur Kamar 

(D.Jadwal Kegiatan dan O.02). 

2) Kegiatan Mingguan 
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Tabel 4.5 Kegiatan Mingguan Santri 

No Hari Waktu Kegiatan 

1. Ahad 06.30-13.30 Pengajian Ahad Pagi Ke Mabes 

MTA Surakarta 

2. Senin 19.30-20.30 Pengajian Angkatan Kelas 9 

3. Selasa 15.00-17.00 Perizinan Keluar Pondok 

4 Rabu 13.00-17.00 Ekstrakulikuler Santri 

19.30-20.30 Pengajian Angkatan Kelas 8 

5 Kamis 19.30-20.30 Pengajian Angkatan Kelas 7 

6 Jum’at 05.00-06.00 Jum’at Bersih 

Ba’da Shalat 

Jum’at 

Jum’at Berkah 

7 Sabtu 05.30-07.00 Sabtu Sehat 

 

3) Kegiatan Bulanan 

Tabel 4.6 Kegiatan Bulanan Santri 

No Waktu Kegiatan 

1 Sesuai Jadwal Cabang Bakti Sosial Donor Darah 

2 Setiap Akhir Bulan Pengajian Gabungan dan Motivasi 

4) Kegiatan Tahunan 

Tabel 4.7 Kegiatan Tahunan Santri 

No Waktu Kegiatan 



70 
 

 
 

1 Akhir Tahun Kelas 9 Bakti Sosial (Pembagian Sembako) 

2 15-16 Agustus  Paket Kemerdekaan 

3 1 Muharam Peringatan Tahun Baru Hijriah 

(Astra Festifal Competition AFC) 

4 12 Rabiulawwal Peringatan Maulid Nabi 

5 27 Rajab Peringatan Isra’ Mi’raj 

6 Akhir pembelajaran 

semester 1, 15 Ramadhan 

dan akhir pembelajaran 

semester 2 

Malam Puncak Tahfidzul Qur’an 

7 Awal tahun ajaran baru Kunjungan Kelompok Tahfidz 

8 Setiap Akhir Semester Ujian Lisan dan Praktek 

9 Juli Astra Futsal Competition 

10 Desember Regenerasi Pengurus Organisasi 

11 Maret Pentas Seni 

12 Januari Leadership Training Pengurus 

Organisasi 

13 September SPEMTA Games Day 

14 Oktober Karung Futsal Cup 

15 Januari Pelantikan Pengurus Organisasi 

16 Maret Kunjungan Pengurus Organisasi 

SMA MTA Surakarta 
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17 Liburan Semester Tahfidz Camp 

18 November Festifal Kebersihan 

19 Desember Cross Country 

5) Kegiatan Insidentil 

Tabel 4.8 Kegiatan Insidentil Santri 

No Waktu Kegiatan 

1 - Takziah dan Perawatan Jenazah 

2 Musim Kemarau Bakti Sosial Dropping Air Bersih 

(D.Jadwal Kegiatan Santri) 

5. Gambaran Informan 

Untuk mengetahui pembentukan karakter santri di Pondok Pesantren 

Majlis Tafsir Al Qur’an (MTA) Gemolong, Sragen dapat didasarkan pada 

informasi yang berhasil dihimpun oleh penulis melalui beberapa sumber 

yang dirasa dapat mewakili informasi keseluruhan tentang Pondok 

Pesantren MTA Gemolong, Sragen. Berikut adalah gambaran informan 

yang penulis jadikan narasumber: 

Tabel 4.9 Gambaran Informan 

No Nama Kode Informan Keterangan 

1 Arief Hartono, S.Th.I, 

M.Pd.I 

W.02/KPP.I Kepala Pondok 

Bidang I 

2 Mahmud Yunus, S.Th.I, 

S.Pd 

W.02/KPP.II Kepala Pondok 

Bidang II 
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3 Warto, S.Psi, M.Si W.02/KPP.III Kepala Pondok 

Bidang III 

4 Widi Hadmoko, S.Pd W.03/PS Seksi Bidang 

Pengasuhan Santri 

5 Didik Budi Santoso, S.E W.04/K Seksi Bidang 

Kurikulum 

6 Wika Thariq Fathurrahim W.05/S.I Ketua OSIS 

7 Syafiq Abiyyu Taqi W.05/S.II Pengurus Organisasi 

8 Shalahudin Al Ayyubi W.05/S.III Pengurus ASTRA 

9 Muhammad Naufal Santoso W.05/S.IV Pengurus Organisasi 

10 Nabil Hajid Abdullah W.05/S.V Pengurus Organisasi 

11 Muhammad Adnan Budi P W.05/S.VI Santri 

12 Bagus Kurniawan W.05/s.VII Santri 

 

6. Paparan Data 

a. Pembentukan Karakter di Pondok Pesantren MTA Gemolong 

Sragen Tahun Pelajaran 2019/2020 

Proses pembentukan karakter tidak terlepas dari suatu proses yang 

dinamakan pendidikan. Dalam pendidikan perlu adanya sebuah 

program yang berkesinambungan dan kontinyu. Di pondok pesantren 

MTA Gemolong terdapat beberapa kegiatan dalam rangka menunjang 

pembentukan karakter, sebagaimana (W.02/KPP.II/WL) Upaya yang 

dilakukan oleh para pengasuh dalam membentuk karakter santri adalah 
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dengan membuat program-program kegiatan santri yang sifatnya rutin 

dan kontinyu, baik kegiatan yang dilakukan secara sendiri-sendiri 

maupun kelompok, sehingga dapat membentuk karakter santri. 

Hal tersebut sesuai dengan (D. Jadwal harian santri), jadwal 

mingguan dan jadwal bulanan santri yang menunjukkan suatu kegiatan 

yang bersifat rutinitas dan berkesinambungan yang disesuaikan dengan 

situasi dan kondisi serta kebutuhan pada saat itu. 

Sementara (W.03/SBPS/K) memaparkan  

 

Bahwa upaya dalam membentuk karakter santri dimulai dengan 

pemberian motifasi kemudian pegenalan terhadap bakat santri dan 

pengelompokan bakat santri. Selain itu beliau juga memaparkan 

bahwasanya berkaitan dengan pembentukan karakter, maka pengasuh 

menerapkan 3 hal, sebagaimana (W.03/SBPS/K). 

 



74 
 

 
 

Menurut beliau pengasuh harus dapat memposisikan diri sebagai 

motivator, supervisor dan konselor. 

Selain itu terdapat beberapa kegiatan rutinitas yang dilaksanakan 

untuk menunjang pembentukan karakter di Ponpes MTA Gemolong. 

Sebagaimana (W.02/KPP.II/WL) Kegiatan yang dilakukan untuk 

membentuk karakter santri di pondok pesantren diantaranya mencuci, 

menyeterika, membersihkan tempat tidur masing-masing, belajar, 

tahfidz, tahsin, berorganisasi, piket kamar, membersihkan lingkungan 

asrama, pidato, olahraga, infaq, jum’at berkah, perijinan, menabung, 

pentas seni, mading, perlombaan-perlombaan, pengajian angkatan. 

Hal tersebut sesuai dengan (D. Buku tata tertib) yang 

memaparkan bahwa setiap santri wajib mengikuti setiap kegiatan yang 

diadakan di pondok baik kegiatan individual maupun kegiatan 

kelompok. Serta (O.02) yang menunjukkan bahwa setiap santri 

melaksanakan kegiatan rutinitas harian secara mandiri terkecuali santri 

santri tertentu. 

Sejalan dengan hal tersebut (W.02/KPP.I/WL) memaparkan 

bahwa selain kegiatan rutinitas, organisasi juga berperan dalam 

pembentukan karakter santri di Ponpes MTA Gemolong. Serta 

Kedisiplinan dan Pengembangan diri dari para pengasuh. 

“Konsep pengembangan diri pengasuh : 1. Pemberian tugas dengan 

SOP, 2. Pengisian tugas harian, 3. Rapat sebagai control dan 

penilaian kinerja pengasuh, 4. Reward pengasuh teladan, 5. Seminar 

parenting.”  

“a. Stabilitas kegiatan harian 24 jam yang kondusif, teratur,terjadwal 

dan rapi Seperti ; sholat 5 waktu, olahraga, ektrakurikuler, b. 
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Pelaksanaan program kegiatan organisasi ASTRA dan OSIS Seperti; 

berbagai perlombaan under ASTRA dan OSIS.” 

Sementara (W.05/S.I/WTL) menyebutkan bahwasanya di pondok 

terdapat beberapa organisasi sebagai wadah kegiatan santri, organisasi 

tersebut untuk memfasilitasi kemampuan kemampuan santri mulai dari 

keahlian dalam kesenian, dakwah dan kepemimpinan. 

“1.Organisasi asrama putra (ASTRA) : organisasi yangg bertugas 

mengurus asrama dan membantu para ustadz dalam mengkoordinasi 

santri di asrama, 2.Organisasi Takmir Masjid(OTAMA) : Organisasi 

yang bergerak dalam bidang kerohanian remaja Islam dan 

bertanggung jawab atas masjid di asrama, 3.al Akbar : adalah 

organisasi yang bergerak dalam bidang kesenian di asrama. 

Hal tersebut sesuai dengan (D.Buku profil pondok) serta (D.Buku 

tata tertib) yang memaparkan bahwa salah satu upaya yang dilakukan 

pondok untuk mengembangkan kemampuan santri adalah dengan 

diadakannya beberapa organisasi yang dapat menampung aspirasi santri 

seperti organisasi asrama putra (ASTRA), organisasi takmir (OTAMA), 

organisasi keesenian (Al AKHBAR) dan organisasi tahfidz khusus. 

Selain organisasi santri yang ada, pembentukan karakter juga 

melalui beberapa kegiatan, sebagaimana yang disampaikan oleh 

(W.05/S.III/WTL). Kegiatan yang diadakan di pondok diantaranya Astra 

Futsal Competition (lomba yang diadakan astra khusus futsal), Astra 

Festifal Competition (Pesta astra yang isinya perlombaan seperti Mading 

LCC, Adzan, Futsal, Tilawah, Tahfidz, Kebersihan dan Keindahan 

kamar, Poster, Pengelolaan Barang Bekas), selain itu ada juga kegiatan 

Tahfidz Prestasi.” 
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Sejalan dengan hal tersebut (W.05/S.I/WTL) juga menyampaikan 

bahwasanya selama pendidikan di pondok, dilaksanakan beberapa 

kegiatan baik di asrama maupun di luar asrama seperti cross country, 

bakti sosial, dan pentas seni. 

Hal tersebut sesuai dengan (D.Proposal masing masing kegiatan) 

yang didalamnya dijabarkan mengenai tujuan kegiatan tersebut yang 

secara umum untuk menampung aspirasi santri dan memberikan wadah 

kepada santri untuk menunjukkan potensinya. 

Selain kegiatan dan kopetensi dari para pengasuh, tentunya 

didukung dengan materi-materi harian yang disampaikan kepada para 

santri. (W.02/KPP.II/WL) memaparkan bahwasanya materi yang 

disampaikan di Ponpes MTA meliputi aqidah, ibadah, muamalah dan 

ketrampilan Bahasa. Hal tersebut sejalan dengan (W.02/KPP.I/WL) yang 

memaparkan bahwa materi yang disampaikan meliputi tauhid, Syariah 

dan akhlaq. 

Hal tersebut sesuai dengan (D. Buku materi santri) dimana Ponpes 

MTA menyusun materi pokok yang disampaikan kepada santri meliputi 

ibadah, hafalan ayat-ayat pilihan, hafalan hadis pilihan dan hafalan doa 

harian dimana setiap materi disesuaikan dengan kebutuhan santri dan 

disesuaikan dengan tujuan Ponpes. Penyampaian materi bertahab sesuai 

jenjang dan kebutuhan sebagaimana (D Buku materi santri) materi untuk 

kelas tujuh meliputi thaharoh, pesholatan, ayat dan hadis pilihan 
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berkaitan dengan aqidah dan akhlaq serta doa- doa harian, materi kelas 

delapan janaiz, ayat dan hadis pilihan berkaitan dengan ibadah dan 

akhlaq serta doa-doa harian, dan materi untuk kelas Sembilan shalat 

gerhana, ayat dan hadis pilihan berkaitan dengan muamalah serta doa-

doa harian. Selain itu ada beberapa kitab yang disampaikan kepada para 

santri seperti Fathul Baari, Riyadhus Shalihin, Lu’lu’ Wal Marjan, Hadis 

Qudsi, 60 karakter sahabat nabi dan ada beberapa kitab penunjang 

lainnya (D. Foto buku materi). 

Selain adanya berbagai kegiatan, penegakan kedisiplinan melalui 

tata tertib juga berpengaruh dalam pembentukan karakter santri, dalam 

hal ini (W.02/KPP.III/WL) menyampaikan bahwasannya ada beberapa 

tahapan dalam penegakan tata tertib. 

 “Penegakan tata tertib dilakukan secara berjenjang sesuai tingkat 

kesalahan bahkan jika pada tahap tertentu santri tidak bisa 

dipertahankan maka santri tersebut bisa dipulangkan/dikembalikan 

kepada orang seseuai prosedur dalam buku tata tertib.” 

Sementara (W.02/KPP.II/WL) menyampaikan bahwasanya ada 

beberapa kendala dalam penegakan tata tertib yaitu kesadaran dan 

kekompakan dalam menjalankan tata tertib. 

“Penegakan tata tertib di Ponpes MTA Gemolong sudah sesuai 

dengan peraturan yang berlaku, walaupun disana sini masih ada 

kekurangan. Bukan kekurangan dari segi materi tata tertib namun 

dari para penegak tata tertib (pengasuh), pelaksana tata tertib (santri) 

dan wali santri (partner), kami rasa masih ada kekurangan dalam hal 

kesadaran dan kekompakan untuk melaksanakan tata tertib ponpes 

ini, sehingga masih perlu di lakukan perbaikan-perbaikan dan 

peningkatan kerjasama antara pengasuh, santri dan wali santri, 

sehingga tata tertib bisa dilaksanakan dengan baik sebagai mana 

yang diharapkan.” 
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Untuk menunjang ketercapaian pembentukan karakter, para 

pengasuh harus terjun secara langsung dalam prosesnya sebagaimana 

(W.03/SBPS/K) 

 

Selain itu para pengasuh dibagi sesuai dengan bidang masing 

masing, baik dari kepala pondok sampai dengan pengasuh per kelas. 

Sebagaimana yang disampaikan (W.02/KPP.I/WL). Pembagian tugas 

pengasuh dalam pembinaan santri berdasarkan rasio jumlah santri 

biasanya 1:30. Terdiri pembagian struktur pengurus Ponpes, tugas piket 

harian dan sebagai wali kamar.  

Sementara (W.02/KPP.II/WL), Ponpes MTA Gemolong dipimpin 

oleh tiga orang pemimpin yang terdiri dari : 

a. Pimpinan bidang 1 menangani kesantrian dan kegiatannya 

b. Pimpinan bidang 2 menagani administrasi dan kepegawaian ponpes 

c. Pimpinan bidang 3 menangani infrastruktur dan kemasyarakatan 

“Adapun untuk membantu ketiga pimpinan dibentuklah struktur 

kepengurusan ponpes MTA Gemolong yang melibatkan seluruh 

unsur dari pengasuh, dan karyawan ponpes MTA Gemolong. Dan 

juga dibantu oleh organisasi santri dalam pengaturan aktivitas santri 

harian.” 
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Sejalan dengan pernyataan diatas (W.02/KPP.III/WL) menyatakan 

bahwa, tugas pengasuh dibagi menjadi 3 yaitu kelompok pengasuh kelas 

7, kelompok pengasuh kelas 8 dan kelompok pengasuh kelas 9 yang 

masing masing pengasuh bertugas sesuai kelompok dan jadwal yang 

sudah ditentukan. 

Hal tersebut sesuai dengan (O.02) dimana setiap wali kamar dan 

pengasuh yang tugas sedang mendampingi berbagai kegiatan santri mulai 

dari kegiatan rutinitas seperti shalat berjamaah di masjid, qiraah dan 

belajar mala. Kegiatan pengembangan diri seperti pengolahan dan 

pemanfaatan barang bekas dan olahraga sore. 

b. Kegiatan Penunjang Pembentukan Karakter di Pondok Pesantren 

MTA Gemolong tahun Pelajaran 2019/2020 

1) Kegiatan Rutinitas Harian 

Kegiatan rutinitas harian yang dilaksanakan di Pondok 

Pesantren MTA Gemolong meliputi, mencuci pakaian, menyetrika 

baju, dan merapikan tempat tidur. Semua hal tersebut dilaksanakan 

oleh setiap santri secara mandiri (W.02/KPP.II/WL) 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, kegiatan 

kegiatan diatas dilakukan secara mandiri oleh setiap santri, akan 

tetapi beberapa santri diperkenankan untuk memperoleh bantuan 

seperti mencuci dan menyetrika pakaian, hal tersebut terbukti dengan 

adanya petugas laundry yang datang setiap hari senin pagi dan 

jum’at pagi (O.02). 
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Kegiatan rutinitas dimulai dari shalat tahajud, setiap pengasuh 

yang piket akan membangunkan santri untuk melaksanakan shalat 

sunnah tahajud, menurut (W.05/SI/WTL) santri dibangunkan pukul 

03.00, hal tersebut sesuai dengan (D.Buku tata tertib) pasal 7 poin 3 

tentang pembiasaan santri untuk melaksanakan shalat sunnah serta 

pasal 14 poin 2 tentang bangun dan tidur santri. (W.05/S.II/WTL) 

menyampaikan sebelum tidur malam pengasuh mengingatkan untuk 

segera tidur supaya bisa melaksanakan shalat sunnah tahajud. 

Rutinitas harian selanjutnya adalah bersih-bersih kamar dan 

lingkungan sekitar. Sesuai dengan (O.02) setiap pengasuh akan 

mengingatkan para santri untuk bersih-bersih dan petugas piket 

melaksanakan tugas masing-masing kemudian melapor kepada 

petugas yang berjaga di kantor lantai satu. Hal ini sesuai dengan 

(D.Buku tata tertib pondok) pasal 5 tentang kebersihan, poin 1 

tentang kewajiban santri untuk menjaga kebersihan, poin 2,3 dan 4 

tentang tugas setiap regu piket, serta poin 5 tentang pembiasaan 

santri untuk selalu menjaga kebersihan. 

Rutinitas Harian Selanjutnya adalah Shalat wajib berjamaah 

dimasjid. Setiap pengasuh akan mengingatkan apabila sudah tiba 

waktu untuk persiapan kemasjid. Hal itu ditandai dengan 

dibunyikannya bel 1,2 dan 3 sebagaimana disampaikan 

(W.05/S.VI/WTL). Setiap santri yang terlambat untuk berangkat ke 

masjid akan mendapatkan sanksi dari pengasuh yang berjaga di pintu 
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gerbang berupa teguran, atau melafalkan istighfar atau membaca al-

quran berdasarkan (O.02).hal tersebut sesuai dengan (D.Buku tata 

tertib pondok) pasal 7 tentang ibadah bahwa setiap santri wajib 

melaksanakan shalat fardhu di masjid serta bab II tentang kriteria 

pelanggaran dan sanksinya yang menyatakan bahwa setiap santri 

yang berlambat-lambatan berangkat ke masjid akan mendapatkan 

sanksi teguran dan penghayatan keagamaan. 

Rutinitas selanjutnya yaitu makan bersama di ruang makan. 

Kegiatan ini diikuti oleh semua santri dan semua pengasuh dan 

dilaksanakan secara tertib berdasarkan (O.02. W.05/S.I/WTL) 

menyetakan bahwa pengasuh mengajarkann untuk tertib dan antre 

dalam mengambil makanan sesuai dengan antrean kelas masing-

masing dan kedatangannya. Hal itu sejalan dengan (W.05/S.II/WTL) 

yang menyatakan bahwa pengasuh membiasakan antre sesuai kelas 

dan bagi santri yang tidak mau antre akan mendapatkan sanksi. 

Hal tersebut sesuai dengan (D.Buku tata tertib pondok) Pasal 6 

tentang ketenangan dan Ketertiban poin 1 Setiap santri wajib menjaga 

ketenangan dan ketertiban di lingkungan Asrama, di ruang makan, dan di 

Masjid dari suasana gaduh dan ramai dan poin 2 Setiap santri 

membiasakan antri dalam setiap kegiatan yang dilakukan secara bersama – 

sama :  makan, mandi dan kegiatan lainnya. 

Kegiatan rutinitas berikutnya yaitu penertiban pemberangkatan 

santri ke sekolah. Hal itu diawali dengan adanya bel satu pada pukul 

06.30 dilanjutkan bel 2 pukul 06.40 dan bel terakhir pukul 06.45 
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kemudian semua santri bergegas berangkat dan pengasuh bergegas 

mengingatkan santri supaya segera berangkat dan mengecek barang 

bawaan serta beberpa pengasuh berjaga di gerbang untuk memberi 

sanksi pada santri yang terlambat hal tersebut berdasarkan (O.02.) 

sejalan dangn hal tersebut (W.05/S.I,S.II,S.VI/WTL) menyatakan 

bahwa santri wajib berangkat ke sekolah pukul 06.45 dan santri yang 

terlambat akan mendapatkan sanksi dari pengasuh mulai dari 

murajaah sampai dengan lari keliling halaman. 

Hal tersebut sejalan dengan (D.Buku tata tertib pondok) pasal 

2 tentang berangkat dan pulang sekolah poin 1 bahwa setiap santri 

wajib berangkat sekolah paling lambat pukul 06.45 WIB dan poin 3 

bahwa setiap santri kembali ke asrama setelah KBM selesai. 

2) Ujian Lisan dan Praktek  

Ujian lisan dan praktek adalah kegiatan rutinitas pondok yang 

diadakan setiap enam bulan sekali guna melihat keberhasilan 

pembelajaran yang dilaksanakan, serta melihat seberapa jauh 

pemahaman santri dan mengevaluasinya  

Hal tersebut sesuai dengan (W.04/SBK/K) 

 

Dalam ujian lisan dan praktek ini materi yang diujikan adalah 

Pesholatan (Mulai dari Bersuci sampai dengan shalat sunnah), 
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mengurus jenazah, hafalan ayat pilihan, hafalan hadist pilihan, 

hafalan doa harian, kosa kata dan percakapan baik bahasa arab 

maupun bahasa inggris, tahsin serta tahfidzul qur’an. Hal tersebut 

sesuai dengan gambaran kegiatan ujian lisan dan praktek dalam 

proposal ujian lisan dan praktik yang diselenggarakan oleh pengurus 

Pondok Pesantren MTA Gemolong sragen tahun pelajaran 2018/ 

2019 dan tahun pelajaran 2019/2020 (D. Proposal UPL) 

(W.02/KPPII/WL) memaparkan bahwa dalam hal ini pengasuh 

memanggil secara langsung satu persatu santri untuk mengikuti ujian 

lisan dan praktek. Ujian ini diadakan untuk melihat keberhasilan 

pembelajaran dan mengevaluasi materi yang telah disampaikan oleh 

masing masing pengampu materi harian. 

Hal tersebut sesuai dengan (D.Buku tata tertib) pasal 11 

mengenai kegiatan santri serta (D.Proposal ujian pondok) mengenai 

tugas masing-masing penguji ujian lisan dan praktek. 

3) Latihan Khitobah 

Latihan Khitobah merupakan kegiatan yang dilaksanakan 

untuk membiasakan santri terbiasa berbicara didepan orang banyak. 

Kegiatan ini dilaksanakan ba’da Isya setelah semua santri 

melaksanakan shalat sunnah ba’diyah Isya’. Kegiatan ini 

berlangsung setiap hari secara bergantian yang diisi oleh santri kelas 

9 dengan durasi 5-15 menit. (O.02) 
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Menurut (W.05/S.VI/WTL) bahwa dalam kegiatan ini, 

pengasuh secara bertahap memberikan masukan bagaimana tips 

berbicara di depan orang banyak, mempraktekkan setiap masukan 

serta mengevaluasi materi yang telah disampaikan oleh santri yang 

bertugas. 

4) Pengolahan Barang Bekas 

Pengolahan barang bekas merupakan kegiatan insidentil yang 

diadakan untuk mengisi waktu luang dan memberikan kegiatan 

untuk santri. Kegiatan ini tidak diadakan secara rutin dan terjadwal. 

Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah memanfaatkan barang 

barang bekas yang ada menjadi sesuatu yang bermanfaat 

(W.02/KPP.III/WL) 

Hal tersebut sesuai dengan (O.02) dimana terdapat beberapa 

santri bersama pengasuhnya sedang membuat vas bunga gantung 

dari botol bekas dan memasangnya di depan halaman. Begitu pulang 

yang disampaikan (W.05/S.IV/WTL). 

Sejalan dengan hal tersebut (W.05/S.I/WTL) menyampaikan 

bahwa kegiatan ini dirancang oleh pengasuh. Diawal kegiatan 

pengasuh menjelaskan kondisi pengelolaan sampah di Indonesia 

serta hal yang harus dilakukan. Setelah itu pengasuh menjelaskan 

mengenai pengolahan sampah dan dilanjutkan praktek mengolah 

sampah bersama dengan santri. 
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5) Pentas Seni 

Pentas Seni merupaka penampilan terakhir sekaligus 

perpisahan dari kakak-kakak kelas sembilan kepada adek-adek kelas. 

Kegiatan ini diadakan sebelum Ujian Nasional. Berupa penampilan 

kreatifitas seni diantaranya, drama, musik, pantomin, kreasi puisi, 

penampilan bela diri (W.05/S.I/WTL) 

Hal tersebut sesuai dengan (D.Proposal Pentas Seni) dimana 

terdapat jadwal kegiatan yaitu penampilan kreasi seni oleh santri 

kelas sembilan sebagai bentuk perpisahan. Melihat struktur 

kepanitiaan kegiatan ini murni diadakan oleh santri kelas sembilan 

beserta pengasuhnya. 

(W.05/SI/WTL) menjelaskan bahwa sebelum diadakannya 

pentas seni terlebih dahulu pengurus bersama dengan pengasuh 

merancang pentas tersebut. Pengasuh akan mengarahkan pentas yang 

seperti apa yang layak untuk ditampilkan, membimbing proses 

latihan serta memantau jalannya pentas seni. 

6) Astra Festival Competition (AFC) 

Astra Festival Competition adalah sebuah perlombaan yang 

diadakan satu tahun sekali. Diselenggarakan untuk memperingati 

tahun baru hijriah. Didalamnya terdapat beberapa perlombaan untuk 

santri (W.05/S.III/STL). 

Sejalan dengan wawancara tersebut, dalam (D.Proposal AFC) 

terterah bahwa kegiatan tersebut diadakan setiap tanggal 1 
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Muharram. Diadakan kerjasama antara pengasuh dengan pengurus 

Astra. Didalamnya terdapat beberapa perlombaan seperti, pidato, 

kaligrafi, melukis, muratal, mading, poster dan beberapa perlombaan 

berkaitan dengan olahraga. 

Berdasarkan (D.Proposal AFC) dijelaskan bahwa tugas utama 

pengasuh dalam kegiatan ini adalah menjadi juri dalam setiap 

perlombaan. Akan tetapi lebih dari itu ada tugas tambahan yaitu 

memahamkan setiap santri mengenai tujuan setiap perlombaan, 

manfaat dari cabang perlombaan yang diadakan. Selain itu pengasuh 

juga bertugas memandu jalannya kegiatan. 

7) Bakti Sosial 

Bakti sosial merupakan agenda rutin sebagai rangkaian 

perpisahan kelas sembilan. Kegiatan ini berupa pembagian sembako 

kepada warga sekitar pondok yang membutuhkan. Penyaluran 

dilakukan langsung oleh santri kelas sembilan dan diadakan setelah 

pentas seni (W.02/KPP.II/WL). 

Sejalan dengan penjelasan diatas (W.05/S.III) juga 

menjelaskan bahwa dalam rangkaian pentas seni diakhiri dengan 

bakti sosial pembagian sembako kepada warga sekitar yang 

membutuhkan. 

Sebagaimana dijalaskan (W.05/S.I) bahwa sebelum 

pelaksanaan bakti sosial, santri kelas sembilan dan pengasuhnya 

akan mengadakan pertemuan untuk membahas kegiatan tersebut. 
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Mulai dari waktu hingga pelaksanaannya. Sejalan dengan itu 

(W.05/S.VI) juga menjelaskan bahwa sebelum bakti sosial, pengasuh 

akan memberikan arahan siapa siapa saja yang lebih berhak 

menerima dengan berkonsultasi pada rt setempat kemudian 

mengajari bagaimana cara menyalurkannya. 

Hal itu sesuai dengan (D.Buku tata tertib pondok) pasal 9 

tentang sopan santun pergaulan. Poin 1 yaitu Santri wajib bersikap dan 

berperilaku hormat kepada yang lebih tua dan kasih sayang pada teman 

sebaya atau yang lebih muda. Poin 3. Saling menghormati antar sesama 

santri, menghargai perbedaan dalam pergaulan sehari-hari baik di asrama 

maupun di sekolah serta menghargai latar belakang budaya dan keluarga 

masing-masing. Poin 5 Menyampaikan pendapat secara sopan tanpa 

menyinggung perasaan orang lain. Poin 8 Menggunakan bahasa yang 

sopan dan beradap yang membedakan hubungan orang yang lebih tua dan 

teman sebaya, dan tidak mengunakan kata-kata kotor, kasar, cacian, berbau 

porno dan tidak panggil memanggil dengan panggilan yang buruk. Dan 

poin 9 Santri membiasakan diri saling tolong menolong/ bantu membantu 

dalam kebaikan. 

8) Donor Darah 

Donor darah merupakan kegiatan rutin yang diadakan setiap 

bulan bekerjasama dengan cabang MTA di Kabupaten Sragen. 

Kegiatan ini dikuti oleh anggota Astra dan PMR. Sementara santri 

yang lainya ikut berpartisipasi dengan menyisihkan sedikit dari uang 

sakunya. Meskipun kegiatan ini berlangsung setiap bulan, akan 
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tetapi dari pondok berpartisipasi 3 bulan sekali mengingat 

banyaknya kegiatan pondok (W.02/KPP.II/WL). 

Hal itu sejalan dengan (W.05/S.I, S.II/WTL) bahwa kegiatan 

partisipasi donor darah diikuti oleh Astra dan PMR dengan 

membantu persiapan dan bersosialisasi dengan masyarakat yang 

dilengkapi dengan seragam khas asrama. Hal itu sesuai dengan 

(D.Buku tata tertib pondok) pasal 4 tentang pakaian dan pasal 9 

mengenai sopan santun pergaulan. 

9) Paket Kemerdekaan 

Paket kemerdekaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan 

pada tanggal 15 sampai dengan 17 agustus. Kegiatan ini 

dilaksanakan rutin setiap tahun (D.jadwal tahunan), diadakan 

bekerjasama dengan Cabang MTA Terdekat berupa pembagian 

sembako kepada warga yang membutuhkan, sehingga tidak ada 

warga yang kelaparan dihari kemerdekaan (W.02/KPP.II/WL). 

Sebagaimana disampaikan (W.05/S.VI/WTL) bahwa dalam 

kegiatan paket kemerdekaan ini, pembina mengajak beberapa santri 

untuk mengikuti rapat persiapan. Setelah itu santri mengumpulkan 

dana sosial serta membagianya. Setiap kelompok santri didampingi 

oleh pengasuh yang bertugas untuk mengajari bagaimana sikap yang 

herus ditunjukkan saat menyerahkan bantuan. Hal itu sesuai dengan 

(D.Buku tata tertib pondok) pasal 9 mengenai sopan santun 

pergaulan. 
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10) Drooping Air bersih 

Drooping air bersih merupakan agenda rutin dalam rangka 

membantu mensuplai air bersih di daerah yang kekurangan air di 

wilayah kabupaten Sragen. Dalam hal ini pengurus Astra dan 

pengurus Osis yang ikut secara langsung ke daerah daerah yang 

memerlukan suplai air. Berkaitan dengan baksos ini pondok 

bekerjasama dengan BPBD Kabupaten Sragen dan cabang MTA 

(W.02/KPP.II/WL) 

Hal tersebut sesuai dengan (W.05/S.I/WTL, W.05/S.III/WTL) 

dimana kegiatan ini rutin diadakan dan diikuti oleh pengurus 

organisasi, sementara santri yang lain ikut berpartisipasi dengan 

menyisihkan uang jajan mereka.  

11) Bersih-Bersih Lingkungan Asrama dan Merawat Taman 

Bersih lingkungan asrama diikuti oleh Pengurus SAPALA, 

PMR dan Pengurus Astra. Bersih lingkungan meliputi 

membersihkan halaman dan jalan depan pondok serta menyiram 

taman depan oleh pengurus Astra, Taman Masjid dan Taman ruang 

makan oleh SAPALA serta POSKESTREN oleh pengurus PMR, 

sementara bersih lingkungan masjid dilaksanakan hari jum’at 

(W.02/S.I/WTL). 

Hal itu sesuai dengan pengamatan (O.02) dimana ada beberapa 

santri yang sedang membersihkan jalan depan asrama, memotong 

bunga di taman dan menyapu di depan POSKESTREN. Sejala 



90 
 

 
 

dengan hal tersebut dalam (D. Tata tertib pondok) dijelaskan dalam 

pasal 5 poin 1 tentang kebersihan bahwa setiap santri wajib menjaga 

kebersihan asrama baik di dalam maupun di luar asrama. 

12) Takziah 

Kegiatan insidental ini dikuti oleh semua santri ketika yang 

berduka berada di sekitar pondok dan perwakilan santri ketika yang 

berduka jauh dari pondok. Ketika dekat santri ikut mengurus jenazah 

mulai dari memandikan, mengafani dan mensholatkan, tetapi ketika 

jauh hanya mensholoatkan dan mengantar ke makam, sementara 

santri yang tidak dapat mengkutii takziah dapat berpartisipasi dengan 

menyisihkan sedikit dari uang jajannya (W.05/S.IV/WTL). 

Hal tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan 

(W.02/KPP.II/WL) bahwa dalam rangkan menumbuhkan jiwa sosial 

santri, salah satunya adalah takziah dan ikut merawat jenazah. 

Menambahi hal tersebut (W.05/S.I/WTL) menyampaikan bahwa 

santri yang diajak merawat jenazah adalah santri yang sudah dilatih, 

biasanya kelas sembilan karena materi janais disampaikan kelas 

delapan semester dua. Dalam merawat jenazah santri dipandu secara 

langsung oleh pengasuh hingga selesai perawatannya. 

13) Piket Pagi dan Sore 

Piket pagi dan sore merupakan kegiatan yang dilaksanakan 

setiap hari sesuai jadwal yang telah dibuat. Tugas dari santri yang 

mendapatkan jadwal piket adalah membarsihkan teras kamar, 
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membersihkan kamar serta kamar mandi, membuang sampah ke 

TPS, melaporkan kebersihan kamar serta melaporkan kondisi santri 

satu kamar (O.02) 

Hal tersebut sejalan dengan (D. Buku tata tertib pondok) pasal 

5 tetang kebersihan poin 2, 4, 5, 6 mengenai regu piket, tugas regu 

piket dan kewajiban santri terhadap kebersihan kamar dan 

lingkungan asrama. Dalam hal ini (W.05/S.I/WTL) menyampaikan 

bahwa pengasuh akan berkeliling untuk melihat kebersihan kamar 

setiap pagi dan sore, kemudian memberi sanksi kepada anggota 

kamar yang kamarnya belum rapi. Hal tersebut sesuai dengan 

(D.Buku tata tertib pondok) pada pasal pelanggaran dan sanksinya. 

14) Jum’at Bersih 

Jum’at Bersih merupakan agenda rutin yang diadakan setiap 

jum’at pagi setelah kegiatan ba’da subuh selesai. Kegiatan ini berupa 

aktfitas membersihkan lingkungan asrama, lingkungan masjid dan 

lingkungan ruang makan. Mulai dari menyapu, mencabut rumput 

hingga menyirami tanaman yang ada (W.05/S.IV/WTL). 

Hal tersebut sesuai dengan pengamatan yang dilakukan, yakni 

setiap santri dibagi menjadi beberapa kelompok untuk melaksanakan 

tugas masing-masing, mulai dari menyapu halaman, menyiram 

taman, menyapu dan mengepel masjid. Sementara santri tugas piket, 

membersihkan kamar masing-masing (O.02). hal tersebut sejalan 

dengan (D. Buku tata tertib pondok) pasal 5 tentang kebbersihan, 
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pasal 11 tentang kegiatan asrama dan pasal 12 tentang keuangan dan 

kepemilikan. 

15) Jum’at Berkah 

Jum’at berkah adalah kegiatan yang diadakan stiap hari jum’at 

setelah shalat jum’at usai dilaksanakan, setelah melaksanakan shalat 

sunnah ba’diyah jum’at, beberapa santri membagikan snack hasil 

iuran santri sendiri kepada para jama’ah (W.05/S.V/WTL) 

Hal itu sesuai dengan (O.05) dimana setelah shalat jum’at usai 

terdapat beberapa santri yang membagikan snack dan minuman 

kepada jamaah yang telah usai melaksanakan shalat sebelum mereka 

kembali kerumah masing-masing dan sebelum para santri makan 

siang. 

16) Menabung Sampah 

Menabung sampah adalah kegiatan mengambil sampah an 

organik yang ada di dalam tempat sampah masing masing kamar 

kemudian mengumpulkannya. Setelah dikumpulkan sampah akan 

dilipat menjadi semakin kecil atau memotongnya menjadi ukuran 

yang lebih kecil kemudian memasukannya kedalam botol air mineral 

berukuran satu setengah liter (O.02). 

Hal tersebut sejalan dengan (D.Buku tata tertib pondok) pasal 

5 tentang kebersihan poin 5 dan poin 6 yang menyatakan bahwa 

setiap santri wajib menjaga kebersihan kamar serta membuang 

sampah pada tempat yang telah ditentukan. 
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17) Lose and Found 

Lose and Found merupakan upaya pengasuh untuk 

membiasakan budaya rapi. Kegiatan idi dilaksanakan langsung oleh 

pengasuh secara langsung. Pengasuh piket pagi akan berkeliling 

kamar mengecek santri dan mengecek kebersihan kamar dengan 

membawa ceklish kebersihan serta membawa Trashbac . sambil 

berkeliling, pengasuh akan mengambil barang santri yang tidak 

berada pada tempatnya dan memasukannya kedalam Trushbac. 

Sementara pengasuh tugas malam bertugas mengevaluasi, 

mengumumkan hasil pemantauan dan mengembalikan barang santri 

(Found) (O.02). 

Hal ini sesuai dengan (D.Buku tata tertib pondok) pasal 5 

tentang kebersihan yang mengatur setiap santri untuk selalu menjaga 

kebersihan kamar, asrama serta lingkungan sekitar asrama. 

B. Interpretasi Hasil Penelitian 

1. Upaya Pengasuh Dalam Membentuk Karakter Santri di Pondok 

Pesantren Majlis Tafsir Al-Qur’an (MTA) Gemolong Sragen Tahun 

Pelajaran 2019/2020 

Pembentukan karakter santri tidak lepas dari peran semua pihak, 

tidak terkecuali para pengasuh sebagai pengganti dari kedua orang tua 

mereka selama di pondok. Proses pembentukan karakter yang dilakukan 

di Pondok pesantren Majlis Tafsir Al-Qur’an (MTA) Gemolong, Sragen 

melalui beberapa tahapan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Lickona 
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(2019:85-99) bahwa proses pembentukan karakter setidaknya melalui 

tiga tahapan yaitu : 1) Pengetahuan Moral (Moral Knowing), 2) Perasaan 

Moral (Moral Feeling), 3) Tindakan Moral (Moral Action). Berikut 

adalah proses pembentukan karakter di Pondok Pesantren Majlis Tafsir 

Al-Qur’an (MTA) Gemolong, Srangen : 

a. Pengetahuan Moral (Moral Knowing) 

Pengasuh memulai setiap kegiatan dengan memahamkan 

terlebih dahulu kepada para santri tentang apa sebenarnya kegiatan 

yang akan dilaksanakan, manfaat dan tujuan dari kegiatan tersebut, 

posisi dan kedudukan santri dalam kegiatan tersebut, serta 

melakukan perencanaan kegiatan dengan melibatkan para santri. Hal 

tersebut singkron jika disandingkan dengan teori dari Thomas 

Lickona (2019: 85-90), yang menyatakan bahwa tahapan awal dari 

pembentukan karakter adalah pengatahuan moral yang meliputi: 1) 

Kesadaran Moral, 2) Mengetahui Nilai Moral, 3) Penentuan 

Prespektif, 4) Pemikiran Moral, 5) Pengambilan Keputusan, dan 6) 

Pengetahuan diri.  

Pengasuh memberikan pengetahuan tentang kegiatan yang 

akan dilaksanakan serta manfaat dan tujuan kegiatan tersebut sebagai 

kesadaran moral dan pengetahuan nilai moral. Dalam hal ini 

pengasuh menyampaikan materi materi yang telah disusun oleh tim 

kurikulum sebagaimana pembagiannya yaitu kelas tujuh materi 

thaharoh, pesholatan, ayat dan hadis pilihan yang berkaitan dengan 
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Aqidah dan akhlaq, serta doa-doa harian, kelas delapan materi 

janaiz, ayat dan hadis pilihan yang berkaitan dengan ibadah dan 

akhlaq serta doa-doa harian, kelas sembilan materi shalat gerhana, 

ayat dan hadis pilihan yang berkaitan dengan muamalah serta doa 

doa harian. Pengasuh senantiasa berupaya untuk memberikan 

penjelasan secara terperinci sehingga para santri tidak memiliki 

penafsiran yang berbeda, selain itu pengasuh menerapkan penentuan 

prespektif, pemikiran moral serta pengambilan keputusan dengan 

melibatkan santri dalam perencanaan kegiatan tersebut serta 

memahamkan kedudukan santri dalam kegiatan tersebut sebagai 

perwujudan dari pengetahuan diri sehingga santri benar benar 

memahami apa yang akan dilaksanakannya. 

b. Perasaan Moral (Moral Feeling) 

Di tahap kedua pengasuh memberikan sedikit renungan dan 

motivasi kepada para santri mengenai kondisi saat ini dan peran 

mereka sebagai generasi penerus. Selain itu pengasuh juga mengajak 

santri untuk melihat lihat kondisi sekitar pondok serta mengajarkan 

untuk melakukan sesuatu hal yang bermanfaat walaupun terlihat 

sangat kecil. Hal tersebut jika disandingkan dengan teori dari 

Thomas Lickona (2019: 90-97), yang menyatakan bahwa tahapan 

selanjutnya untuk proses pembentukan karakter yaitu Perasaan 

Moral yang meliputi : 1) Hati Nurani, 2) Harga Diri, 3) Empati, 4) 

Mencintai Hal yang Baik, 5) Kendali Diri, serta 6) Kerendahan Hati.  
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Pengasuh memberikan sentuhan melalui emosional guna 

mencapai pemahaman yang mendalam pada setiap santri. Kegiatan 

kegiatan yang dilakukan baik di lingkungan pondok maupun 

lingkungan sekitar pondok sebagai perwujudan dari proses perasaan 

moral sebagai tahapan pembentukan karakter santri. 

c. Tindakan Moral (Moral Action) 

Tahap ketiga ini pengasuh mengajak santri untuk aktif dalam 

setiap kegiatan baik yang dilaksanakan secara individual maupun 

kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama. Selain itu 

pengasuh juga selalu konsekuen untuk selalu mengingatkan setiap 

kegiatan rutinitas yang bersifat kontinyu. Pengasuh juga berupaya 

menerapkan setiap hal sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan 

dengan memberikan reward maupun punishmen kepada santri yang 

berhak menerimanya. Hal ini jika disandingkan dengan teori dari 

Thomas Lickona (2019: 98-99), yang menyatakan tahapan akhir dari 

proses pembentukan karakter adalah Tindakan Moral yang meliputi : 

1) Kompetensi, 2) Keinginan, 3) Kebiasaan.  

Pengasuh mengajak santri untuk aktif dalam setiap kegiatan 

yang diadakan baik di lingkungan pondok pesantren maupun 

lingkungan sekitar pondok, hal tersebut menunjukkan bahwa para 

santri memiliki kompetensi dan keinginan. Selain itu pengasuh selalu 

mengingatkan kepada para santri untuk senantiasa melaksanakan 

kegiatan rutinitas yang bersifat kontinyu sebagai usaha untuk 
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pembiasaan diri santri sebagaimana tahapan akhir pembentukan 

karakter sesuai teori Thomas Lickona yaitu kebiasaan yang berarti 

bahwa setiap individu akan melakukan sesuatu secara terbiasa dan 

tanpa adanya paksaan. 

2. Karakter Santri yang Terbentuk di Pondok Pesantren Majlis Tafsir 

Al-Qur’an (MTA) Gemolong, Sragen 

a. Akhlakul Karimah 

Akhlakul Karimah sudah menjadi ciri khas dari pesantren, 

dimana diajarkan bahwa akhlah berada diatas ilmu pengetahuan. Hal 

serupa diterapkan di pondok pesantren MTA Gemolong dengan 

diterapkannya tata tertib pondok yang mengatur tata perilaku 

kehidupan santri yang telah disesuaikan dengan rambu-rambu yang 

tercantum didalam al-Qur’an dan hadis. Mulai dari bangun tidur 

sampai santri tidur lagi, mulai dari kehidupan individu santri samapi 

dengan kehidupan sosial santri. Hal tersebut mewujudkan karakter 

santri yang sopan, lemah lembut, religius dan menjaga pandangan. 

b. Gotong Royong 

Budaya gotong royong di dalam pondok pesantren dapat 

dilihat dari beberapa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan seperti: 

bersih-bersih kamar dan sekitar kamar, pentas seni, astra festival 

competition, bersih-bersih lingkungan dan merawat taman, piket 

pagi dan sore, jum’at berkah, bakti sosial, drooping air bersih, donor 
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darah, paket kemerdekaan, menabung sampah, mengolah barang 

bekas dan latihan khitobah. Dalam kegiatan-kegiatan tersebut akan 

membentuk karakter kepedulian sosial, kepedulian lingkungan, kerja 

keras, kebersamaan, tanggung jawab, kerjasama. Dari kegiatan 

latihan khitobah terbentuk karakter kerjasama, kebersamaan, kreatif, 

percaya diri, tanggung jawab, dan kekompakan, dimana santri 

bekerja sama dengan teman satu kamarnya dalam menjalankan 

tugas. 

c. Kemandirian 

Budaya kemandirian di pondok pesantren dapat ditunjukkan 

dalam mengatur waktu, dimana santri harus pandai-pandai membagi 

waktu baik itu dalam kegiatan di sekolah maupun pondok. Selain itu 

kemandirian di pondok pesantren MTA Gemolong juga terbentuk 

melalui kegiatan kegiatan seperti : mencuci pakaian sendiri, 

menyetrika baju sendiri serta merapikan tempat tidur sendiri, 

persiapan sekolah. Dalam hal ini akan terbentuk karakter disiplin, 

tanggung jawab, ulet, mampu memanfaatkan waktu dengan baik, 

kreatif, kerja keras dan rajin. 

d. Kesederhanaan 

Budaya kesederhanaan di dalam pondok pesantren dapat 

dilihat dari gaya hidup para santri. Kesederhanaan dalam makan 

dimana tidak ada santri yang mendapatkan perlakuan khusus dalam 

makan mulai dari menu sampai tempat makan karena santri memang 
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diajarkan untuk selalu prihatin, menerima apa adanya dan selalu 

memandang semua sama. Kesederhanaan tempat tinggal dimana 

semua santri mendapatkan fasilitas yang sama, cara berpakaian dan 

cara bergaul santri. Saat berangkat ke masjid semua santtri 

diwajibkan mengenakan pakaian sesuai dengan jadwal dengan tujuan 

supaya tidak ada perbedaan diantara santri. Hal tersebut untuk 

membentuk karakter santri yang ashor, tidak boros, prihatin, tidak 

sombong dan menerima apa adanya. 

e. Kebebasan 

Budaya kebebasan di dalam pondok pesantren dapat dilihat 

dari kegiatan diskusi antar santri ataupun antar pengurus yang biasa 

dilaksanakan ketika kegiatan astra festival competition, bakti sosial, 

drooping air bersih, pengolahan barang bekas dan pentas seni. Dalam 

kegiatan akademik dapat ditunjukkan ketika latihan khitobah, disini 

santri diberi kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya, 

disesuaikan dengan al-Qur’an dan Hadis dan tentunya tidak lepas 

dari bimbingan para pengasuh. Dari kegiatan ini akan terbentuk 

karakter demokratis, menghormati pendapat orang lain, kejujuran, 

rasa ingin tahu dan percaya diri. 

f. Persaudaraan 

Persaudaraan di dalam lingkungan pondok pesantren sangatlah 

penting, hal itu sebagai kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang 

tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan bantuan dari orang lain. 
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Selain itu di lingkungan pondok pesantren persaudaraan tumbuh 

subur sebagai pengganti keberadaan keluarga. Budaya ini 

ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari santri seperti saling tolong 

menolong saat temannya kesusahan, merawat ketika temannya sakit 

dengan melaporkan saat piket pagi dan sore, membangunkan 

temannya untuk shalat tahajud. Hal tersebut akan membentuk 

karaktrer peduli sosial, kebersamaan, tenggang rasa, solidaritas dan 

tolong menolong. 

g. Menghargai Pendapat 

Menghargai pendapat dapat ditunjukkan melalui beberapa 

kegiatan seperti pengolahan barang bekas, dimana setiap santri akan 

mengeluarkan pendapatnya mengenai apa yang akan dibuat dari 

barang tersebut. Pentas seni, dimana setiap santri akan mengeluarkan 

pendapat mengenai konsep dari pentasnya, apa saja yang akan 

ditampilkan serta siapa saja yang akan tampil. Astra festival 

competition dan sebagainya. Hal tersebut akan membentuk karakter 

santri yang tanggung jawab, toleransi, kebersamaan, tenggang rasa 

dan saling menghargai. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Upaya Pengasuh Dalam 

Membentuk Karakter Santri di Pondok Pesantren Majlis Tafsir Al-Qur’an 

(MTA) Gemolong, Sragen Tahun pelajaran 2019/2020, dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Upaya yang dilakukan pengasuh dalam membentuk karakter santri yaitu 

melalui proses : 

a. Pengetahuan Moral (Moral Knowing), Pengasuh memulai kegiatan 

dengan memahamkan para santri tentang apa sebenarnya kegiatan 

yang akan dilaksanakan, manfaat dan tujuan dari kegiatan tersebut, 

posisi dan kedudukan santri dalam kegiatan tersebut, serta 

melakukan perencanaan kegiatan dengan melibatkan para santri.  

b. Perasaan Moral (Moral Feeling), pengasuh memberikan sedikit 

renungan dan motivasi kepada para santri mengenai kondisi saat ini 

dan peran mereka sebagai generasi penerus. Selain itu pengasuh juga 

mengajak santri untuk melihat lihat kondisi sekitar pondok serta 

mengajarkan untuk melakukan sesuatu hal yang bermanfaat 

walaupun terlihat sangat kecil guna menumbuhkan empati santri, 

rasa mencintai hal yang baik, pengendalian diri serta kerendahan 

hati. 
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c. Tindakan Moral (Moral Action), Pengasuh mengajak santri untuk 

aktif dalam setiap kegiatan yang diadakan baik di lingkungan 

pondok pesantren maupun lingkungan sekitar pondok, hal tersebut 

menunjukkan bahwa para santri memiliki kompetensi dan keinginan. 

Selain itu pengasuh selalu mengingatkan kepada para santri untuk 

senantiasa melaksanakan kegiatan rutinitas yang bersifat kontinyu 

sebagai usaha untuk pembiasaan diri santri. 

2. Karakter santri yang terbentuk di Pondok Pesantren Majlis Tafsir Al-

Qur’an (MTA) Gemolong, Srangen meliputi: 

a. Akhlakul Karimah, maka akan terbentuk karakter santri yang 

sopan, lemah lembut, religius dan menjaga pandangan. 

b. Gotong royong, maka akan terbentuk karakter santri yang pedulian 

sosial, pedulian lingkungan, kerja keras, kebersamaan, tanggung 

jawab, kerjasama, kerjasama, kebersamaan, kreatif, percaya diri, 

tanggung jawab, dan kekompakan.  

c. Kemandirian, maka akan terbentuk karakter santri yang disiplin, 

tanggung jawab, ulet, mampu memanfaatkan waktu dengan baik, 

kreatif, kerja keras dan rajin. 

d. Kesederhanaan, maka akan terbentuk karakter santri yang ashor, 

tidak boros, prihatin, tidak sombong dan menerima apa adanya. 

e. Kebebasan, maka akan terbentuk karakter santri yang demokratis, 

menghormati pendapat orang lain, kejujuran, rasa ingin tahu dan 

percaya diri. 
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f. Persaudaraan, maka akan terbentuk karaktrer santri yang peduli 

sosial, kebersamaan, tenggang rasa, solidaritas dan tolong 

menolong. 

g. Menghargai Pendapat, maka akan terbentuk karakter santri yang 

tanggung jawab, toleransi, kebersamaan, tenggang rasa dan saling 

menghargai. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian di Pondok Pesantren Majlis Tafsir Al-

Qur’an (MTA) Gemolong Sragen, peneliti bermaksud untuk memberikan 

beberapa sara, diantaranya : 

1. Bagi Kepala Pondok Pesantren Majlis Tafsir Al-Qur’an (MTA) 

Gemolong, Sragen. 

a. Proses pembentukan karakter di Pondok Pesantren Majlis Tafsir Al-

Qur’an (MTA) Gemolong, Sragen sudah baik, kegiatan-kegiatan 

yang dilaksanakan sudah mengarah pada pembentukan karakter 

tersebut. Oleh karena itu perlu adanya pengembangan sehingga prose 

pembentukan karakter memiliki hasil yang lebih maksimal lagi. 

b. Meningkatkan kembali sarana pra sarana, karena sarana dan 

prasarana termasuk salah satu faktor pembentuk karakter santri. 

2. Bagi Pengasuh Pondok/ Ustadz 

Proses pembentukan karakter di Pondok Pesantren Majlis Tafsir 

Al-Qur’an (MTA) Gemolong, Sragen sudah baik. Ada beberapa hal yang 

perlu ditingkatkan, seperti kedisiplinan dalam melaksanakan jadwal 
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harian serta pengembangan metode-metode dalam pembentukan karakter. 

Lebih lebih metode keteladanan, karena metode tersebut lebih efektif 

diterapkan pada anak usia-usia remaja serta pengasuh ikut terjun secara 

langsung dalam kegiatannya. 

3. Bagi Santri 

Karakter adalah salah satu hal yang penting dalam kehidupan. 

Santri diharap tidak hanya memiliki ilmu saja akan tetapi dapat 

mengamalkannya dimulai dari diri sendiri, keluarga serta masyarakat luas 

sehingga pembentukan karakter dapat dikatakan berhasil dan bermanfaat 

bagi masyarakat luas. 
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Lampiran 03 

IDENTIFIKASI ALAT PENGUMPULAN DATA 

 

No Rumusan 

Masalah 

Pertanyaan 

Penelitian 

Alat Pengumpulan Data 

Observasi Wawancara Dokumentasi 

1. Bagaimana 

Upaya 

Pengasuh 

dalam 

Membentuk 

Karakter 

Kemandirian, 

Kreatifitas, 

Kepedulian 

Terhadap 

Lingkungan 

dan Sosial 

Santri di 

Pondok 

Pesantren 

Yayasan 

Majlis Tafsir 

Al-Qur’an 

(MTA) 

Gemolong, 

Sragen Tahun 

2020? 

Bagaimanaka

h upaya 

pengasuh 

dalam 

membentuk 

karakter 

santri di 

Pondok 

Pesantren 

MTA 

Gemolong 

tahun 2020? 

√ √ - 

Bagaimana 

struktur 

Kurikulum 

yang 

diterapkan di 

Pondok 

Pesantren 

MTA 

Gemolong 

tahun 2020? 

- √ √ 

Bagaimana 

proses 

pembentukan 

√ √ - 
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karakter di 

Pondok 

Pesantren 

MTA tahun 

2020? 

 

Pedoman Observasi 

No Rumusan Masalah Pertanyaan 

Penelitian 

Pedoman Observasi 

1. Bagaimana Upaya Pengasuh 

dalam Membentuk Karakter 

Kemandirian, Kreatifitas, 

Kepedulian Terhadap 

Lingkungan dan Sosial 

Santri di Pondok Pesantren 

Yayasan Majlis Tafsir Al-

Qur’an (MTA) Gemolong, 

Sragen Tahun 2020? 

1. Kegiatan apa 

sajakah yang 

diadakan di 

pondok 

pesantren MTA 

Gemolong ? 

2. Apa yang 

dilakukan 

pengasuh 

dalam 

pembentukan 

karakter 

kemandirian, 

kreatifitas, 

kepedulian 

lingkungan 

serta sosial 

santri? 

3. Apa 

bagaimanakah 

pemberlakuan 

Tahap-tahap kegiatan 

1. Kegiatan rutinitas 

dimulai. 

2. Proses interaksi. 

3. Penanaman nilai 

karakter. 

4. Akhir kegiatan 

rutinitas. 
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tata tertib dan 

sanksinya 

dalam kegiatan 

sehari-hari? 

4. Apa metode 

yang digunakan 

pengasuh untuk 

mengembangka

n karakter 

kemandirian, 

kreatifitas, 

kepedulian 

lingkungan dan 

sosial? 

 

Pedoman Wawancara 

No Rumusan Masalah Pertanyaan 

Penelitian 

Pedoman Wawancara 

1. Bagaimana Upaya 

Pengasuh dalam 

Membentuk Karakter 

Kemandirian, Kreatifitas, 

Kepedulian Terhadap 

Lingkungan dan Sosial 

Santri di Pondok Pesantren 

Yayasan Majlis Tafsir Al-

Qur’an (MTA) Gemolong, 

Sragen Tahun 2020? 

1. Upaya apa 

sajakah yang 

Saudar lakukan 

untuk 

mewujudkan 

terbentuknya 

karakter 

kemandirian, 

kreatifitas, 

kepedulian 

terhadap 

lingkungan dan 

Wawancara dengan 

Pengasuh Ponpes MTA 

Gemolong. 
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sosial santri di 

ponpes ini? 

2. Kendala apa 

sajakah yang 

saudara hadapi 

dalam proses 

pembentukan 

karakter 

kemandirian, 

kreatifitas, 

kepedulian 

terhadap 

lingkungan dan 

sosial santri di 

ponpes ini? 

3. Selain 

melaksanakan 

program yang 

telah 

direncanakan 

pondok, upaya 

apa saja yang 

saudara usahakan 

sehingga 

pembentukan 

karakter tersebut 

dapat terwujud? 

  1. Sudahkah adek 

melaksanakan 

kegiatan harian 

di asrama sesuai 

Wawancara dengan 

santri Ponpes MTA 

Gemolong. 
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dengan jadwal 

yang telah 

diterapkan? 

2. Program 

kepedulian 

sosial dan 

lingkungan 

seperti apa yang 

telah adek ikuti 

selama di 

pondok 

pesantren MTA 

Gemolong ini, 

dan seperti apa 

gambaran 

kegiatannya? 

3. Kegiatan apa 

sajakah yang 

berkaitan 

dengan 

kreatifitas dan 

kedisiplinan 

yang telah adek 

ikuti di pondok 

pesantren MTA 

Gemolong ini? 

4. Menurut adek 

sudahkah 

terbentuk 

kedisiplinan, 

kreatifitas dan 
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kepedulian 

lingkungan serta 

sosial santri di 

pondok 

pesantren MTA 

Gemolong ini? 

5. Bagaimana 

dengan materi 

yang 

disampaikan, 

Apakah materi 

yang 

disampaikan di 

ponpes iini 

sudah sesuai 

dengan 

pembentukan 

karakter 

kemandirian, 

kreatifitas, 

kepedulian 

terhadap 

lingkungan dan 

sosial santri di 

ponpes ini? 

6. Apakah 

pengasuh turut 

berperan dalam 

pembentukan 

karakter 

kemandirian, 
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kreatifitas, 

kepedulian 

terhadap 

lingkungan dan 

sosial santri di 

ponpes ini? 

  1. Bagaimana latar 

belakang 

berdirinya 

pondok pesantren 

MTA Gemolong 

ini? 

2. Bagaimanakah 

sejarah 

berdirinya 

pondok pesantren 

MTA Gemolong 

ini? 

3. Bagaimanakah 

latar belakang 

pengasuh dipopes 

MTA Gemolong 

ini? 

4. Adakah standar 

khusus untuk 

menjadi 

pengasuh di 

pondok pesantren 

MTA Gemolong 

ini? 

5. Bagaimanakah 

Wawancara dengan 

Kepala Ponpes MTA 

Gemolong. 
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pembagian tugas 

pengasuh yang 

ada di pondok 

pesantren MTA 

Gemolong ini? 

6. Bagaimanakah 

upaya yang 

dilakukan 

pengasuh dalam 

mengembangkan 

karakter 

kemandirian, 

kreatifitas dan 

kepedulian sosial 

serta lingkungan 

di pondok 

pesantren ini? 

7. Kegiatan apa saja 

yang diadakan 

dalam rangka 

pembentukan 

karakteer 

kemandirian, 

kreatifitas dan 

kepedulian sosial 

serta lingkung di 

pondok pesantren 

ini? 

8. Untuk materi 

yang 

disampaikan di 



 
 

119 
 

pondok, apakah 

sudah sesuai 

dengan 

pembentukan 

karrakter 

tersebut? 

9. Bagaimana 

dengan 

penegakan tata 

tertib di pondok, 

apakah berjalan 

sesuai dengan 

peraturan yang 

telah dibuat? 

10. Apakah 

pembentukan 

karakter yang ada 

juga menjalin 

kerjasama 

dengan wali 

santri dan warga 

sekitar podok? 

  1. Adakah standar 

untuk menjadi 

pengasuh di 

ponpes MTA 

Gemolong ini? 

2. Materi apa yang 

diberikan 

kepada santri 

ponpes MTA 

Wawancara dengan seksi 

bidang kurikulum. 
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Gemolong ini? 

3. Apakah dalam 

penyusunan 

materi sudah 

memperhatikan 

hal terkait 

pembentukan 

karakter 

kemandirian, 

kreatifitas dan 

kepedulian baik 

lingkungan 

maupun sosial? 

4. Upaya apa yang 

dilakukan untuk 

menumbuhkan 

karakter 

kemandirian, 

kreatifitas dan 

kepedulian 

santri? 

5. Seperti apakah 

bentuk evaluasi 

yang dilakukan 

di pondok 

pesantren MTA 

Gemolong ini 

terhadap 

aktivitas santri? 

  1. Bagaimanakah 

peran 

Wawancara dengan seksi 

bidang pengasuhan 
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pengasuh 

dalam 

mengembangk

an karakter 

kedisiplinan, 

kreatifitas dan 

kepedulian 

santri terhadap 

lingkungan dan 

sosial? 

2. Apa sajakah 

kegiatan yang 

diadakan untuk 

mengembangk

an karakter 

santri tersebut? 

3. Apakah 

pengasuh 

terjun secara 

langsung 

dalam proses 

pembentukan 

karakter? 

4. Bagaimanakah 

peran 

pengasuh 

dalam 

melaksanakan 

tata tertib dan 

jadwal harian 

santri? 

santri. 
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5. Bagaimanakah 

komunikasi 

dengan wali 

santri dalam 

proses 

pembentukan 

karakter santri? 

6. Bagaimanakah 

pembagian 

peran 

pengfasuh 

dalam prooses 

pembentukan 

karater 

sehingga 

berjjalan 

efektif? 

7. Apakah 

kendala yang 

sering dihadapi 

dalam proses 

pembentukan 

karakter santri? 

Pedoman Dokumentasi 

No Rumusan Masalah Pertanyaan 

Penelitian 

Pedoman 

Dokumentasi 

1.  Bagaimana Upaya Pengasuh 

dalam Membentuk Karakter 

Kemandirian, Kreatifitas, 

Kepedulian Terhadap 

1. bagaimanakah 

struktur 

pengasuh di 

pondok 
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Lingkungan dan Sosial Santri 

di Pondok Pesantren Yayasan 

Majlis Tafsir Al-Qur’an 

(MTA) Gemolong, Sragen 

Tahun 2020? 

pesantren 

MTA 

Gemolong? 

2. Bagaimanakah 

struktur 

kurikulum di 

pondok 

pesantren 

MTA 

Gemolong? 

3. Bagaimanakah 

struktur tata 

tertib yang ada 

di pondok 

pesantren 

MTA 

Gemolong? 

4. Bagaimanakah 

jadwal 

kegiatan 

harian santri 

di pondok 

pesantren 

MTA 

Gemolong? 
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Lampiran 04 

KARTU KENDALI BUKU 
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Nama, Tahun, 

Halaman yang Dirujuk 
Halaman Skripsi 

Nama Penulis, Tahun, Judul, 
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Lampiran 05 

FIELD NOTE 1 

Kode  : W 04/K dan W.02/KPP.II 

Judul  : Mengajukan Surat Izin Observasi 

Informan : Ust. Didik Budi S, S.E dan Ust. Mahmud Yunus, S.Th.I, S.Pd 

Tempat : Kantor 1 ponpes MTA Gemolong 

Waktu  : Sabtu, 12 Oktober 2019 

Sebelum saya mengajukan judul ke ketua program studi Pendidikan 

Agama Islam, terlebih dahulu saya melakukan observasi yang didahului dengan 

memohon izin observasi. Disana saya bertemu dengan Ustad yang jaga hari itu 

yaitu Ust Didik Budi Santoso, S.,E dan Ust. Mahmud Yunus S.ThI.S.Pd. 

sesampainya di pondok peneliti menyampaikan maksud dan tujuannya datang ke 

pondok. 

Peneliti : Assalamu’alaikum, pak…. 

Ust Didik : Wa’alaikumussalam, iya mas ada yang bisa di bantu? 

Peneliti : Begini pak, saya mahasiswa IAIN Surakarta mau menyerahkan 

surat izin observasi… 

Ust Didik : observasi untuk apa? 

Peneliti : untuk melakukan penelitian tugas akhir disini. 

Ust Didik : oh, sebentar kebetulan didalam ada Ust Yunus,izin langsung saja 

dengan beliau. 

Peneliti : njeh…. 

Ust Yunus : Assalamu’alaikum, pripun mas? 
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Peneliti : Wa’alaikumussalam, begini pak, saya mau meminta izin untuk 

melakukan observasi sekaligus penelitian di pondok ini untuk menyelesaikan 

tugas akhir… 

Ust Yunus : penelitiannya berkaitan dengan apa? 

Peneliti : berkaitan dengan upaya pengasuh dalam membentuk karakter 

kedisipilinan, kreatifitas, kepedulian sosial dan lingkungan pak. 

Ust Yunus : Oh, ya bisa, mau dimulai kapan? 

Peneliti : untuk observasi insyaallah segera saya mulai, untuk penelitian 

lebih lanjut setelah seminar proposal Ust… 

Ust Yunus : oh ya silahkan, semoga dimudahkan segala urusannya, oh ya 

ngomong ngomong mas nya dari mana? 

Peneliti : Rumah saya Nogosari Boyolali Ust, saya kuliah di IAIN 

Surakarta jurusan Pendidikan Agama Islam. Untuk observasi kegiatan santri saya 

perlu untuk mengamati setiap hari, apakah diizinkan untuk tinggal di sini? 

Ust Yunus : ya boleh, tapi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sini, 

nanti bisa dibaca buku tata tertibnya.. 

Peneliti : njeh Ust, terimakasih atas izin dan waktunya, kalua begitu saya 

pamit dulu, nanti kalua ada yang belum jelas mohon izin untuk menghubungi 

Ustad. 

Ust Yunus : ya….Silahkan 

Peneliti : Assalamu’alaikum…. 

Ust Yunus : Wa’alaikum Salam 

 

Refleksi :  
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Ust Didik merupakan Sekretaris Ponpes dan Ust Yunus merupakan Kepala 

Ponpes MTA Gemolong Bidang II. Alhamdulillah proses permohonan izin 

berjalan dengan lancer dan disambut dengan cukup ramah. 
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FIELD NOTE 2 

Kode  : W 02/KPP.II 

Judul  : Wawancara 

Informan : Ustadz Mahmud Yunus, S.Th.I, S.Pd selaku Kepala Ponpes BD II  

Tempat : Kantor Ponpes Putra Lt 1 

Waktu  : Selasa 24 Maret 2020 

 

Peneliti : Assalamu’alaikum Ustadz 

Ust Yunus : Wa’alaikumsalam, monggo mas… 

Peneliti : begini ust maksud saya kesini ingin melakukan wawancara 

mengenai pembentukan karakter di ponpes MTA ini… 

Ust Yunus : ya, silahkan….. 

Peneliti : Bagaimana latar belakang berdirinya pondok pesantren MTA 

Gemolong ini? 

Ust Yunus : “ Ponpes MTA Gemolong didirikan oleh yayasan Majlis Tafsir 

Al-Qur’an (MTA) sejak tahun 1993 untuk menampung anak-anak warga MTA 

seindonesia yang telah menyelesaikan pendidikan mereka dari jenjang SD/MI, 

agar generasi penerus MTA ini mendapatkan pendidikan yang layak sesuai 

dengan visi dan misi yayasan MTA. Sehingga mereka menjadi generasi yang 

islami dan berprestasi, dan dapat meneruskan pendidikan mereka kejenjang yang 

lebih tinggi dengan bekal keimanan yang kuat dan akhlak yang mulia.” 

Peneliti : Bagaimanakah sejarah berdirinya pondok pesantren MTA 

Gemolong ini? 

Ust Yunus : “Sejarah berdirinya Ponpes MTA Gemolong ini bermula dari 

program yayasan MTA Pusat dan kebutuhan warga MTA menyekolahkan anak-

anak mereka kejenjang SMP. Kebetulan pada tahun 1993 di daerah Gemolong ada 

yayasan Kanisius yang mendirikan sekolah pendidikan guru (SPG) setingkat 
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SMA, mengalami pailit sehingga tidak bisa melanjutkan pembelajarannya, oleh 

yayasan Kanisius bangunan sekolah dan lahannya ditawarkan ke publik untuk di 

jual, oleh warga MTA gemolong, dilaporkan ke yayasan MTA setelah disurvey 

akhhirnya ada kesepakatan jual beli, dan dari musyawarah pengurus MTA 

disepakati untuk didirikan SMP MTA Islamic Boarding School (SMP MTA IBS). 

Dan pada tahun 2010 keberadaan SMP MTA IBS oleh Departemen Agama 

(Depag) diakui sebagai Pondok Pesantren Majlis Tafsir Al Qur’an dengan nomor 

statistic pondok 510033140088, yang beralamat di Ngojorejo, Rt.03B Rw.3, 

Gemolong, Sragen hingga sekarang.” 

Peneliti : Bagaimanakah latar belakang pendidikan pengasuh dipopes MTA 

Gemolong ini? 

Ust Yunus : “Latar belakang pendidikan pengasuh ponpes MTA Gemolong 

sangat bervariasai diantaranya ada yang masih menempuh pendidikan di 

perguruan tinggi seperti PT UNS, UMS, IAIN Surakarta, IIM Surakarta, sebagian 

besar sudah menyelesaikan pendidikan S1 dengan berbagai macam jurusan, dari 

jurusan non pendidikan, pendidikan dan agama Islam, juga sebagian mereka telah 

menyelesaikan pendidikan S2., disamping itu ada juga lulusan dari pondok 

pesantren ternama seperti PP Gontor (Ponorogo), PP Abu Bakar (Surakarta), 

PPTQ Abi Umi (Boyolali), PPTQ Fatima Az Zahra (Magetan), PP Al Muayyad 

(Surakarta).” 

Peneliti : Adakah standar khusus untuk menjadi pengasuh di pondok 

pesantren MTA Gemolong ini? 

Ust Yunus : “ Selama ini yayasan MTA memberikan patokan  standar ideal 

bagi pengasuh ponpes MTA Gemolong yaitu :  

a. Niat iklhas lillahita’ala untuk menjadi pengasuh ponpes MTA gemolong 

b. Berpendidikan minimal SMA atau sederajat. 

c. Bisa membaca Al Qur’an 

d. Berakhlak mulia 

e. Berkomitmen untuk berdakwah di MTA.” 

Peneliti : Bagaimanakah pembagian tugas pengasuh yang ada di pondok 

pesantren MTA Gemolong ini? 
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Ust Yunus : “ Ponpes MTA gemolong dipimpin oleh tiga orang pemimpin 

yang terdiri dari : 

a. Pimpinan bidang 1 menangani kesantrian dan kegiatannya 

b. Pimpinan bidang 2 menagani administrasi dan kepegawaian ponpes 

c. Pimpinan bidang 3 menangani infrastruktur dan kemasyarakatan 

Adapun untuk membantu ketiga pimpinan dibentuklah struktur kepengurusan 

ponpes MTA Gemolong yang melibatkan seluruh unsur dari pengasuh, dan 

karyawan ponpes MTA Gemolong. Dan juga dibantu oleh organisasi santri dalam 

pengaturan aktivitas santri harian.” 

Peneliti : apa saja fasilitaas yang disediakan di ponpes MTA Gemolong ini? 

Ust Yunus : “ Adapun fasilitas yang disediakan antara lain sekolah umum 

jenjang menengah pertama lengkap terdiri dari 3 lantai, Asrama untuk santri dan 

santri wati, masjid baik putra maupun masjid putri, ruang makan untuk putra, 

Gedung olahraga untuk putra dan lapangan olahraga untuk putra dan putri, serta 

tempat tinggal untuk pengasuh tetap. 

Peneliti : kalau bagian asrama putra apa saja? 

Ust Yunus : Asrama putra terdiri dari bangunan 3 lantai, untuk lantai 1 terdiri 

dari 13 kamar santri lengkap dengan 2 kamar mandi setiap kamar dan tempat 

untuk menjemur, sedangkan lantai 2 dan 3 terdiri dari 14 kamar santri. Setiap 

lantai terdapat kantor sebagai tempat pelayanan santri dan terpusat di lantai 1. 

Peneliti : untuk organisasi santri ada apa saja? 

Ust Yunus : yang pertama ada Astra (organisasi asrama putra) tugasnya untuk 

membantu mengkoordinir kegiatan harian santri, yang kedua ada takmir tugasnya 

mengondisikan masjid dan mengurus kegiatan keagamaan, yang ketiga ada al 

akhbar yaitu organisasi bagian kreativitas dan seni, dan yang terakhir ada 

organisasi tahfidz khusus untuk menampung anak anak yang ingin memperdalam 

tahfidznya. 

Peneliti : Bagaimanakah upaya yang dilakukan pengasuh dalam 

mengembangkan karakter kemandirian, kreatifitas dan kepedulian sosial serta 

lingkungan di pondok pesantren ini? 
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Ust Yunus : “ Upaya yang dilakukan oleh para pengasuh dalam hal ini adalah 

dengan membuat program-program kegiatan santri yang sifatnya rutin dan 

kontinyu, yang bisa dilakukan secara sendiri-sendiri maupun kelompok, sehingga 

dapat membentuk karakter santri yang mandiri, kreatif, disiplin, tanggung jawab 

dan peduli terhadap sesama manusia dan lingkungan sekitarnya.” 

Peneliti : Kegiatan apa saja yang diadakan dalam rangka pembentukan 

karakter kemandirian, kreatifitas dan kepedulian sosial serta lingkung di pondok 

pesantren ini? 

Ust Yunus : “ Kegiatan yang dilakukan untuk membentuk karakter 

kemandirian, kreatifitas dan kepedulian sosial serta lingkung di pondok pesantren 

adalah diantaranya mencuci, menyeterika, membersihkan tempat tidur masing-

masing, belajar, tahfidz, tahsin, berorganisasi, piket kamar, membersihkan 

lingkungan asrama, pidato, olahraga, infaq, jum’at berkah, perijinan, menabung, 

pentas seni, mading, perlombaan-perlombaan, pengajian angkatan, Tahfidz Camp, 

beberapa baksos dan masih banyak lagi. Untuk perlombaan yang rutin diadakan 

nanti bisa ditanyakan ke bagian organisasi astra” 

Peneliti : Untuk materi yang disampaikan di pondok, apakah sudah sesuai 

dengan pembentukan karakter tersebut? 

Ust Yunus : “ Insyaallah semua materi yang disampaikan sudah sesuai dengan 

pembentukan karakter tersebut.materi yang kami sampaikan tentang Aqidah, 

Ibadah, Mu’amalah, ketrampilan berbahasa, serta ditambah olahraga” 

Peneliti : Bagaimana dengan penegakan tata tertib di pondok, apakah 

berjalan sesuai dengan peraturan yang telah dibuat? 

Ust Yunus : “ Penegakan tata tertib diponpes MTA Gemolong sudah sesuai 

dengan peraturan yang berlaku, walaupun disana sini masih ada kekurangan. 

Bukan kekurangan dari segi materi tata tertib namun dari para penegak tata tertib 

(pengasuh), pelaksana tata tertib (santri) dan wali santri (partner), kami rasa masih 

ada kekurangan dalam hal kesadaran dan kekompakan untuk melaksanakan tata 

tertib ponpes ini, sehingga masih perlu di lakukan perbaikan-perbaikan dan 

peningkatan kerjasama antara pengasuh, santri dan wali santri, sehingga tata tertib 

bisa dilaksanakan dengan baik sebagai mana yang diharapkan.” 
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Peneliti : Apakah pembentukan karakter yang ada juga menjalin kerjasama 

dengan wali santri dan warga sekitar podok? 

Ust Yunus : “ Ya pasti, karena pondok ini tidak akan bisa berjalan dengan 

baik dan mencapai tujuan tanpa ada kerjasama antara pondok, wali santri dan 

warga sekitar, apalagi dalam membentuk karakter santri, yang mana kita sebagai 

pengasuh tidak mengetahui krakter santri secara pasti, ketika mereka masuk 

pondok ini, orang tualah yang mengetahui karakter anak-anak mereka, maka 

mereka diajak kerja sama untuk membentuk karakter mereka, orang tua kami 

jadikan informan dan juga pelaksana dalam pembentukan karakter ini. Adapun 

warga sekitar pondok kita ajak untuk mensukseskan kegiatan-kegiatan pondok 

yang sifatnya social kemasyarakatan dan kegiatan incidental.” 

Peneliti : Kemudian tadi ustadz menyebutkan salah satu kegiatannya yaitu 

tahfidz camp, seperti apa kegiatan tersebut? 

Ust Yunus : Tahfidz Camp merupakan kegiatan yang diadakan oleh pondok 

untuk mengisi liburan akhir semester. Kegiatan ini diikuti oleh sebagian santri dan 

masyarakat umum juga. Dalam kegiatan ini tidak hanya ada program menghafal, 

tetapi ada juga program murajaah, tahsin, dan ziyadah, disesuaikan dengan 

kebutuhan peserta, tetunya diampu oleh ahlinya. Kegiatan ini berlangsung selama 

satu minggu yang biasanya diadakan di wilayah Tawangmangu, Kabupaten 

Karanganyar. Jadi selain mengikuti tahfidz, para peserta juga menikmati liburan 

dengan paket outbond yang disediakan panitia. Kebetulan kemaren baru saja 

selesai mengadakan tahfidz camp yang ke 6. 

Peneliti  :njeh, ustadz tadi menyebutkan ada beberapa baksos, maksudnya 

bagaimana? 

Ust Yunus : ya beberapa baksos, ada paket kemerdekaan, itu membagi 

sembako di tanggal 14 sampai 17 agustus bekerjasama dengan cabang, ada baksos 

donor darah itu satu bulan sekali bekerjasama dengan cabang MTA juga, ada 

baksos air bersih setiap kemarau itu bekerjasama dengan BPBD Sragen dan 
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Cabang, ada baksos untuk kelas sembilan di akhir rangkaian kegiatan berupa 

pembagian sembako untuk warga sekitar.  

Peneliti : oh njeh, terimakasih atas jawaban yang diberikan, apabila ada 

yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi izi untuk menghubungi 

ustadz lagi… 

Ust Yunus : ya…, rumah saya juga hanya di depan ponpes putri.. 

Peneliti : njeh, Assalamu’alaikum 

Ust Yunus : Wa’alaikumussalam warahmatullahi wabara katuh. 

 

Refleksi : sebelum melakukan wawancara, terlebih dahulu sudah menghubungi 

ustadz yunus untuk melakukan wawncara dan beliau menyambut dengan ramah. 
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FIELD NOTE 3 

Kode  : W 02/KPP.III 

Judul  : Wawancara 

Informan : Ustadz Warto, S.Psi, M.Si selaku Kepala Ponpes BD III 

Tempat : Ponpes Putra 

Waktu  : Kamis, 27 Maret 2020 

 

Peneliti : Assalamu’alaikum Ustadz 

Ust Warto : Wa’alaikumsalam, silahkan mas… 

Peneliti : begini ust maksud saya kesini ingin melakukan wawancara 

mengenai pembentukan karakter di ponpes MTA ini… 

Ust Warto : ya, silahkan….. 

Peneliti : Bagaimana latar belakang berdirinya pondok pesantren MTA 

Gemolong ini? 

Ust Warto : Pondok pesantren MTA Gemolong berdiri bersamaan berdirinya 

SMP MTA gemolong sebagai sekolah Boarding school karena saat itu alumni 

SMA MTA ataupun input SMA MTA belum sebagaimana yang diharapkan. 

Maka dari itu pihak yayasan sangat mengharapkan agar ada kesinambungan 

pendidikan dari SMP MTA Ke SMA MTA yang dikelola pihak yayasan Majlis 

Tafsir Al-Qur”an untuk menghasilkan generasi yang islami dan berprestasi 

unggul. 

Peneliti : Bagaimanakah sejarah berdirinya pondok pesantren MTA 

Gemolong ini? 

Ust Warto : Pondok pesantren  MTA Gemolong ini berdiri di atas tanah yang 

semula merupakan sekolah non muslim yakni sekolah xaverius yang dijual pada 
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pihak MTA pada tahun 1992. Kemudian sekolah tersebut direnovasi dan didirikan 

SMP MTA Boarding school yang dikelola oleh yayasan MTA. 

Peneliti : Adakah standar khusus untuk menjadi pengasuh di pondok 

pesantren MTA Gemolong ini? 

Ust Warto : Latar belakang pengasuh di pondok pesantren MTA adalah warga 

mta yang peduli, mempunyai kapasitas dan bersedia untuk berjuang fisabilillah 

dalam rangka membimbing dan mengasuh santri baik yang berasal dari guru SMP 

MTA maupun bukan guru SMP MTA 

Peneliti : Adakah standar khusus untuk menjadi pengasuh di pondok 

pesantren MTA Gemolong ini? 

Ust Warto : Standar khusus untuk menjadi pengasuh tidak ada namun yang 

penting berasal dari warga mta yang berniat ikhlas untuk mengabdi dan 

membimbing para santri dengan sungguh-sungguh  

Peneliti : Bagaimanakah pembagian tugas pengasuh yang ada di pondok 

pesantren MTA Gemolong ini? 

Ust Warto : Tugas pengasuh dibagi menjadi 3 yaitu kelompok pengasuh kelas 

7, kelompok pengasuh kelas 8 dan kelompok pengasuh kelas 9 yang masin 

masing pengasuh bertugas sesuai kelompok dan jadwal yang sudah ditentukan 

Peneliti : Fasilitas Apa saja yang dihadirkan di Ponpes MTA ini? 

Ust Warto : disini tersedia asrama untuk santri baik putra maupun putri, 

dengan kamar dan tempat tidur yang memadai serta kamar mandi di setiap 

kamarnya, masjid tempat ibadah dan belajar, sekolah umum untuk jenjang 

menengah pertama, Gedung olahraga, lapangan olahraga, ruang makan, termasuk 

kita memiliki Gedung layanan Kesehatan sendiri/ POSKESTREN. 

Peneliti : Bagaimanakah upaya yang dilakukan pengasuh dalam 

mengembangkan karakter kemandirian, kreatifitas dan kepedulian sosial serta 

lingkungan di pondok pesantren ini? 
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Ust Warto : Untuk mengembangkan karakter kemandirian, kreatifitas dan 

kepedulian sosial serta lingkungan maka upaya yang dilakukan pengasuh adalah 

dengan membuat program tahunan yang kemudian dijabarkan dalam berbagai 

kegiatan  

Peneliti : Kegiatan apa saja yang diadakan dalam rangka pembentukan 

karakter kemandirian, kreatifitas dan kepedulian sosial serta lingkung di pondok 

pesantren ini? 

Ust Warto : Kegiatan yang diadakan antara lain : latiahn kepemimpinan dasar, 

kegiatan PMR, kegiatan SAPALA, kegiatan bakti sosial, lomba pidato yang 

diadakan oleh takmir masjid maupun organisasi ASTRA/ASTRI dan lain lain. 

Untuk kegiatan astra bersama Pembina bisa dilihat di program kerja astra atau 

langsung ditanyakan ke astra. 

Peneliti : oh, kemudian kalau bunga – bunga yang didepan itu karya siapa 

ust? 

Ust Warto : kalau itu karya santri sendiri, biasanya mereka membuat bersama 

pengasuh untuk mengisi waktu luang biar tidak terbuang sia-sia. 

Peneliti : kemudian, Untuk materi yang disampaikan di pondok, apakah 

sudah sesuai dengan pembentukan karakter tersebut? 

Ust Warto : Materi yang disampaiakn insya allah sudah sesuai walaupun 

masih memungkinkan untuk revisi demi penyepurnaan agar lebih baik 

Peneliti : Bagaimana dengan penegakan tata tertib di pondok, apakah 

berjalan sesuai dengan peraturan yang telah dibuat? 

Ust Warto : Penegakan tata tertib dilakukan secara berjenjang sesuai tingkat 

kesalahan bahkan jika pada tahap tertentu santri tidak bisa dipertahankan maka 

santri tersebut bisa dipulangkan/dikembalikan kepada orang seseuai prqsedur 

dalam buku tata tertib 
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Peneliti : Apakah pembentukan karakter yang ada juga menjalin kerjasama 

dengan wali santri dan warga sekitar podok? 

Ust Warto : Untuk pembentukan karakter juga menjalin kerjasama baik 

dengan wali santri maupun warga masyarakat karena sebagai stakeholder agar 

turut berpartisipasi dan bertanggung jawab atas jalannya program yang telah 

dibuat dan dijlankan oleh pihak pondok pesantren 

Refleksi : ustadz warto menyambut wawancara dengan ramah.  
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FIELD NOTE 4 

Kode  : W 02/KPP.I 

Judul  : Wawancara 

Informan : Ust Arief Hartono, S.Th.I, M.Pd.I selaku Kepala Ponpes BD I  

Tempat : Ponpes Putra 

Waktu  : Senin, 23 Maret 2020 

 

Peneliti : Assalamu’alaikum Ustadz 

Ust Arief : Wa’alaikumsalam, silahkan mas… 

Peneliti : begini ust maksud saya kesini ingin melakukan wawancara 

mengenai pembentukan karakter di ponpes MTA ini… 

Ust Arief : ya, silahkan….. 

Peneliti : Bagaimana latar belakang berdirinya pondok pesantren MTA 

Gemolong ini? 

Ust Arief : Setiap orang tua, tentu ingin memberikan kualitas pendidikan 

terbaik bagi anak-anaknya. Sebagian kalangan memasukan buah hatinya ke 

sekolah umum negeri, ditambah dengan mendaftarkan anak di sejumlah lembaga 

bimbingan belajar( bimbel),les privat dan kursus demi menambah kompetensi 

anak.  

Bagi sebagian kalangan, memasukan anak ke sekolah formal berjenis full day 

scholl, dianggap telah cukup memberikan kualitas pendidikan yang dibutuhkan. 

Tetapi, bagi sejumlah kalangan orang tua, tenyata menyekolahkan anak dalam 

durasi sehari penuh, seperti di full day school masih dianggap belum cukup. 

Pilihannya, dengan memasukan anak ke boarding school, sekolah yang 

mewajibkan siswanya tinggal di asrama yang disediakan sekolah. Terlebih, saat 
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ini banyak boarding school yang menjanjikan standar kualitas, dan fasilitas 

terbaik. 

Peneliti : Bagaimanakah sejarah berdirinya dan latar belakang pondok 

pesantren MTA Gemolong ini?  

Ust Arief : Sebagai kelanjutan Program Yayasan Majlis Tafsir Al Qur`an 

mendirikan SMA MTA Surakarta pada tahun 1987. Berangkat dari  alumninya 

banyak melanjutkan study kuliah di berbagai Universitas dan berkiprah di 

lembaga pendidikan, maka jelas secara umum kelebihan menyekolahkan anak di 

'sekolah berasrama', selain waktu belajar yang lebih panjang, dan fokus, juga 

memungkinkan anak untuk lebih mandiri, dan memiliki jiwa kepemimpinan. 

Untuk menampung usulan warga MTA agar mendirikan lembaga pendidikan 

setingkat SMP, maka pimpinan pusat Yayasan Majlis Tafsir Al-Qur`an 

menyetujui Gedung sekolah SMP Saverius yang telah terbeli oleh Yayasan MTA 

pada tahun 1991 digunakan untuk mendirikan sekolah SMP MTA berbasis asrama 

yang memiliki konsep boarding school sebagaimana SMA MTA. 

Peneliti : Adakah standar khusus untuk menjadi pengasuh di pondok 

pesantren MTA Gemolong ini? 

Ust Arief : Standar Khusus Pengasuh  

a. Tercatat sebagai warga MTA 

b. Memliki kompetensi kepribadian berakhlaqul karimah 

c. Memahami visi dan misi lembaga pendidikan MTA 

d. Memiliki kompetensi ilmu keislaman, keumatan dan kemasyarakatan  

Peneliti : Bagaimanakah pembagian tugas pengasuh yang ada di pondok 

pesantren MTA Gemolong ini? 

Ust Arief : Pembagian tugas pengasuh dalam pembinaan santri berdasarkan 

rasio jumlah santri biasanya 1:30. Terdiri pembagian struktur pengurus ponpes, 

tugas piket harian dan sebagai wali kamar.  
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Peneliti : fasilitas penunjang pendidikan apa saja yang disediakan di ponpes 

MTA ini? 

Ust Arief : Asrama putra terdiri dari bangunan 3 lantai, untuk lantai 1 terdiri 

dari 13 kamar santri lengkap dengan 2 kamar mandi setiap kamar dan tempat 

untuk menjemur, sedangkan lantai 2 dan 3 terdiri dari 14 kamar santri. Setiap 

lantai terdapat kantor sebagai tempat pelayanan santri dan terpusat di lantai 1 

Peneliti : Bagaimanakah upaya yang dilakukan pengasuh dalam 

mengembangkan karakter kemandirian, kreatifitas dan kepedulian sosial serta 

lingkungan di pondok pesantren ini? 

Ust Arief : Konsep pengembangan diri pengasuh: 

1. Pemberian tugas dengan SOP  

2. Pengisian tugas harian 

3. Rapat sebagai control dan penilaian kinerja pengasuh 

4. Reward pengasuh teladan 

5. Seminar parenting  

Peneliti : Kegiatan apa saja yang diadakan dalam rangka pembentukan 

karakteer kemandirian,kreatifitas dan kepedulian sosial serta lingkung di pondok 

pesantren ini? 

Ust Arief :  

a. Stabilitas kegiatan harian 24 jam yang kondusif, teratur,terjadwal dan rapi 

Seperti ; sholat 5 waktu, olahraga, ektrakurikuler  

b. Pelaksanaan program kegiatan organisasi ASTRA dan OSIS Seperti; berbagai 

perlombaan under ASTRA dan OSIS  

Peneliti : Untuk materi yang disampaikan di pondok, apakah sudah sesuai 

dengan pembentukan karakter tersebut? 
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Ust Arief : Insya Allah materi kegiatan yang bersumber dari Qur`an dan 

Hadits  sudah mencakup 3 unsur : mengokohkan tauhid, meluruskan syari`ah dan 

memantapkan adab/akhlaq  

Peneliti : Bagaimana dengan penegakan tata tertib di pondok, apakah 

berjalan sesuai dengan peraturan yang telah dibuat? 

Ust Arief : Disiplin dalam Tata tertib adalah satu indicator kunci sukses 

dalam kehidupan kemasyarakatan santri. Betapa susahnya menegakkan tata tertib, 

maka dengan pembiasaan pendidikan 24 jam kegiatan santri terpantau, terarah 

adalah ruh yang harus dihidupkan oleh pimpinan ponpes, pengasuh ponpes dan 

santri ponpes.  

Peneliti : Apakah pembentukan karakter yang ada juga menjalin kerjasama 

dengan wali santri dan warga sekitar podok? 

Ust Arief : Diantara bentuk kerja sama pembentukan karakter dengan wali 

santri adalah pemanggilan wali santri terkait  masalah/kasus yang menimpa santri, 

pertemuan awal dan akhir tahun saat pembagian rapot santri. Diantara bentuk 

kerja sama pembentukan karakter dengan warga sekitar pondok adalah 

penyuluhan tentang bahaya miras dan narkoba dari Posek Gemolong dan dokter 

Puskesmas Gemolong 
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FIELD NOTE 5 

Kode  : W 05/S.I 

Judul  : Wawancara Oneline 

Informan : Wika Thariq Fathurrahman (Santri, biasa dipanggil kaka’) 

Tempat : Chatting WhatsApp 

Waktu  : Selasa, 7 April 2020 

 

 Assalamu'alaikum Wr.Wb, maaf sebelumnya : همزاة   [09:04,4/7/2020]

mengganggu, saya hamzah mahasiswa IAIN Surakarta yang sedang melakukan 

penelitian di pondok pesantren MTA Gemolong, ingin menanyakan beberapa hal 

kepada adek, apakah berkenan? 

[09:05, 4/7/2020] 25 Kaka' : Ya bang, silahkan…. 

 : همزاة   [09:04,4/7/2020]

1. Sudahkah adek melaksanakan kegiatan harian di asrama sesuai dengan 

jadwal yang telah diterapkan? 

2. Program kepedulian sosial dan lingkungan seperti apa yang telah adek 

ikuti selama di pondok pesantren MTA Gemolong ini, dan seperti apa gambaran 

kegiatannya? 

3. Kegiatan apa sajakah yang berkaitan dengan kreatifitas dan kedisiplinan 

yang telah adek ikuti di pondok pesantren MTA Gemolong ini? 

4. Menurut adek sudahkah terbentuk kedisiplinan, kreatifitas dan kepedulian 

lingkungan serta sosial santri di pondok pesantren MTA Gemolong ini? 

5. Bagaimana dengan materi yang disampaikan, Apakah materi yang 

disampaikan di ponpes ini sudah sesuai dengan pembentukan karakter 

kemandirian, kreatifitas, kepedulian terhadap lingkungan dan sosial santri di 

ponpes ini? 
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6. Apakah pengasuh turut berperan dalam pembentukan karakter 

kemandirian, kreatifitas, kepedulian terhadap lingkungan dan sosial santri di 

ponpes ini? 

[09:09, 4/7/2020] 25 Kaka':  

1. Saya sudah melaksanakan kegiatan yg hampir serupa dengan kegiatan d ponpes 

asrama putra MTA gemolong. 

2. program kepedulian lingkungan yg di lakukan d pondok antara lain  

#bersih" area sekitar pondok  

#droping air bersih ke daerah yg membutuhkan  

#bakti sosial ke warga warga yg kurang mampu  

Dan sebagainya 

3. kegiatan yg berkenaan dengan kreatifitas dan kedisiplinan antara lain  

#Pentas Seni 

#cross country  

#pengembangan diri ekstra kulikuler  

#pembinaan tahfidz qiroah  

Dan masih banyak lagi ... 

4. menurut saya ...sebagia ada yg sudah dan sebagian ada yg blom ...di karenakan 

pola pikir santri yg berbeda beda ,dan juga kedewasaan mereka pun berbeda beda 

juga ...jadi sedikit susah untuk membentuk kepribadian yg disiplin ,kreatif 

,kepedulian lingkungan yg tinggi ..tapi juga sebagian besar teman" saya 

Alhamdulillah sudah banyak yg bisa menjadi pribadi yg disiplin ,kreatif ,dan juga 

peduli terhadap lingkungan sekitar  
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5. materi yg d sampaikan sebagian besar sudah bisa membentuk pribadi yang 

mandiri ,kreatif ,kepedulian terhadap lingkungan dan sosial ..walaupun masih ada 

koreksi sedikit" ..tetapi pada ustadz ustadz kami telah berupaya sebaik baik nya... 

6. pengasuh atau pembina d ponpes terkadang tidak berperan secara langsung. 

tetapi beliau beliau tetap melaksanakan dan membimbing kami .. 

 : همزاة  [4/7/2020 ,09:10]

Terimakasih atas jawaban yang telah diberikan, apabila ada yang kurang nanti 

mohon ijin untuk menghubungi lagi 

[09:20, 4/7/2020] 25 Kaka' : Siap laksanakan 

 ?kakak, bisa dilanjutkan bertanyanya : همزاة  [4/7/2020 ,16:56]

[19:30, 4/7/2020] 25 Kaka' : Boleh silahkan Abang ..        

 yang menjadi kendala adek melaksanakan kegiatan : همزاة  [4/7/2020 ,19:32]

harian selain malas apakah ada? 

[19:33, 4/7/2020] 25 Kaka' : Yg d asrama atau d rumah bang...        

 asrama donk, penelitian ku di asrama lo ndak di : همزاة  [4/7/2020 ,19:34]

rumah….. 

 [19:35, 4/7/2020] 25 Kaka' : Kalo d asrama kendalanya biasanya ...temen 

kadang ngajak ini itu ...kadang juga ada acara dadakan ...jadi nggk bisa terjadwal 

secara rutin ... 

 ?kemudian untuk mengatasinya seperti apa : همزاة  [4/7/2020 ,19:36]

[19:38, 4/7/2020] 25 Kaka' : Biasannya saya tunda ...kegiatan yg kurang 

bermanfaat dulu ...jika kegiatan harian lebih penting ..saya akan meninggalkan yg 

lain ...tapi jika bisa d kesampingkan dahulu ...saya akan mengerjakan yg lebih 

penting dahulu...         
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 kemudian untuk kegiatan pengembangan : همزاة  [4/7/2020 ,19:39]

kreatifitas yang ada di asrama apa saja? 

[19:43, 4/7/2020] 25 Kaka' :  

1.latihan alat musik  

2.rapat atau kegiatan keorganisasian  

3.ekstra kulikuler 

4. Pentas seni 

 ,kalau organisasi yang ada diasrama apa saja : همزاة  [4/7/2020 ,19:43]

penjelasan singkat! 

[19:54, 4/7/2020] 25 Kaka' : 

1.Organisasi asrama putra (ASTRA) : organisasi yg bertugas mengurus asrama 

dan membantu para ustadz dalam mengkoordinasi santri d asrama  

2.Organisasi Takmir Masjid(OTAMA) : Organisasi yg bergerak dalam bidang 

kerohanian remaja Islam dan bertanggung jawab atas masjid d asrama  

3.al Akbar : adalah organisasi yg bergerak dalam bidang kesenian di asrama 

 di asrama banyak kegiatan rutin yang diadakan : همزاة  [4/7/2020 ,19:56]

dari organisasi tersebut atau tidak? 

[19:57, 4/7/2020] 25 Kaka' : Banyak ...antara lain  

*Kumpul rutin 

*Seleksi pengurus baru  

*Pembekalan materi  

*Kegiatan outdoor  

* LT 

*Dsbg 
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 kaka’ tadi disebutkan salah satu bentuk kegiatan : همزاة  [4/7/2020 ,19:58]

adalah bersih bersih lingkungan pondok, apakah itu diikuti semua santri atau 

hanya Sebagian santri saja? 

[19:59, 4/7/2020] 25 kaka’ : untuk lingkungan ponpes semua santri sesuai 

jadwal masing masing, sementara untuk lingkungan sekitar ponpes hanya diikuti 

Sebagian santri dari organisasi yang ada yaitu Astra, PMR dan Pecinta Alam. 

Untuk yang diikuti semua santri bentuknya adalah membersihkan kamar masing-

masing dan sekitarnya sesuai jadwal piketnya dan dilaporkan setiap pagi dan sore. 

 kemudian kaka’ tadi menyebutkan kegiatan :  همزاة  [20:00,4/7/2020]

kepedulian ada droping air dan bakti sosial apakah itu rutin diadakan ka’? 

[20:01,4/7/2020] 25 kaka’ : untuk bakti sosial rutin diadakan di akhir tahun 

pelajaran dengan memberikan sembako kepada warga sekitar yang membutuhkan, 

untuk droping air rutin diadakan setiap musim kemarau dengan mengumpulkan 

dana dari santri dan droping ke daerah sumberlawang kab sragen. 

 ?adakah kegiatan lainnya :  همزاة  [20:03,4/7/2020]

[20:04,4/7/2020] 25 kaka’ : ada, seperti bakti sosial donor darah, membantu 

mengurus jenazah warga sekitar pondok, ada juga jum’at berkah dimana ntuk 

dana dikumplkn dari semua santri. 

 untuk kegiatan cross country sendiri seperti apa :  همزاة  [20:06,4/7/2020]

ka’? 

[20:08,4/7/2020] 25 kaka’ : cross country adalah kegiatan yang diadakan ntk 

mengisi waktu luang diakhir smtr, biasanya santri diminta ntuk berjalan sampai 

tempat yang ditentukan serta ntuk mengenal lingkungan sekitar pondok. 

 untuk perlombaan yang diadakan di pondok apa :  همزاة  [20:09,4/7/2020]

saja ka’? 

[20:12,4/7/2020] 25 kaka’ : banyak, ada futsal, ada kaligrafi, ada madding, ada 

melukis, ada daur ulang dll nanti tanya sama astra aja bang. 
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 ?ok, klo al akhbar ngapain aja :  همزاة  [20:13,4/7/2020]

[20:20,4/7/2020] 25 kaka’ : klo al akbar tu biasanya buat madding asrama, 

ngisi pensi dll. 

 ?Ka’ Kalau LT Itu apa:   همزاة [20:21,4/7/2020]

[20:23,4/7/2020] 25 kaka’ : LT itu Leadership Training, kegiatan rutin satu 

tahun skali yg diadakan untuk mempersiapkan calon pengurus organisasi baru. 

Dlm kegiatan ini peserta sekaligus calon pengurus diajarkan berbagai wawasan 

mengenai kepemimpinan dn pemecahan masalah. Kegiatan ini diikuti olh semua 

calon pengurus organisasi yg dipandu oleh para pengurus dan materi disampaikan 

olh para pengasuh. 

 ?’Oke, Untuk Pentas Seni itu gimana ka :   همزاة [20:25,4/7/2020]

[20:27,4/7/2020] 25 kaka’ : untuk pentas sni, itu kegiatan perpsahan kelas 9, 

rutin sebelum UN, biasanya ada drama, musik, kreasi puisi, pantomim, dll. 

 ,,,ok terima kasih, kapan kapan tak tanya lagi :   همزاة [20:28,4/7/2020]

[20:28,4/7/2020] 25 kaka’ : Siap bang... 
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FIELD NOTE 6 

Kode  : W 05/S.II 

Judul  : Wawancara Online 

Informan : Syafiq Abiyyu Taqi (santri, biasa dipanggil biyu) 

Tempat : chating Instagram (syafiq_abiyu157) dan WhatsApp 

Waktu  : Senin-Selasa, 6-7 April 2020 

Peneliti  : Assalamu'alaikum Wr.Wb, maaf sebelumnya 

mengganggu, saya hamzah mahasiswa IAIN Surakarta yang sedang melakukan 

penelitian di pondok pesantren MTA Gemolong, ingin menanyakan beberapa hal 

kepada adek, apakah berkenan? 

Syafiq_abiyu157 : Wa’alaikumsalam wr wb, boleh kak, ngehehehe (ketawa 

jahad), bangga aku jadi bahan penelitian ek. Wkwkwk…. 

Peneliti  :  

1. Sudahkah adek melaksanakan kegiatan harian di asrama sesuai dengan 

jadwal yang telah diterapkan? 

2. Program kepedulian sosial dan lingkungan seperti apa yang telah adek 

ikuti selama di pondok pesantren MTA Gemolong ini, dan seperti apa gambaran 

kegiatannya? 

3. Kegiatan apa sajakah yang berkaitan dengan kreatifitas dan kedisiplinan 

yang telah adek ikuti di pondok pesantren MTA Gemolong ini? 

4. Menurut adek sudahkah terbentuk kedisiplinan, kreatifitas dan kepedulian 

lingkungan serta sosial santri di pondok pesantren MTA Gemolong ini? 

5. Bagaimana dengan materi yang disampaikan, Apakah materi yang 

disampaikan di ponpes iini sudah sesuai dengan pembentukan karakter 

kemandirian, kreatifitas, kepedulian terhadap lingkungan dan sosial santri di 

ponpes ini? 
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6. Apakah pengasuh turut berperan dalam pembentukan karakter 

kemandirian, kreatifitas, kepedulian terhadap lingkungan dan sosial santri di 

ponpes ini? 

Syafiq_abiyu157 : wah jawaban Panjang, lewat wa aja ya kak, ribet lewat ig.. 

 Assalamualaikum : همزاة [4/7/2020 ,15:25]

[15:27, 4/7/2020] 25 Biyu:  

Waalaikumsalam. Mas Hamzah, maaf hp masih saya bawa, inshaaAlloh jam 4-an 

saya baru pulang 

  :همزاة [4/7/2020 ,15:28]

Njeh, tadi mas biyu minta di wa, soalnya lewat ig ribet katanya 

[15:29, 4/7/2020] 25 Biyu: Ya, nanti biar WA mas Hamzah y 

 Njeh suwun :همزاة [4/7/2020 ,15:31]

[15:41, 4/7/2020] 25 Biyu: nah... 

[15:41, 4/7/2020] 25 Biyu: sip mas 

[15:42, 4/7/2020] 25 Biyu: 

1. Alhamulillah saya sudah melaksanakan kegiatan harian di asrama sesuai 

jadwal, walaupun terkadang ada keperluan penting lainnya yang mengharuskan 

saya tidak mengikuti jadwal tersebut. 

2. Program kepedulian sosial dan lingkungan di ponpes MTA Gemolong ini dapat 

dilakukan dengan mengikuti organisasi-organisasi di sekolah maupun di asrama 

dan yang tidak mengikuti organisasi tersebut juga bisa mendukung program 

tersebut dengan menyumbangkan uang, program-program itu diantaranya seperti 

Dropping air bersih di dareah yang kekurangan, ta’ziah, dan bersih-bersih 

lingkungan. 

3. Kegiatan yang berkaitan dengan kreatifitas dan kedisiplinan di asrama sangat 

banyak, bahkan dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya saat menjemur pakaian, 
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kita diharuskan berpikir sekreatif mungkin untuk mendapatkan tempat menjemur 

dan kita juga harus disiplin untuk mempertahankan tempat yang kita punya. 

4. Sayangnya dengan berbagai macam kegiatan kedisiplinan, kreatifitas, dan 

kepedulian lingkingan dan sosial tidak seluruh santri sudah dapat berkembang 

dengan maksimal sesuai harapan, tapi perlu diingat bahwa pola pikir semua santri 

tidaklah sama mungkin mereka akan berkembang ketika mereka menemukan cara 

mereka sendiri. 

5. Menurut saya materi yang disampaikan sudah sesuai untuk membentuk itu 

semua, hanya saja belum begitu maksimal dari partisipasi santri. 

6. Alhamdulillah pengasuh juga turut berperan dalam pembentukan karakter 

santri. 

 Subhanallah, tak lanjut nanti malam ya tanyanya :همزاة [4/7/2020 ,15:45]

[15:49, 4/7/2020] 25 Biyu: sip :v 

 Berkaitan dengan kepedulian sosial, yang adek sebutkan :همزاة [4/7/2020 ,16:53]

tadi kepedulian dengan sosial di luar asrama, bagaimana dengan kepedulian sosial 

yang ada di asrama 

[17:31, 4/7/2020] 25 Biyu: Di asrama yh... 

[17:31, 4/7/2020] 25 Biyu: Op yh mas 

 Njeh di asrama :همزاة [4/7/2020 ,17:35]

[20:03, 4/7/2020] 25 Biyu: klo diasrama biasanya menumbuhkan dengan peduli 

terhadap teman yang sakit. Untuk kegiatan yang lain ada cross country, ada 

baksos dan masih banyak lagi. 

 untuk organisasi di asrama, apa saja kegiatan yang :همزاة [4/7/2020 ,20:04]

diadakan? 

[20:05, 4/7/2020] 25 Biyu: gtw. 

[20:05, 4/7/2020] 25 Biyu: kan aq keluar mulu 
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 Menurut saya materi yang disampaikan sudah sesuai" :همزاة [4/7/2020 ,20:07]

untuk membentuk itu semua, hanya saja belum begitu maksimal dari partisipasi 

santri", menurut pandagan adek, sudah maksimalkah pembina dalam 

menyampaikan mateeri? 

[20:17, 4/7/2020] 25 Biyu: maksimal ko 

[20:17, 4/7/2020] 25 Biyu: saestu 

 .....ok lanjut besok lagi ya :همزاة [4/7/2020 ,20:18]

ya 
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FIELD NOTE 7 

Kode  : W 05/S.IV 

Judul  : Wawancara Online 

Informan : M Naufal Santoso (santri biasa dipanggil Naufal) 

Tempat : Chat Instagram (mnaufalsan_) 

Waktu  : Selasa, 7 April 2020 

 

Peneliti : Assalamu'alaikum Wr.Wb, maaf sebelumnya mengganggu, saya 

hamzah mahasiswa IAIN Surakarta yang sedang melakukan penelitian di pondok 

pesantren MTA Gemolong, ingin menanyakan beberapa hal kepada adek, apakah 

berkenan? 

Naufal  : Waalaikumsalam wr. Wb 

Peneliti :  

1. Sudahkah adek melaksanakan kegiatan harian di asrama sesuai dengan jadwal 

yang telah diterapkan? 

2. Program kepedulian sosial dan lingkungan seperti apa yang telah adek ikuti 

selama di pondok pesantren MTA Gemolong ini, dan seperti apa gambaran 

kegiatannya? 

3. Kegiatan apa sajakah yang berkaitan dengan kreatifitas dan kedisiplinan yang 

telah adek ikuti di pondok pesantren MTA Gemolong ini? 

4. Menurut adek sudahkah terbentuk kedisiplinan, kreatifitas dan kepedulian 

lingkungan serta sosial santri di pondok pesantren MTA Gemolong ini? 

5. Bagaimana dengan materi yang disampaikan, Apakah materi yang disampaikan 

di ponpes iini sudah sesuai dengan pembentukan karakter kemandirian, kreatifitas, 

kepedulian terhadap lingkungan dan sosial santri di ponpes ini? 

6. Apakah pengasuh turut berperan dalam pembentukan karakter kemandirian, 

kreatifitas, kepedulian terhadap lingkungan dan sosial santri di ponpes ini? 

Naufal  :  
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1.kalau saya sendiri kayaknya Belum hampir semua terlaksana, karena banyak 

kegiatan Yang terbuang waktunya karena tidur, main, melakukana hal yang tak 

bermanfaat dll 

2.Ya, Program itu saya laksanakan di Osis,, gambaran dari program tersebut 

adalah jika salah saatu wali murid atau staf dan karyawan yang berduka Maka 

program Osis seperti : Meminta siswa berpartisipasi untuk menyisihkan uang 

jajannya untuk memberi sumbangan 

3.kegiatan seperti menjalankan tugas seni dari sekolah seperti Membuat tas, 

menghias tampah dll 

4.kalau kedisiplinan sepertinya belum semua santri yang Karakternya terbentuk 

jiwa kedisiplinan Kreatifitas, hampir semua santri yang saya lihat kreativitas nya 

sudah mulai muncul bahkan mulai berkembang dengan adanya program 

pemanfaatan barang barang bekas yang ada di lingkungan pondok dengan hasil 

seperti yang ada di depan asrama itu mas, Kepedulian lingkungan belum menurut 

saya 

5.Sudah,, tapi cara menyampaikannya tolong di tingkatkan lagi agar semua santri 

cepat tanggap dalam menerima materi tersebut 

6.Ya pengasuh tidak semua dalam,, sebagian saja 

Peneliti : Ketika ada waktu kosong yang terbuang, apakah ada pengasih 

yang berupaya untuk memanfaatkan nya? 

Naufal  : Kalau itu semua santri sifatnya berbeda ad yang memanfaatkan 

ada juga yang tidak 

Peneliti : Bagaimana dengan pembina, adakah yang mau memanfaatkan 

nya 

Naufal  : Ada, seperti di hari Ahad jika tidak ada ahad pagi pembina 

mengajak seperti : Sepak bola, bersih bersih dll 

Peneliti : Kemudian untul pelaksanaan tata tertib, apakah banyak yang 

melanggar 

Naufal  : Banyak, seperti saya pun juga pernah melanggar 

Peneliti : Biasanya bentuk pelanggaran yang sering dilakukan apa? 

Naufal  : Saya? 
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Naufal  : Kalau saya pernah melakukan seperti Mbladat buat Proposal 

Menyetel MB dikamar (tetapi disita pembina) Tidak memakai sarung di bawah 

Peneliti : Lantas, apa yang dilakukan pembina ketika meukan pelanggaran 

seperti itu 

Naufal  :Kalau MB disita Kalau mbladat itu saya terdesak Kalau tidak 

makai sarung saya diingatkan Dan ditegur 

Peneliti : Ok trimakasih, nanti jika ada yang kurang jelas mohon izin saya 

hubungi lagi 

Naufal  : Siap 
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FIELD NOTE 8 

Kode  : W 05/S.III 

Judul  : Wawancara online 

Informan : Shalahuddin Al Ayyubi (santri biasa dipanggil yubi) 

Tempat : Chatting via Instagram 

Waktu  : Selasa 7 April 2020 

 

Peneliti : Assalamu'alaikum Wr.Wb, maaf sebelumnya mengganggu, saya 

hamzah mahasiswa IAIN Surakarta yang sedang melakukan penelitian di pondok 

pesantren MTA Gemolong, ingin menanyakan beberapa hal kepada adek, apakah 

berkenan? 

Yubi  : Boleehh 

Peneliti :  

1. Sudahkah adek melaksanakan kegiatan harian di asrama sesuai dengan jadwal 

yang telah diterapkan? 

2. Program kepedulian sosial dan lingkungan seperti apa yang telah adek ikuti 

selama di pondok pesantren MTA Gemolong ini, dan seperti apa gambaran 

kegiatannya? 

3. Kegiatan apa sajakah yang berkaitan dengan kreatifitas dan kedisiplinan yang 

telah adek ikuti di pondok pesantren MTA Gemolong ini? 

4. Menurut adek sudahkah terbentuk kedisiplinan, kreatifitas dan kepedulian 

lingkungan serta sosial santri di pondok pesantren MTA Gemolong ini? 

5. Bagaimana dengan materi yang disampaikan, Apakah materi yang disampaikan 

di ponpes iini sudah sesuai dengan pembentukan karakter kemandirian, kreatifitas, 

kepedulian terhadap lingkungan dan sosial santri di ponpes ini? 

6. Apakah pengasuh turut berperan dalam pembentukan karakter kemandirian, 

kreatifitas, kepedulian terhadap lingkungan dan sosial santri di ponpes ini? 

Yubi : 
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1. Terkadang 

2. Bersih" Lingkungan pondok/asrama 

3. Lomba" Dan Diklat 

4. Belum begitu 

5. Ada yang sudah dan ada yang belum 

6. Beberapa saja... Tidak semua 

Peneliti : Ok, terimakasih atas jawaban yang diberikan, nanti jika ada 

pertanyaan lagi mohon izin untuk menghubungi adek lagi... 

Yubi  : Siaap 

Peneliti : Apakah yang menyebabkan adek terkadang tidak melaksanakan 

jadwal? 

Yubi  : Mood 

Peneliti : Jadi menurut adek jadwal di asrama boleh sesuai keinginan 

masing masing? 

Yubi  : Gak gitu... walaupun kadang ngerjainnya terpaksa tapi tetep 

dikeejain karena itu juga termasuk menjadi kewajiban masjng" santri... meski 

berat 

Peneliti : Oh seperti itu, kemudia untuk kegiatan kepedulian lingkungan 

selain membersihkan lingkungan asrama adakah yang diadakan di pondok 

pesantren? 

Yubi  : Bersih" kamar santri masing", selain itu biasanya ada cross 

country setiap akhir semester ntuk mengenal lingkungan sekitar serta biasanya 

diingatkan dengan kalimat “sampahku adalah aibku” 

Peneliti : Tadi adek mengatakan bahwa untuk meningkatkan kreativitas dan 

kedisiplinan melalui diklat dan lomba, diklat apa saja yang diadakan dan 

perlombaan apa saja yang diadakan? 

Yubi  : Ntar mass 

Yubi  : Makan sek 

Yubi  : Hehe 

Peneliti :Ok 
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Yubi  : klo di asrama ada diklat astra, takmir dan al akbar, klo di sekolah 

ada diklat sapala, osis, genesis, pmr, pramuka 

Peneliti : kalua perlombaannya? 

Yubi  : ada AFC, AFESCO, ada lomba khusus kebersihan, ada lomba 

setiap tanggal 1 Muharom ada lomba untuk memperingati hari besar Islam. 

Peneliti : AFC dan AFESCO itu apa dek? 

Yubi  : Astra Futsal Competition (lomba yang diadakan astra khusus 

futsal), Astra Festifal Competition (Pesta astra yang isinya perlombaan seperti 

Mading LCC, Adzan, Futsal, Tilawah, Tahfidz, Kebersihan dan Keindahan 

kamar, Poster, Pengelolaan Barang Bekas), selain itu ada juga kegiatan Tahfidz 

Prestasi. 

Peneliti : sementara untuk kepedulian sosial bagaimana dek? 

Yubi  : kami diajarkan untuk selalu peduli teman kami satu kamar dengan 

mengambilkan makan saat sakit, membantu saat dibutuhkan, sementara keluar 

kami diajarkan untuk menolong warga sekitar, mengurus jenazah warga sekitar 

pondok, membantu Baksos donor darah, mengadakan baksos sembako, 

mengadakan baksos droping air bersih saat kemarau. 

Peneliti : apakah semua santri mengikuti? 

Yubi  : Tidak semua turut serta, untuk pengurusan jenazah bagi santri 

yang siap dan sudah diajarkan, untuk donor darah bagian Kesehatan, untuk 

dropping hanya pengurus Astra sementara santri lain diminta kontribusi berupa 

uang untuk membeli air bersih. 

Peneliti : tadi disebut ada baksos juga, bedanya apa? 

Yubi  : untuk baksos yang satunya itu biasanya setelah pentas seni, 

ngasih sembako pada warga sekitar mas. 

Peneliti : ok, terimakasih banyak atas informasinya. 

Yubi  : sama-sama 

Peneliti : Assalamu’alaikum wr.wb 

Yubi  : Wa’alaikumussalam. 
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FIELD NOTE 9 

Kode  : W. 05/S.VI 

Judul  : Wawancara Online 

Informan : Santri (M Adnan Budi P) 

Tempat : Chat Via WA 

Waktu  :Sabtu, 30 Mei 2020 

 

Peneliti : Assalamu'alaikum Wr.Wb, maaf sebelumnya mengganggu, saya 

hamzah mahasiswa IAIN Surakarta yang sedang melakukan penelitian di pondok 

pesantren MTA Gemolong, ingin menanyakan beberapa hal kepada adek, apakah 

berkenan? 

Adnan Budi : Hayyuh         sekira nya bisa membantu akan saya jawab mas 

Peneliti : Nanti malam ya.. 

Adnan Budi : Insyaallah mas 

Peneliti : 

1. Sudahkah adek melaksanakan kegiatan harian di asrama sesuai dengan 

jadwal yang telah diterapkan? 

2. Program kepedulian sosial dan lingkungan seperti apa yang telah adek 

ikuti selama di pondok pesantren MTA Gemolong ini, dan seperti apa gambaran 

kegiatannya? 

3. Kegiatan apa sajakah yang berkaitan dengan kreatifitas dan kedisiplinan 

yang telah adek ikuti di pondok pesantren MTA Gemolong ini? 

4. Menurut adek sudahkah terbentuk kedisiplinan, kreatifitas dan kepedulian 

lingkungan serta sosial santri di pondok pesantren MTA Gemolong ini? 
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5. Bagaimana dengan materi yang disampaikan, Apakah materi yang 

disampaikan di ponpes iini sudah sesuai dengan pembentukan karakter 

kemandirian, kreatifitas, kepedulian terhadap lingkungan dan sosial santri di 

ponpes ini? 

6. Apakah pengasuh turut berperan dalam pembentukan karakter 

kemandirian, kreatifitas, kepedulian terhadap lingkungan dan sosial santri di 

ponpes ini? 

[04:30, 5/30/2020] 25 Adnan Budi P:  

1.Sudah sesuai dengan jadwal tapi agak teledor karna godaan gadget 

2.Untuk kepedulian sosial tidak mengikuti tetapi kepedulian lingkungan sudah 

diajarkan untuk slalu cinta kebersihan 

3.Semua dijadwal agar disiplin kalo telat berarti kurang disiplin,untuk kreatifitas 

kurang terpenuhi karna media tidak mencakupi 

4.Kedisiplinan,kreatifitas dan kepedulian lingkungan santri tergantung dari santri 

itu sendiri saat diberi materi pembentukan akhlak 

5.Mungkin materi kreatifitas nya bisa ditambah agar para santri tidak mudah 

jenuh di asrama jika sudah jenuh berdasarkan pengalaman saya mereka akan 

mencari hal yang menarik seperti keluar dari wilayah asrama 

6.Turut ikut terjun,beberapa pengasuh yang diberi amanah wali kamar sering 

bahkan terjadwal untuk mengontrol anak kamarnya 

[04:30, 5/30/2020] 25 Adnan Budi P: maaf baru bales mas        kmrn i wis nulis 

dikeyboard ini td dicek ilang 

Peneliti : untuk yang poin 2, apa yang menjadikan adek tidak mengikuti 

kegiatan sosial, kemudian upaya apa yang dilakukan pengasuh kepada adek 

supaya kepedulian sosial tetap tumbuh? 
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[08:19, 5/30/2020] 25 Adnan Budi P: Yang saya pikir kepedulian sosial diatas 

adalah semacam bakti sosial untuk masyarakat dan saya tidak mengikuti program 

seperti itu,mungkin penafsiran yang mas punya berbeda 

[08:22, 5/30/2020] 25 Adnan Budi P: Untuk upaya yang dilakukan mungkin 

dengan mempermudah izin kemana-mana 

[08:34, 5/30/2020] 25 Adnan Budi P: dengan memberi izin mungkin bisa 

mengenal lingkungan luar 

Peneliti : untuk yang poin 3,kreatifitas yang selama ini sudah ada apa saja? 

Adnan Budi  : rasa sosial  tumbuh sendiri nya ketika melihat suatu hall. 

Adnan Budi : membuat mading misalnya 

Peneliti : kemudian respon dari pengasuh ketika melihat santrinya 

melakukan pelanggaran terhadap tata tertib? 

Adnan Budi : masalah tata tertib para pengasuh sudah sangat baik dalam 

menanggapi pelanggaran,mulai dari menasehati masih ngulangi diberi ultimatum 

jika masih mengulangi diberi sanksi 

Peneliti : rata rata pelanggaran apa yang dilakukan santri dan sanksinya 

bagaimana? 

Adnan Budi : rata rata pelanggaran yang dilakukan keluar asrama tanpa izin 

mungkin dengan sanksi kronologi dan menulis beberapa surat alquran 

Peneliti : menurut adek seberapa dekat pengasuh dengan santri 

Adnan Budi : beberapa pengasuh sangat dekat dengan santri ada juga yang 

hanya menjalankan tugasnya sebagai pengasuh 

Peneliti : menurut adek, kendala yang dihadapi selama ini apa saja? 

Adnan Budi : Untuk kendala saya lebih mengedepankan belajar daripada hal 

tersebut 

Peneliti : ok, nanti jika ada yang ditanyakan lagi izin untuk menghubungi.... 
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Adnan Budi : hehehe....saya hanya mencoba membantu mas 
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FIELD NOTE 10 

Kode  : W. 05/S.V 

Judul  : Wawancara Online 

Informan : Santri (Nabil Hajid Abdullah) 

Tempat : Chat Via WA 

Waktu  : Sabtu 30 Mei 2020 

 

Assalamu'alaikum Wr.Wb, maaf sebelumnya mengganggu, saya hamzah 

mahasiswa IAIN Surakarta yang sedang melakukan penelitian di pondok 

pesantren MTA Gemolong, ingin menanyakan beberapa hal kepada adek, apakah 

berkenan? 

InsyaAllah bekenan 

menanyakannya lewat apa mas? 

Wa saja 

[15:41, 5/29/2020] 26 Nabil Hajid A: oke 

[15:41, 5/29/2020] 26 Nabil Hajid A: maaf bru buka wa mas 

Iya nanti aja 

InsyaAllah 

1. Sudahkah adek melaksanakan kegiatan harian di asrama sesuai dengan 

jadwal yang telah diterapkan? 

2. Program kepedulian sosial dan lingkungan seperti apa yang telah adek 

ikuti selama di pondok pesantren MTA Gemolong ini, dan seperti apa gambaran 

kegiatannya? 
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3. Kegiatan apa sajakah yang berkaitan dengan kreatifitas dan kedisiplinan 

yang telah adek ikuti di pondok pesantren MTA Gemolong ini? 

4. Menurut adek sudahkah terbentuk kedisiplinan, kreatifitas dan kepedulian 

lingkungan serta sosial santri di pondok pesantren MTA Gemolong ini? 

5. Bagaimana dengan materi yang disampaikan, Apakah materi yang 

disampaikan di ponpes iini sudah sesuai dengan pembentukan karakter 

kemandirian, kreatifitas, kepedulian terhadap lingkungan dan sosial santri di 

ponpes ini? 

6. Apakah pengasuh turut berperan dalam pembentukan karakter 

kemandirian, kreatifitas, kepedulian terhadap lingkungan dan sosial santri di 

ponpes ini? 

1.InsyaAllah sudah. 

2.Jika ada teman yang sakit atau ada yang meninggal kami selalu memberi uang 

sukarela kami, dan jika rumah orang yang meninggal itu dekat dengan pondok 

pesantren MTA Gemolong, kami akan mengunjungi tempat tinggal orang 

meninggal tersebut untuk mendoakan nya. Program kepedulian lingkungan kita 

selalu mengikuti kegiatan-kegiatan bersih-besih yang diadakan oleh pihak 

pengasuh termasuk ada kegiatan bersih-bersih di hari jum’at pagi. 

3.Selalu mengikuti lomba-lomba yang diadakan oleh OSIS maupun pihak 

sekolah. Selalu berangakat ke masjid tepat waktu, berangkat sekolah tepat waktu, 

makan tepat waktu, dan lain-lain. 

4.Belum meyakinkan, karena kedisiplinan serta kepedulian itu harus dipaksa agar 

bisa terbiasa dengan itu, dan saat pertama-tama saya sekolah 

disana saya merasa terganggu oleh pendisiplinan tersebut, namun saya paksa agar 

terbiasa dan bisa menjadikan saya betah bersekolah disana. Sedangkan dengan 

kreativitas itu bakat yang dimiliki oleh sebagian siswa. 

5.Sudah, tetapi kurang ditekan kan lagi. 
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6.Sudah. 

untuk poin 3, selain mengikuti perlombaan yang diadakan osis maupun astra, 

apakah ada upaya pengasuh berkaitan dengan kreatifitas santri? 

untuk perlombaan yang diadakan apa saja? 

[09:01, 5/30/2020] 26 Nabil Hajid A: iyha,, pengasuh berperan dalam membantu 

untuk memperlancar perlombaan tersebut 

[09:04, 5/30/2020] 26 Nabil Hajid A: untuk perlombaan nya antara lain futsal, 

bola tangan, lari estate, voli, dan lain-lain. 

Untuk jum’at bersih itu seperti apa, ? 

[09:08, 5/30/2020] 26 Nabil Hajid A Oh, Jum’at Bersih kegiatan membersihkan 

lingkungan asrama, lingkungan masjid dan lingkungan ruang makan. Mulai dari 

menyapu, mencabut rumput hingga menyirami tanaman yang ada yang 

dilaksanakan setiap jumat pagi 

Ok trimakasih atas jawabanya, nanati klo ada yang ditanyakan, saya wa lagi 

[09:10, 5/30/2020] 26 Nabil Hajid A : siap..... 
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FIELD NOTE 11 

Kode  : W 05/S.I 

Judul  : Wawancara Oneline 

Informan : Wika Thariq Fathurrahman (Santri, biasa dipanggil kaka’) 

Tempat : Chatting WhatsApp 

Waktu  : Kamis, 17 September 2020 

 

[19:34, 9/16/2020] Hamzah: Assalamu'alaikum 

[19:59, 9/16/2020] 25 Kaka': Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh       

[20:00, 9/16/2020] Hamzah: Boleh kah saya melanjutkan bertanya berkaitan yang 

kemaren 

[20:00, 9/16/2020] 25 Kaka': Boleh..silahkan 

[20:01, 9/16/2020] Hamzah: Sebentar njeh 

[20:01, 9/16/2020] 25 Kaka': Njeehh 

[20:14, 9/16/2020] Hamzah: Besok pagi njeh kak, 

[20:15, 9/16/2020] 25 Kaka': Siaaap 

[20:15, 9/16/2020] 25 Kaka': Tak belajar duluuu 

[09:04, 9/17/2020] Hamzah: Assalamu'alaikum, kakak bisa sekarang? 

[09:06, 9/17/2020] 25 Kaka': Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh boleh 

[09:07, 9/17/2020] Hamzah: Saya mulai dari kegiatan rutinitas ya... 

[09:09, 9/17/2020] Hamzah: Ketika membangunkan santri untuk sholat subuh apa 

yang dilakukan oleh para pengasuh 
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[09:12, 9/17/2020] 25 Kaka': 1. Terdapat beberapa tingkatan.. tingajatan yg saya 

maksut adalah :  

- membangunkan satu kali dengan cara mengelilingi per kamar lalu membunyikan 

bel alarm ( dari luar kamar ) 

- mulai membangunkan dengan masuk kedalam kamar..  

- mulai membangunkan santri satu persatu. 

Untuk yg terakhir biasanya santri tinggal sedikit yg belum bangun.. jadi harus d 

kelilingi satu persatu lalu d bangunkan 

[09:13, 9/17/2020] Hamzah: Untuk santri yang terlambat bangun dan tergolong 

susah biasanya diapakan? 

[09:15, 9/17/2020] 25 Kaka': Terkadang santri tersebut akan d hukum..  

Hukumannya tergantung para ustad ,bisa saja.. push up,jalan jongkok,d semprot 

air,atau pun apalah.. 

[09:16, 9/17/2020] Hamzah: Oke, berlanjut ke sarapan, bagaimana pengasuh 

membudayakan antre pada saat sarapan 

[09:18, 9/17/2020] 25 Kaka': Yg sering saya perhatikan saat para ustad 

membudayakan antri.. para ustad pun biasanya mengawasi santri saat d ruang 

makan.. selalu mengingatkan.. 

[09:19, 9/17/2020] Hamzah: Apa yang dilakukan ketika ada santri yang tidak mau 

antre dan membuang makanan dengan sengaja 

[09:20, 9/17/2020] 25 Kaka': Biasanya di tegasi.. mungkin dengan cara di bentak 

lah.. atau apalah.. soalnya juga.. santrinya laki" jadi nggk masalah jika di bentak 

[09:21, 9/17/2020] Hamzah: Ok ok, berlanjut ke persiapan sekolah, untuk 

berangkat sekolah terkhir jam 06.50 apakah benar? 

[09:22, 9/17/2020] 25 Kaka': Benar sekaliiii 

[09:22, 9/17/2020] Hamzah: Adakah santri yang terlambat? 
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[09:25, 9/17/2020] 25 Kaka': Jika terlambat .. mesti ada tapi tidak banyak.. paling 

cuman beberapa 

[09:25, 9/17/2020] Hamzah: Terus diapakan? 

[09:26, 9/17/2020] 25 Kaka': Biasanya d hukum..  

Kadang push up,lari keliling lapanga.,atau qiroah 

[09:28, 9/17/2020] Hamzah: Oke berlanjut untuk kegiatan murajaah setelah shalat 

ashar, apakah pengasuh memberikan motivasi terlebih dahulu ataukah langsung 

menyuruh untuk qiraah? 

[09:29, 9/17/2020] 25 Kaka': Mayoritas langsung menyuruh untuk qiroah.. tetapi 

terkadang.. ada pula yg memberi motivasi terlebih dahulu 

[09:30, 9/17/2020] Hamzah: Kemudian apakah muraah dipimpin langsung oleh 

pengasuh? 

[09:31, 9/17/2020] 25 Kaka': Terkadang di pimpin..terkadang pula tidak 

[09:32, 9/17/2020] Hamzah: Kemudian untuk kegiatan perizinan dan 

ekstrakulikuler apakah ada batasan waktu? 

[09:35, 9/17/2020] 25 Kaka': Semua sudah terjadwal.. dan ada batasan waktunya 

[09:35, 9/17/2020] Hamzah: Jika melebihi batas what happen? 

[09:36, 9/17/2020] 25 Kaka': Jika melibihi batas... Akan kena sanksi 

[09:37, 9/17/2020] Hamzah: Oke, kemudian untuk qiraah mandiri sebelum 

maghrib, apa yang dilakukan para pengasuh, apakah benar beberapa pengasuh 

melakukan simakan untuk membenarkan bacaan alqur'an para santri? 

[09:38, 9/17/2020] 25 Kaka': Ehmmmmmm.. terkadang seperti itu.. tapi jarang 

sekali.. 

[09:39, 9/17/2020] Hamzah: Untuk belajar malam apakah didamping? 
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[09:40, 9/17/2020] 25 Kaka': Ada beberapa ustad yg biasanya mendampingi.. ada 

pula yg tidak.. 

[09:41, 9/17/2020] Hamzah: Oke untuk kegiatan rutinitas cuku, beralih ke 

beberapa kegiatan berikutnya ya.... 

[09:42, 9/17/2020] Hamzah: Untuk pengajian ahdap pagi apakah rutin? 

[09:43, 9/17/2020] 25 Kaka': Rutin d laksanakan.. tetapi selang seling.. Minggu 

ini putra.. Minggu depan putri 

[09:43, 9/17/2020] Hamzah: Oh, klo pas ndak jadwal berangkat ngapain? 

[09:44, 9/17/2020] 25 Kaka': Biasanya santri.. nyuci.. ataupun olah raga . 

Bermain.. jajan.. nugas.. mendengarkan Ahad pagi online ,dsbg 

[09:45, 9/17/2020] Hamzah: Klo untuk penfajian angkatan seperti apa? 

[09:48, 9/17/2020] 25 Kaka': Pengajian angkatan..biasanya d jadwal pada 

malam"tertentuuu 

[09:48, 9/17/2020] 25 Kaka': Dan di pisah" 

[09:48, 9/17/2020] Hamzah: Biasanya materi yang disampaikan apa? 

[09:49, 9/17/2020] 25 Kaka': Seputar.. milenial..sejarah..dan di sangkutan dengan 

ayat.. plus hadist 

[09:49, 9/17/2020] Hamzah: Ok ok, untuk jum'at bwrsih? 

[09:50, 9/17/2020] 25 Kaka': Untuk Jumat bersih .. selalu d budayakan .. tetapi 

yha terkadang ada yg bandel 

[09:51, 9/17/2020] Hamzah: Klo sabtu sehat apa saja agendanya 

[09:52, 9/17/2020] 25 Kaka': Biasanya jalan" pagiii.. lalu ada kegiatan" 

organisasi.. 

[09:52, 9/17/2020] Hamzah: Oh..., untuk donor darah pernah ? 
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[09:54, 9/17/2020] 25 Kaka': Untuk donor darah..belum pernah..tetapi jika 

membantu pelaksanaan kegiatan donor darah pernah 

[09:54, 9/17/2020] Hamzah: Ok, pertanyaan saya lanjut nanti njeh, selamat 

mengikuti pts... 

[09:55, 9/17/2020] 25 Kaka': Siiiaaappp 

[20:15, 9/17/2020] Hamzah: Asaalamu'alaikum, apakah bisa dilanjut.... 

[20:31, 9/17/2020] 25 Kaka': Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bisaa 

[20:32, 9/17/2020] Hamzah: Oke, untuk drooping air bersih seperti apa 

[20:35, 9/17/2020] 25 Kaka': Droping air bersih di koordinasi oleh organisasi yg 

ada d asrama maupun sekolah.. lalu berkerja sama dengan satgas 

[20:35, 9/17/2020] Hamzah: Apakah kakak ikut? 

[20:36, 9/17/2020] 25 Kaka': Saya.. Alhamdulillah bisa berpartisipasi 

[20:37, 9/17/2020] Hamzah: Disitu pengasuhnya ngapain aja? 

[20:38, 9/17/2020] 25 Kaka': Pengasuhnya mbantuin droping air juga 

[20:39, 9/17/2020] Hamzah: Apakah disitu pengasuh mengajari bersosialisasi 

[20:39, 9/17/2020] 25 Kaka': Iyhaaap.. mengajari bersosialisasi dengan 

masyarakat sekitar 

[20:41, 9/17/2020] Hamzah: Ok ok, klo takziah, warga yang meninggal di sekitar 

pondok biasanya berpatisipasi apa? 

[20:42, 9/17/2020] 25 Kaka': Selalu berpartisipasi saat ada warga yg meninggal. 

Takziyah bersama pengasuh terkadang jjuga bersama yg lain.. 

[20:43, 9/17/2020] Hamzah: Yang dilakukan apalah hanya datang atau ikut 

mengurus jenazah 
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[20:45, 9/17/2020] 25 Kaka': Biasanya ikut , mulai dari memandikan, mengafani 

dan menyolatkan.. bersama dengan pengasuh, selepas itu biasanya langsung 

kembali ke pondok 

[20:49, 9/17/2020] Hamzah: Klo yang wali santri apakah pernah? 

[20:49, 9/17/2020] 25 Kaka': Pernah waktu itu kakak kelas saya 

[20:51, 9/17/2020] Hamzah: oke, kemudian kak, untuk perlombaan perlombaan 

yang diadakan oleh astra, apakah hanya astra saja yang terlibat atau bagaimana? 

[20:53,9/17/2020] 25 Kaka’ : tidak, pengasuh juga ikut, misal perlombaan 

kebersihan, pengasuh sebagai wali kamar juga ikut membersihkan, juga sebagai 

penilai, lomba futsal disitu pengasuh juga sebagai juri dsb. 

[20:55,9/17/2020] Hamzah : apakah setiap perlombaan pengasuh langsung 

memulainya dengan bantuan astra? 

[20:59, 9/17/2020] 25 Kaka': tidak biasanya dijelaskan dulu lombanya seperti apa, 

tujuannya apa, baru masuk lomba. 

[21:01,9/17/2020] Hamzah : klo pengolahan barang bekas itu kek mana ka’? 

[21:05,9/17/2020] 25 Kaka’ : oh, itu...., ada dua mas, stunya mengolah satunya 

menyimpan, klo yang mengolah bisanya sih diawal dijelasin dulu dampak 

sampah, terus kita ngumpulin sampah dan dipilah baru di olah, nah pas pemilahan 

itu kta jadikan 2 sampah daurulang dan sampah simpanan, klo yang botol bekas, 

gelas bekas biasa kita buat jadi vas, tapi klo plastik dan kertas biasa kita kumpulin 

kita potong kecil kecil trus masukin kedalam btol air minral yang 1500 ml, klo 

yang menyimpan ini belum ada hasil yang banyak, tapi klo yang mengolah suda 

didepan itu..... 

[21:10, 9/17/2020] Hamzah : Kalau untuk pentas seni ka’ 

[21:15, 9/17/2020] 25 Kaka': klo pentas seni itu biasanya untuk kelas 9, nah 

biasanya pembina angkatan kumpul sama pengurus angkatan disitu diadakan rapat 

untuk membahas bentuk pentasnya, pembina hanya memberi gambaran dan 
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nasehat sementara bentuk kegiatan sampai selesai dikembalikan ke santri 

berdsrkan pengarahan pembina. Klo kemaren sih ada beberapa penampilan  

seperti drama, pantomim, puisi dsb. 

[21:22, 9/17/2020] Hamzah : dek klo baksos yang sama pensi itu, sebelumnya 

ngapain aja? 

[21:24, 9/17/2020] 25 Kaka’ : klo sebelum pelaksanaan baksos, santri kelas 

sembilan dan pembinanya akan mengadakan pertemuan untuk membahas kegiatan 

tersebut. Mulai dari waktu hingga pelaksanaannya. 

[21:25, 9/17/2020] Hamzah : Ok, trim atas jawabnya, lanjut besok ya.... sudah 

malam, selamat istirahat 

[21:25, 9/17/2020] 25 Kaka': Sama"                    
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FIELD NOTE 12 

Kode  : W 05/S.II 

Judul  : Wawancara Online 

Informan : Syafiq Abiyyu Taqi (santri, biasa dipanggil biyu) 

Tempat : chating WhatsApp 

Waktu  : Kamis, 17 September 2020 

 [09:03, 9/17/2020] Hamzah: Assalamu'alaikum, kak biyu, bolehkah saya 

melanjutkan wawancara yang kemaren 

[09:45, 9/17/2020] Syafiq Abiyu T: Wa'alaikumussalam warahmatullah 

wabarakatuh 

[09:45, 9/17/2020] Syafiq Abiyu T: :/ 

[09:45, 9/17/2020] Syafiq Abiyu T: Kpn? 

[09:46, 9/17/2020] Hamzah: Sekarang bisa? 

[09:47, 9/17/2020] Syafiq Abiyu T: PeTeEs 

[09:47, 9/17/2020] Syafiq Abiyu T: ::v 

[09:48, 9/17/2020] Hamzah: Bisanya? 

[09:48, 9/17/2020] Syafiq Abiyu T: Gtw :/ 

[09:48, 9/17/2020] Syafiq Abiyu T: Siang 

[09:48, 9/17/2020] Hamzah: Njeh, nanti kabari njeh.... 

[09:48, 9/17/2020] Syafiq Abiyu T: InsyaAllah 

[09:48, 9/17/2020] Syafiq Abiyu T:      

[12:27, 9/17/2020] Syafiq Abiyu T: Mas~ 

[13:29, 9/17/2020] Hamzah: Saya mulai dari kegiatan rutinitas ya... 
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[13:29, 9/17/2020] Hamzah: Ketika membangunkan santri untuk sholat subuh apa 

yang dilakukan oleh para pengasuh 

[13:44, 9/17/2020] Syafiq Abiyu T: Mas. Ini jawab e singkat ap gmn? 

[13:45, 9/17/2020] Hamzah: Singkat boleh panjang banget ndak papa 

[13:50, 9/17/2020] Syafiq Abiyu T: Ketika membangunkan santri, para pengasuh 

punya beberapa tahap. Tahap pertama, biasanya pengasuh akan mengetok jendela 

dari luar kamar santri. Tahap kedua, biasanya pengasuh akan masuk ke kamar 

santri dan mengetuk dipan masing-masing santri. Tahap ketiga, biasanya 

pengasuh akan membawa alat, biasanya semprotan air.  

Untuk santri yang terkenal bandel, malas, dsb akan diperlakukan khusus oleh 

pengasuh, biasanya dengan cara yang dinilai lebih efektif dari santri lain. 

[13:51, 9/17/2020] Hamzah: Untuk santri yang terlambat bangun dan tergolong 

susah biasanya diapakan? 

[13:51, 9/17/2020] Syafiq Abiyu T: Whoyoo~ 

[13:52, 9/17/2020] Hamzah: ?? 

[13:52, 9/17/2020] Syafiq Abiyu T: Dapat hukuman. 

[13:52, 9/17/2020] Syafiq Abiyu T: Sanksi 

[13:52, 9/17/2020] Hamzah: Oke, berlanjut ke sarapan, bagaimana pengasuh 

membudayakan antre pada saat sarapan 

[13:55, 9/17/2020] Syafiq Abiyu T: Budaya antre ketika sarapan sangat ditekan 

oleh pengasuh. Diatur per-angkatan sendiri-sendiri. Jika ada yang melanggar pasti 

dapat sesuatu dari pengasuh. Kalaupun masih lolos dari pengasuh waktu itu, pasti 

di santri tersebut akan diingat oleh pengasuh. 

[13:56, 9/17/2020] Hamzah: Apa yang dilakukan ketika ada santri yang tidak mau 

antre dan membuang makanan dengan sengaja 
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[13:57, 9/17/2020] Syafiq Abiyu T: Jika ada santri yang tidak mau antre maupun 

membuang makanan dengan sengaja, pasti langkah pertama pengasuh 

mengingatkan dulu. Kalau masih bandel pasti akan kena sesuatu dari pengasuh. 

[13:58, 9/17/2020] Hamzah: Ok ok, berlanjut ke persiapan sekolah, untuk 

berangkat sekolah terkhir jam 06.50 apakah benar? 

[13:58, 9/17/2020] Syafiq Abiyu T: Lali 

[13:58, 9/17/2020] Syafiq Abiyu T: Jam piro? 

[13:58, 9/17/2020] Syafiq Abiyu T:         

[13:58, 9/17/2020] Syafiq Abiyu T: Tnn, aku lali 

[13:58, 9/17/2020] Syafiq Abiyu T: ¯\_(ツ)_/¯ 

[13:58, 9/17/2020] Hamzah: Wkwkwk, efek kelamaan dirumah 

[13:58, 9/17/2020] Syafiq Abiyu T: Y.. ngunu kui 

[13:59, 9/17/2020] Hamzah: Klo pada terlambat biasanya diapain 

[13:59, 9/17/2020] Syafiq Abiyu T: Setiap pengasuh punya cara berbeda. Dari 

yang biasa sampai yang tidak biasa. 

[13:59, 9/17/2020] Hamzah: Maksudnya 

[14:00, 9/17/2020] Syafiq Abiyu T: Mungkin hukuman push up, lari keliling 

lapangan. 

[14:00, 9/17/2020] Syafiq Abiyu T: Semakin terlambat sanksinya semakin berat 

[14:00, 9/17/2020] Hamzah: Oke berlanjut untuk kegiatan murajaah setelah shalat 

ashar, apakah pengasuh memberikan motivasi terlebih dahulu ataukah langsung 

menyuruh untuk qiraah? 

[14:01, 9/17/2020] Syafiq Abiyu T: Motivasi? 

[14:01, 9/17/2020] Syafiq Abiyu T: ¯\_(ツ)_/¯ 
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[14:02, 9/17/2020] Hamzah: Kemudian apakah murajah dipimpin langsung oleh 

pengasuh? 

[14:02, 9/17/2020] Syafiq Abiyu T: Setelah ashar.. 

[14:02, 9/17/2020] Syafiq Abiyu T: Sk 

[14:02, 9/17/2020] Syafiq Abiyu T: Lali 

[14:03, 9/17/2020] Hamzah: Iya sesuai jadwal yang saya terima murajaah setelah 

ashar dan qiraah sebelum maghrib 

[14:03, 9/17/2020] Syafiq Abiyu T: Owh iy deng 

[14:03, 9/17/2020] Syafiq Abiyu T: Iya 

[14:04, 9/17/2020] Hamzah: Kemudian untuk kegiatan perizinan dan 

ekstrakulikuler apakah ada batasan waktu? 

[14:04, 9/17/2020] Syafiq Abiyu T: Ada 

[14:04, 9/17/2020] Hamzah: Jika melebihi batas what happen? 

[14:04, 9/17/2020] Syafiq Abiyu T: Sanksi 

[14:05, 9/17/2020] Hamzah: Oke, kemudian untuk qiraah mandiri sebelum 

maghrib, apa yang dilakukan para pengasuh, apakah benar beberapa pengasuh 

melakukan simakan untuk membenarkan bacaan alqur'an para santri? 

[14:05, 9/17/2020] Syafiq Abiyu T: Gtw 

[14:05, 9/17/2020] Syafiq Abiyu T: ~ 

[14:05, 9/17/2020] Syafiq Abiyu T: Kls 7m 

[14:05, 9/17/2020] Syafiq Abiyu T: ? 

[14:05, 9/17/2020] Hamzah: Untuk belajar malam apakah didamping? 

[14:06, 9/17/2020] Syafiq Abiyu T: Ada, biasanya santri yang bertanya ke 

pengasuh 
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[14:06, 9/17/2020] Syafiq Abiyu T: Biasanya 

[14:06, 9/17/2020] Syafiq Abiyu T: ~ 

[14:06, 9/17/2020] Hamzah: Oke untuk kegiatan rutinitas cuku, beralih ke 

beberapa kegiatan berikutnya ya., Untuk pengajian ahdap pagi apakah rutin? 

[14:07, 9/17/2020] Syafiq Abiyu T: Rutin, sesuai jadwal. 

[14:08, 9/17/2020] Hamzah: Oh, klo pas ndak jadwal berangkat ngapain? 

[14:09, 9/17/2020] Syafiq Abiyu T: Dengerin dari speaker 

[14:09, 9/17/2020] Syafiq Abiyu T: Beberapa ada yang menonton dati televisi 

asrama. 

[14:09, 9/17/2020] Syafiq Abiyu T: R 

[14:10, 9/17/2020] Hamzah: Klo untuk pengajian angkatan seperti apa? 

[14:11, 9/17/2020] Syafiq Abiyu T: Pengajian angkatan terjadwal tiap malam hari 

tertentu. 

[14:11, 9/17/2020] Syafiq Abiyu T: Dilanjutkan belajar 

[14:11, 9/17/2020] Hamzah: Biasanya materi yang disampaikan apa? 

[14:12, 9/17/2020] Syafiq Abiyu T: 1. Bersyukur 

2. Booster hidup 

[14:13, 9/17/2020] Syafiq Abiyu T: Beneran 

[14:13, 9/17/2020] Hamzah: Ok ok, untuk jum'at bersih? 

[14:13, 9/17/2020] Syafiq Abiyu T: klo tu biasanya sanri diabgi beberapa 

kelompok didampingi pembina untuk mbersihin kamar lingkungan asrama n 

sekitarnya. 

 [14:14, 9/17/2020] Hamzah: untuk donor darah pernah ? 

[14:14, 9/17/2020] Syafiq Abiyu T: Ya 
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[14:15, 9/17/2020] Syafiq Abiyu T: Belom 

[14:15, 9/17/2020] Hamzah: Membantu juga belum? 

[14:15, 9/17/2020] Syafiq Abiyu T: sudah kemaren di cabang Gemolong I, lewat 

organisasi PMR dan Astra. 

[14:16, 9/17/2020] Hamzah: disitu ngapain saja,  

[14:18, 9/17/2020] Syafiq Abiyu T: disitu ya liat orang donor, liat petugas yang 

ngambil darah, mbantu nyiapin tempat, bantu nyediain konsumsi dan beres beres 

yg jls sebelum berangkatt kta sudah dijelaskan harus ngpain aja... 

[14:19, 9/17/2020] Hamzah: klo untuk droping air bersih? 

[14:21, 9/17/2020] Syafiq Abiyu T : itu kemaren diadakan di daerah suber lawah 

deket gunung kemukus, sebelum membagi terlebih dahulu kami osis dan astra 

mengumpulkan dana dari seluruh santri, kemudian menyampaikan maksud ke 

pembina dan bekerjasama dengan cabang dan BPD sragen, nah di situ kami tidak 

hanya mengumpulkan iuran, tapi ikut membagi dan melihat langsung, sehingga 

tujuan utamanya tercapai, disitu pengasuh sih njelasin maksudnya, trus etika pas 

mbagi, cra bersikap ke warga dsb. 

[14:23, 9/17/2020] Hamzah: oke trimakasih, nanti klo ada yang ditanyakan, saya 

wa lagi..... 

[14:24, 9/17/2020] Syafiq Abiyu T : sip....... 
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FIELD NOTE 13 

Kode  : W 05/S.VII 

Judul  : Wawancara Online 

Informan : Bagus Kurniawan 

Tempat : chating WhatsApp 

Waktu  : Kamis, 17 September 2020 

 

[13:31, 9/17/2020] Hamzah: Assalamu'alaikum 

[14:12, 9/17/2020] 26 Bagus K: Waalaikumsalam mas,,ad ap mas?? 

[14:13, 9/17/2020] Hamzah: Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan berkaitan 

dengan jadwal harian di asrama bisa? 

[14:14, 9/17/2020] 26 Bagus K: Soal ap mas 

[14:14, 9/17/2020] Hamzah: Yah rutinitas asrama 

[14:16, 9/17/2020] 26 Bagus K: Saya bingung              

[14:16, 9/17/2020] Hamzah: Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk 

adek, mohon dijawab njeh 

[14:17, 9/17/2020] Hamzah: Saya mulai dari kegiatan rutinitas ya..., Ketika 

membangunkan santri untuk sholat subuh apa yang dilakukan oleh para pengasuh 

[14:19, 9/17/2020] 26 Bagus K: Pengasuh maksudnya orang tua mas 

[14:19, 9/17/2020] Hamzah: Pembina asrama 

[14:39, 9/17/2020] 26 Bagus K: Yg dilakukan para pengasuh ketika 

membangunkan santri adalah membangunkan dgn ramah selayaknya ortu 

membangunkan anaknya tpi..klo dibangunkan sekali blom bangun biasanya 

disemprot air 
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[14:39, 9/17/2020] Hamzah: Njeh, pertanyaan saya lanjut nanti malam ya.... 

[14:40, 9/17/2020] 26 Bagus K: Njeh mas 

[15:23, 9/17/2020] 26 Bagus K: Ketika waktu tahajud atau pas bel 1 pembina 

membangunkan dgn ramah selayaknya ortu membangunkan anaknya,tpi..klo bel 2 

atau 3 pembina biasanya membangunkannnya dgn menyemprot air ke santri 

sampe bangun dari tempat tidurnya. 

[15:23, 9/17/2020] 26 Bagus K: Klo bisa diralat mas 

Soalnya tdi deg²an bingung mau jawab ap              

[16:15, 9/17/2020] Hamzah: Ok 

[20:16, 9/17/2020] Hamzah: Assalamu'alaikum, apakah bisa dilanjut 

[20:16, 9/17/2020] 26 Bagus K: Waalaikumsalam, insyaallah bisa mas 

[20:17, 9/17/2020] Hamzah: Untuk santri yang terlambat bangun dan tergolong 

susah biasanya diapakan? 

[20:20, 9/17/2020] 26 Bagus K: Klo yg terlambat bangun biasanya dicatet sama 

pembina trs hukumannya suruh bersih² dan yg tergolong susah bangunnya 

biasanya disemprot air sampe bangun dri tempat tidur nya 

[20:20, 9/17/2020] 26 Bagus K: Klo setau saya itu mas 

[20:20, 9/17/2020] Hamzah: Oke, berlanjut ke sarapan, bagaimana pengasuh 

membudayakan antre pada saat sarapan 

[20:23, 9/17/2020] 26 Bagus K: Klo antri nasi biasanya dua baris ke belakang, 

tpi..klo antri lauk atau sayur satu baris ke belakang 

[20:24, 9/17/2020] Hamzah: Ok ok, berlanjut ke persiapan sekolah, untuk 

berangkat sekolah terkhir jam 06.50 apakah benar? 

[20:26, 9/17/2020] 26 Bagus K: Bukan, terakhir berangkat ke sekolah jam 06.45 

klo lebih dri jam itu biasanya ksih hukuman sama pembina yg piket 
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[20:27, 9/17/2020] Hamzah: Oh..., siap 

[20:27, 9/17/2020] Hamzah: Hukumannya biasanya apa? 

[20:29, 9/17/2020] 26 Bagus K: Tergantung pembinanya trs ad pilihannya plih 

push up, Qoriah, atau bersih² halaman 

[20:31, 9/17/2020] Hamzah: Ok, beralih ke kegiatan lain njeh 

[20:31, 9/17/2020] Hamzah: Untuk drooping air bersih itu seperti apa? 

[20:32, 9/17/2020] 26 Bagus K: Maksudnya mas?? 

[20:32, 9/17/2020] Hamzah: Apakah sudah dilaksanakan, 

[20:33, 9/17/2020] 26 Bagus K: Sudah mas 

[20:33, 9/17/2020] Hamzah: Apakah adek ikut? 

[20:34, 9/17/2020] 26 Bagus K: Klo ikut ke lokasinya ga, tpi..ikut sumbangin 

dana 

[20:35, 9/17/2020] Hamzah: Oh, klo donor darah sudah..... 

[20:35, 9/17/2020] 26 Bagus K: Blom mas 

[20:35, 9/17/2020] 26 Bagus K: Kn blom waktunya 

[20:36, 9/17/2020] Hamzah: klo baksos, sebelum baksos biasanya ngapain aja? 

[20:38, 9/17/2020] 26 Bagus K: sebelum baksos, pengasuh akan memberikan 

arahan siapa siapa saja yang lebih berhak menerima dengan berkonsultasi pada rt 

setempat kemudian mengajari bagaimana cara menyalurkannya 

[20:39, 9/17/2020] Hamzah: Ok, klo paket kemerdekaan, ngapain aja? 

[20:43, 9/17/2020] 26 Bagus K: Paket kemerdekaan biasanya pembina mengajak 

beberapa santri untuk mengikuti rapat persiapan. Setelah itu santri mengumpulkan 

dana serta membagianya. Setiap kelompok santri didampingi olh pengasuh yg 

bertugas untuk mengajari bagaimana sikap yg harus ditunjukkan saat 

menyerahkan bantuan 



 
 

187 
 

[20:44, 9/17/2020] Hamzah: Ok, untuk belajar malam apakah dida mpingi 

pengasuh? 

[20:45, 9/17/2020] 26 Bagus K: Didampingi mas 

[20:46, 9/17/2020] Hamzah: Disitu pengasuhnya ngapain aja? 

[20:47, 9/17/2020] 26 Bagus K: Biasanya keliling kamar bwt ngecek ap ad yg 

msih d dlam kamar atau main di dlam kmr, trs biasanya bantuin santri bljr 

[20:48, 9/17/2020] Hamzah: Ok, terimakasih dek bagus, nanti klo ada yang 

ditanyakan lagi izin hubungi lagi 

[20:50, 9/17/2020] 26 Bagus K: Iya mas 
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Lampiran 06 

FIELD NOTE OBSERVASI 

Kode  : O.01 

Judul  : Observasi  

Informan : - 

Tempat : Pondok Pesantren MTA Gemolong, Sragen 

Waktu  : Sabtu, 12 Oktober 2019 

Setelah saya meminta izin kepada Ust. Mahmud yunus selaku Kepala 

ponpes, saya melakukan pengamatan di lingkungan sekitar pondok, tepatnya pada 

hari sabtu, 12 oktober 2019. Disitu saya menemukan beberapa santri dengan sikap 

yang baik yaitu adab sopan santu, padahal ketika saya tanyakan mereka berasal 

dari wilayah yang berbeda-beda di Indonesia mulai dari Sumatra sampai dengan 

Papua. Selain itu mereka juga memiliki sikap takzim terhadap pengasuhnya, 

ketika mereka bertemu dengan salah satu pengasuh, mereka segera mengajak 

berjabat tangan dan menciumnya. Kemudian ketika bertamu ke kantor 

(Pengasuhan) dengan pakaian yang sopan, mengetuk pintu 188t ute mengucapkan 

salam dan meminta izin untuk masuk sebagai bentuk rasa hormat terhadap 

pengasuh. Kegiatan santri di asrama dimulai setelah pulang sekolah sekitar pukul 

14.20 WIB, dimulai dengan istirahat dilanjutkan shalat Ashar kemudian Qiraah 

ada yang berkelompok dengan wali kamarnya untuk simakan ada pula yang 

mandiri, kemudian dilanjutkan Olahraga sore. Santri mengantri mandi mulai jam 

17.00 dan dilanjutkan shalat maghrib. Setelah shalat maghrib santri berdoa 188t 

uter dan dilanjutkan murajaah juz 30,29,28 sesuai jadwal yang tertera. Kemudian 

santri mengantri untuk makan malam di ruang makan di sebelah utara 

masjid.Shalat wajib dilaksanakan di Masjid pondok dengan imam Ustadz yang 

mengampu di pondok kecuali shalat maghrib dan isya di hari sabtu, di hari sabtu 

imam dua waktu shalat tersebut adalah santri yang sudah ditunjuk. Setelah itu 

mereka melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan.  
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FIELD NOTE OBSERVASI 

Kode  : O.01 

Judul  : Observasi  

Informan : - 

Tempat : Pondok Pesantren MTA Gemolong, Sragen 

Waktu  : Rabu, 15 Januari 2020 

 

Observasi kedua saya laksanakan pada hari Rabu, 15 januari 2020, keika itu 

saya datang pukul 13.00 dan kebetulan bersamaan dengan pulang sekolah, mereka 

langsung menuju masjid mengambil air wudhu kemudian dilanjutkan shalat 

dhuhur berjamaah. Setelah selesai shalat anak anak ganti pakaian dan antri untuk 

makan siang. Setelah selesai makan ternyata saya menemukan beberapa kegiatan 

di hari itu, ada beberapa santri yang melaksanakan ektrakulikuler sesuai jadwal, 

ada santri yang membersihkan taman asrama, masjid dan ruang makan, ada yang 

mencuci, ada yang istirahat, ada yang menyimpan sampah kedalam botol dan ada 

beberapa santri dan pengasuhnya mengolah botol menjadi vas bunga. Seteelah 

saya lakukan pengamatan dan sedikit bertanya memang disana ada program daur 

ulang sampah dan sampahku adalah aib ku. Waktu berlalu sampai Ashar dan 

dilanjutkan shalat ashar berjamaah di masjid, disini ternyata ada perubahan 

kegiatan dari obesrvasi pertama yang saya lakukan, setelah shalat ashar ternyata 

tidak lagi qiraah al Qur’an melainkan Murajaah hafalan santri di juz 28, 29 dan 30 

setelah itu dilanjutkan kegiatan sesuai jadwal. Disore hari tepatnya pukul 15.50 

koperasi asrama dibuka dan di sore itu juga ada pelayanan tabungan oleh lembaga 

yang bekerjasama. Ternyata setiap hari santri maksimal memegang uang sebesar 

Rp.20.000 dan dari pihak tabungan datang tiga kali dalam satu minggu. Disitu 

santri dilatihberani bicara dan managemen keuangan, karena sebelum mengambil 

uang santri harus mendapatkan tanda tangan dari pengasuh dan menjelaskan untuk 

apa uang itu akan digunaka. Sementara di koperasi santri diajarkan kejujuran, 

dengan banyaknya santri dan hanya ada maksimal dua orang petugas penjaga 
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koperasi. Santri mulai antri mandi pukul 14.45 tanpa ada yang berebut, disela- 

sela waktu mandi ada beberapa pengasuh yang berkunjung ke kamar santri 

sekedar bercerita, ada yang membantu santri untuk mengajari menyetrika baju ada 

yang membantu santri untuk mengajari mencuci dan ada juga yang berkeliling 

untuk memastikan kegiatan olahraga telah diakhiri oleh para santri. 15 menit 

sebelum shalat maghrib para santri sudah berada dimasjid semua dan 

melaksanakan Qiraah baik mandiri maupun simakan sampai waktu maghrib tiba, 

setelah adzan santri dibiasakan untuk melaksanakan shalat sunnah 2 rakaat 

sebelum maghrib dan dilanjutkan shalat maghrib berjamaan, setelah maghrib 

kegiatannya adalah doa bersama, kultum oleh santri kelas IX dan dilanjukan 

makan malam di ruang makan yang telah tersedia, dilanjutkan shalat isya dan 

belajar malam. 
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FIELD NOTE OBSERVASI 

Kode  : O.02 

Judul  : Observasi  

Informan : - 

Tempat : Pondok Pesantren MTA Gemolong, Sragen 

Waktu  : Kamis-Rabu, 12-18 Maret 2020 

 

a. Hari Kamis 12 Maret 2020 

Setelah mendapatkan izin untuk melakukan observasi selama satu 

minggu, saya data mulai hari kamis 12 maret 2020 tepatnya saya datang 

pukul 13.00 WIB. Saya sengaja datang sebelum kedatangan para santri dari 

sekolah, guna melihat pola santri ketika kembali dari sekolah. Pukul 14.40 

santri kembali dari sekolah, Ada beberapa pengasuh yang menyambut 

kedatangan para santri kemudian berpesan untuk istirahat kemudian persiapan 

shalat ashar. Ada beberapa santri yang langsung ganti baju dan bermain bola, 

ada beberapa santri yang tiduran dan yang lainnya beres-beres dan persiapan 

shalat ashar. 10 menit kemudian pengasuh yang jaga berkeliling kamar untuk 

mengingatkan waktu shalat ashar disusul dengan bel tanda waktu persiapan 

tinggal 15 menit. Santri pun bergegas dan saya juga ikut bersiap, 10 menit 

kemudian bel kedua berbunyi tanda waktu persiapan ke masjid tinggal 5 

menit semua santri bergegas ke masjid, para pengasuh dibantu pengurus 

ASTRA berkeliling kamarr untuk mengingatkan supaya segera berangkat. 

Bel 3 berbunyi yang menandakan waktu persiapan kemasjid telah usai, bagi 

santri yang terlambat akan dikumpulkan di halaman dan hukumannya adalah 

istighfar sesuai waktu keterlambatannya setelah itu segera menyusul 

kemasjid, sampai di masjid semua santri dibiasakan untuk shalat sunnah 2 

rakaat sebelum duduk, setelah adzan usai dikumandangkan santri kembali 

berdiri untuk melaksanakan shalat sunnah rawatib, ada yang dengan sadar 
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melaksanakan ada juga yang menunggu untuk diajak oleh pengasuhnya, 

setelah shalat ashar para santri dipimpin oleh imam yang bertugas saat itu 

memurajaah hafalan juz 29 yaitu QS Al Mursalat. Setelah murajaah usai para 

santri kembali ke asrama untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang 

telah dibuat. Ada pula santri yang masih di masjid bersama pengasuh untuk 

simakan membaca Al Qur’an, beberapa santri langsung bermain bola, 

mencuci pakaian, bercaanda ria dan ada pula yang berkumpul dengan 

pengasuhnya dikamar, beberapa pengasuh terlihat mengunjungi kamar santri 

untuk memastikan kondisi santri dan memastikan tidak ada santri yang tidur 

setelah shalat ashar, disitu pengasuh ada yang mengajari santrinya untuk 

memanfaatkan barang bekas menjadi sesuatu yang bermanfaat, seperti 

memanfaatkan botol air minum 600 ml menjadi vas bunga gantung yang 

mereka letakkan di pagar depan pondok, ada yang sedang mengecat ban 

bekas, ada yang sedang mengecat batang untuk dijadikan hiasan ruangan, ada 

yang sedang mengambil sampah yang ada di tempat sampah. Dalam hati saya 

oh…. mungkin ini yang dinamakan sampahku adalah menabung sampah, jadi 

setiap santtri memasukkan sampah ke tempat sampah, kemudian dipandu oleh 

pengasuhnya untuk memotongnya menjadi bagian yang lebih kecil dan 

dimasukkkan kedalam botol air minum 1500 ml bekas. Setelah bel berbunyi 

sebagai tanda waktu olahraga sore telah usai secara sigap semua santri 

menghentikan kegiatannya, kemudian mereka mendinginkan badan dan mulai 

antri untuk mandi tanpa ada kericuhan yang disebabkan berebut kamar mandi, 

karena pengasuh telah membuatkan antrean untuk mandi. Bel 15 menit 

persiapa ke masjid telah berbunyi, setengah jam sebelum waktu maghrib, 

beberapa santi mulai bergegas untuk persiapan, pengurus Astra dibantu 

beberapa pengasuh berkeliling kamar untuk mengingatkan bahwa santri untuk 

segera persiapann dan berangkat, bel 5 menit persiapan berbunyi dan semua 

pengasuh telah beranjak, ada yang tugas di halaman dan yang lainnya ke 

masjid untuk mengikuti dan memandu Qiraah sebelum maghrib. Untuk 

pengurus Astra yang piket segera berkeliling untuk memastikan bahwa semua 

santri sudah persiapan dan siap untuk berangkat, bell persiapan telaah usai, 
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santri yang terlambat kemasjid mendapatkan sanksi untuk beristighfar sesuai 

keterlambatan dilanjutkan qiraah di halaman sambil menunggu waktu shalat 

maghrib.adzan berkumandang, ada beberapa santri yang keluar masjid 

menuju ruang makan untuk mengambil takjil guna berbuka puasa, sementara 

santri yang lain berdiri untuk melaksanakan shalat sunnah sebelum maghrib 

dan dilanjutkan shalat maghrib berjamaah, kemudian imam dan para 

pengasuh mengajak santri untuk mendirikan shalat sunnah setelah maghrib 

dan dilanjutkan doa bersama. Setelah usai santri kembali ke kamar untuk 

mengambil peralatan makan dan mulai antri di ruang makan, tidak ada yang 

berebut, semua antri yang yang baru datang pun langsung menyusul 

dibelakang, disitu sudah ada ibu dapur dan pengurus astra yang membagikan 

lauk dan pengasuh yang berkeliling untuk memastikan santri tertib, tidak ada 

makanan yang terbuang berserakan dan memasukkan sampah ke tempat yang 

telah tersedia. Waktu makan usai santri kembali ke asrama untuk persiapan 

shalat isya, untuk kelas 9 sekaligus membawa buku pelajaran untuk belajar 

malam di masjid. Usai shalat isya secara berjamaah salah satu santri kelas 9 

ada yang maju untuk memberikan sedikit tausiah setelah itu semua santri 

melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pada sesi belajar 

ini para pengasuh mendampingi santri asuhan masing-masing ada pula yang 

mendengarkan curhatan dari para santri dan diselingi bercanda ria, belajar 

malam dicukupkan pada pukul 21.00, semua santri berkumpul berkumpul di 

depan kator pengasuhan masing masing lantai untuk mengevaluasi kegiatan 

sehari dan motivasi, disitu pengasuh yang berjaga mengeluarkan barang 

barang yang diambil dari kamar santri, mengumumkan kamar terbersih dan 

terkotor serta mengembalikan barang barang tersebut Setelah itu pengasuh 

mengingatkan untuk berwudhu dan menggosok gigi sebelum tidur, dan santri 

tidur mulai pukul 21.30. 

b. Hari Jum’at 13 Maret 2020 

Pembina yang bertugas membangunkan awal segera bersiap, aku pun 

ikut bersiap. Waktu menunjukkan pukul 03.00 WIB saatnya santri 

dibangunkan untuk melaksanakan shalat tahajud, hanya beberapa pengasuh 
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yang bertugas yaitu yang tidur lebih awal dan dibantu oleh Pengurus ASTRA 

yang jaga malam. Tidak semua santri mau bangun shalat tahajud, ada 

beberapa santri yang tetap tidur dengan berbagai alasannya, tetapi sebagian 

besar santri telah bangun dan mengambil air wudhu, ada yang langsung ke 

masjid dan ada yang melaksanakan shalat tahajud di kamar. Bel pertama 

untuk membangunkan santri telah berbunyi, semua pengasuh sudah standby 

untuk memastikan tidak ada lagi santri yang tidur dan dibantu oleh pengurus 

astra yang piket pagi. Bel persiapan habis dibunyikan dan bagi santri yang 

terlambat maka wajib menerima konsekwensi yang telah ditetapkan yaitu 

bersih-bersih lingkungan pondok sedang santri yang lain boleh persiapan. 

Setelah subuh kegiatannya adalah materi diniah sesuai jadwal, untuk kelas 7 

keiatannya adaleh evaluasi dari koordinator angkatannya, untuk kelas 8 

materinya doa harian dan kelas 9 hadis pilihan. Pembelajaran dilaksanakan 

secara klasikal, untuk kelas 7 di depan kantor pengasuhan lantai 3, untuk 

kelas 8 di depan kantor pengasuhan lantai 1 dan untuk kelas 9 di masjid 

dilanjutkan belajar. Kegiatan diakhiri pukul 05.30 dilanjutkan bersih bersih 

kamar dan mulai antri mandi, santri yang jadwal piket kamar akan 

membersihkan kamar, kamar mandi dan membuang sampah ke TPS setelah 

itu laporan kebersihan ke kantor lantai 1, disela bersih bersih datang petugas 

loundry untuk mengantar pakaian santri dan mengambil, kemudian saya lihat 

jadwal ternyata petugas datang di hari senin dan jum’at pagi.  jam 06.00 bel 

berbunyi sebagai tanda waktu sarapan, sebagian santri langsung menuju 

ruang makan dan sebagian santri masih mandi, di ruang makan sudah ada ibu 

dapur, pengurus astra piket dan beberapa pengasuh, sementara sebagian 

pengasuh mengecek kondisi kesehatan santri dan mengecek kebersihan 

kamar, untuk santri yang sakit akan dibawa ke UKA (Unit Kesehatan 

Asrama) untuk kemudian diantar ke PosKesTren (Pos Kesehatan Pesantren) 

sesuai jadwalnya. Ruang makan ditutup pukul 06.40 kemudian gerbang 

asrama ditutup pukul 06.50 untuk pemberangkatan ke sekolah, bagi santri 

yang terlambat akan menerima konsekwensi sesuai rutinitas dan waktu 

keterlambatan. Kemudian pengasuh bergaintian shif piket pagi yang bertugas 
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mengantarkan santri yang sakit ke PosKesTren dan mengecek kondisi kamar 

baik kebersihan maupun kerusakan. Selagi anak anak sekolah, maka 

pengasuh tugas pagi pun berkeliling dan membawa cekhlis kebersihan dan 

membawa trashbac untum menampung barang barang santri yang tidak 

berada pada tempatnya dan dikembalikan nanti malam. Anak anak kembali 

dari sekolahan pukul 12.30 untuk melaksanakan shalat Jum’at berjamaah 

dimasjid dan dilanjutkan makan dan pelayanan tabungan sampai pukul 13.00 

kemudian kembali ke sekolah untuk belajar, santri kelas 8 dan 9 kembali dari 

sekolahan pukul 14.40 sementara santri kelas 7 masih mengikuti kegiatan 

ekstrakulikuler Pramuka sampai pukul 15.30, setelah para santri kembali 

mereka beristirahat sejenak kemudian para pengasuh jaga siang akan 

memanggil anggota kamar yang ditemukan kerusakan dan kondisi kamarnya 

belum bersih untuk di nasehati, diberi sanksi dan disuruh untuk 

membersihkan kamar dan memperbaiki kerusakan. Kegiatan santri sore itu 

adalah olah raga bersama di halaman, lapangan kecamatan dan di lapangan 

futsal sekitar pondok. Kegiatan diakhiri pukul 16.45 dan semuanya istirahat 

sejenak kemudian dilanjutkan antri mandi dan persiapan kemasjid untuk 

qiraah dan shalat maghrib berjamaah. Bel pertama waktu persiapan ke masjid 

telah dibunyikan, semua santri bergegas membercepat persiapannya 

kemudian berangkat, ketika bel persiapan telah usai hanya ada beberapa santri 

yang terlambat dan menjalankan konsekuensi seperti yang telah ditentukan, 

sementara santri yang lain melaksanakan qiraah mandiri baik simakan 

bersama pengasuh maupun murajaah mandiri. Adzan maghrib 

dikumandangkan beberapa santri keluar untuk mengambil air wudhu 

sementara yang lain berdiri untuk melaksanakan shalat sunnah rawatib 

sebelum maghrib dan dilanjutkan shalat maghrib secara berjamaah dan 

diteruskan dzikir, shalat ba’diyah dan doa bersama, sebelum santri kembali 

imam sedikit memberikan evaluasi untuk kegiatan yang dilaksanakan hari ini, 

kemudian santri kembali ke asrama untuk mengambil peralatan makan lalu 

menuju ruang makan, santri dengan tertib mengantri mengambil makan 

malam. Kegiatan makan malam berjalan seperti hari sebelumnya. Kemudian 
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dilanjutkan persiapan shalat isya’, setelah shalat isya’ usai, salah satu santri 

maju untuk memberikan sedikit ceramah kepada adik adik kelasnya kemudian 

dilanjutkan belajar. Pengkondisian belajar malam kurang berjalan dengan 

baik dibandikan hari sebelumnya, semua memang menemati tempat masing 

masing, hanya saja pengasuh yang jaga saat itu kurang memadai sehingga 

terdengar sedikit gaduh, meskipun ada beberapa pengasuh yang berhasil 

mengkondisikan serta mengisi kegiatan kamar sesuai jadwal yang telah 

ditentukan. Kegiatan belajar malam itu diakhiri pukul 20.30 dan dilanjutkan 

evaluasi dan motivasi oleh masing masing pengasuh perlaintai, pengumuman 

kamar terbersih dan terkotor, pengembalian barang dan dilanjutkan persiapan 

tidur. Seperti biasa pengasuh berkeliling untuk mengingat untuk menggosok 

gigi dan berwudhu kemudian baru tidur, tetapi ada beberapa santri 

memanfaatkan sedikit waktu luang itu untuk bercanda ria baru istirahat. 

c. Sabtu, 14 Maret 2020 

Seperti biasa santri dibangunkan pada pukul 03.30 untuk melaksanakan 

shalat sunnah tahajud, hal yang sama juga terlihat santri yang sedikit malas 

juga yang kemaren malas, pengasuh yang jaga saat itu dengan sabar 

membangunkan dan menunggui sampai bangun dan mengambil air wudhu 

dan mereka melaksanakan shalat tahajud, ada yang di kamar, ada yang di 

depan kantor ada yang di masjid. Selanjutnya shalat subuh dilaksanakan 

secara berjamaah di masjid, namun sebelum melaksanakan shalat subuh 

setiap santri dibiasakan melaksanakan shalat sunnah fajar baru shalat subuh 

berjamaah. Setelah itu kegiatannya lain dari hari hari sebelumnya, semua 

santri berganti baju kemudian berkumpul dihalaman dan jalan-jalan keluar 

dari asrama mengelilingi rumah warga sekitar pondok (Sabtu Sehat). 

Kemudian santri kembali ke asrama pukul 06.30 dilanjutkan sarapan. Setelah 

sarapan kegiatannya adalah olahraga bersama di halaman asrama, khusus 

untuk santri yang piket pagi itu dilanjutkan bersih bersih kamar, membuang 

sampah dan melapor kepada Astra bagian Kebersihan dan Kesehatan. 

Kegiatan diakhiri pukul 07.15, para santri mulai antri mandi dan persiapan 

sekolah. Gerbang asrama ditutup jam 08.15 untuk pemberangkatan ke 
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sekolah, bagi santri yang terlambat akan menerima konsekwensi sesuai 

rutinitas dan waktu keterlambatan. Kemudian pengasuh bergaintian shif piket 

pagi yang bertugas mengantarkan santri yang sakit ke PosKesTren dan 

mengecek kondisi kamar baik kebersihan maupun kerusakan. Karena hari ini 

jadwal perpulangan Umum (semua santri kembali ke rumah kecuali luar jawa 

dan luar jateng) maka tidak ada pelaksanaan lose and found. Santri kembali 

pukul 12.00 untuk shalat dhuhur kemudian kembali lagi kesekolahan sampai 

jam 13.20, sekembalinya santri dari sekolahan, santri langsung berganti baju 

kemudian makan siang sambil menunggu jemputan. Untuk santri yang tidak 

pulang, kegiatanny aalah istirahat, untuk mengistirahatkan badan dan fikiran 

dari padatnya rutinitas harian, santri akan dibangunkan 15 menit sebelum 

waktu ashar. Waktu ashar tiba seluruh santri yang tidak pulang sudah berada 

di masjid untuk melaksanakan shalat ashar berjamaah dilanjutkan murajaah 

bersama kemudian olahraga sore, kegiatan diakhiri pukul 17.00 kemudian 

santri mandi dan bersiap ke masjid untuk qiraah madiri dan shalat maghrib 

berjamaah, untuk kali ini imam berasal dari santri yang sudah lulus tahsin dan 

sudah diuji terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan doa bersama dan makan 

malam, begitu pula dengan shalat isya’, diimami oleh santri yang sudah lulus 

ujian, dan dilanjutkan motivasi kemudian nobar film Islami sampai pukul 

21.30 kemudian santri persiapan istirahat, pengasuh yang jaga tidak lupa 

mengingatkan untuk menggosok gigi dan berwudhu baru istirahat. 

d. Ahad, 15 Maret 2020 

Santri dibangunkan pukul 03.30 untuk melaksanakan shalat tahajud 

dilanjutkan shalat fajar dan shalat subuh. Kemudian murajaah hafalan dan 

dilanjutkan bersih bersih setelah itu olahraga 197t uter. Olahraga diakhiri 

pukul 08.30 untuk menyaksikan kajian Ahad pagi melalui siaran TV, kegiatan 

diakhiri tepat waktu dhuhur, santri bergegas mempersiapkan diri ke masjid, 

setelah dhuhur ada pengumuman bahwasannya mulai hari senin sekolah 

diliburkan berkaitan dengan 197t uteru covid-19 semua santri harap kembali 

ke rumah masing-masing. Saya pun ikut berpamitan kepada Ustadz Mahmud 
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Yunus 198t ute meminta apabila ada informasi pembelajaran setelah ini 

mohon dikabari…... 
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FIELD NOTE OBSERVASI 

Kode  : O.03 

Judul  : Observasi PJJ 

Informan : - 

Tempat : Online Google Form dan Grub WhatsApp 

Waktu  : Senin, 13 Juli 2020 – 16 Agustus 2020 

 

1. Pemantauan Melalui Google Form 

Dalam rangka mendampingi santri santrinya melaksanakan 

kegiatanharian dan memastikan santrinya tetap melaksanakan kegiatan seperti 

di pondok, pihak managemen mengadakan pemantauan melalui google form 

yang diisi santri setiap hari dalam kurun waktu ba’da isya sampai setelah 

subuh. Adapun isi dari google form tersebut adalah, identitas santri, hari 

tanggal, pemantauan shalat wajib 5 waktu, pemantauan shalat sunnah, 

pemantauan Qiraah dan Tahfidz, pemantauan hafalan materi harian asrama, 

pemantauan kegiatan pribadi (seperti mencuci baju, menyetrika baju, 

membantu orang tua, merrapikan tempat tidur), serta pemantauan puasa 

sunnah santri. 

2. Komunikasi Melalui WhatsApp Group danVideo Call 

Setelah saya dimasukkan ke grub WhatsApp , saya mulai memantau 

aktifitas wali kamar dan santrinya, disitu wali kamar melakukan perannya 

selayaknya santri diasrama, mengingatkan melaksanakan setiap hal sesuai 

jadwalnya, mulai dari qiyamul lail, wali kamar akan membangunkan santri 

dan memantau santri yang sudah bangun, kemudian sebelum shalat subuh, 

memandu kegiatan pagi, mengarahkan untuk 199t ut mengikuti PJJ 

sekolahan, shalat dhuhur, shalat ashar dan murajaah, qiraah sebelum maghrib, 

shalat maghrib, shalat isya, kemudian pengasuh akan melakukan Video call 

dengan santrinya di sela waktu setelah maghrib dan setelah isya untuk 

simakan qiraah dan pemberian sedikit nasehat sesuai jadwal yang telah 
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ditentukan, rata-rata pengasuh akan menghubungi via VC 4 orang santri 

setiap harinya, setelah qiraah selesai, belajar 200t uter dimulai, pengasuh juga 

membantu proses belajar dengan menanyakan materi pembelajaran yang 

belum difahami kemudian berupanya membantu menjelaskannya. Kegiatan 

200t uterus berlangsung dimulai tanggal 13 Agustus sampai saya mengambil 

data masih berlangsung. Kemudian di hari sabtu dan ahad tidak ada wali yang 

menghubungi santri melalui VC, melainkan jadwal setoran materi harian 

asrama melalui Voice Note, kemudian pengasuh mengoreksi dan santri 

diminta mengulang sesuai arahan, untu setoran hafalan ada beberapa wali 

yang menggunakan setoran di grub ada beberapa wali yang menggunakan 

WA pribadi. Setelah itu setiap wali kamar akan melaporkan hasil pemantauan 

selama satu minggu kepada Ust Yunus selaku Kepala Ponpes Bidang II. 
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Lampiran 07 

PROFIL  

PONDOK PESANTREN 

YAYASAN MAJLIS TAFSIR AL-QUR’AN )MTA( 

GEMOLONG SRAGEN 

 

 

 

 

YAYASAN MAJLIS TAFSIR AL-QUR’AN 

BIDANG PENDIDIKAN 

PONDOK PESANTREN YAYASAN MAJLIS TAFSIR AL-QUR’AN 

GEMOLONG SRAGEN 

Alamat : Geseng rt03b/ rw 03, Gemolong, Gemolong, SragenTelp. 

02716811288 

PROFIL 
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PONDOK PESANTREN MTA GEMOLONG, SRAGEN  

1. Sejarah Singkat Pondok 

SEJARAH SINGKAT  

PONDOK PESANTREN MTA GEMOLONG, SRAGEN 

Yayasan Majlis Tafsir Al Qur’an (MTA) adalah sebuah yayasan yang bergerak 

dibidang dakwah dan sosial, didirikan oleh Al Ustadz ABDULLAH THUFAIL SAPUTRO ( 

Almarhum ) pada tahun 1972. Yayasan MTA berpusat di Surakarta dengan alamat Jl. Serayu 

no. 12, Semanggi Rt 06/15, Pasar Kliwon, Surakarta. Telpon (0271) 643288, Fax : (0271) 

661556. 

Yayasan MTA menyelenggaraan kegiatan pengkajian Al Qur’an dan Sunah Rosul 

secara umum dan khusus, kegiatan sosial dan kegiatan pendidikan formal. 

Yayasan MTA menyelenggarakan pendidikan formal seperti TK, SD, SMP dan 

SMA. Pada tahun 1987 Yayasan Majlis Tafsir Al Qur’an mendirikan Sekolah Menengah 

Atas yaitu SMA MTA Surakarta, setelah kurun waktu + 7 tahun membina dan mendidik 

peserta didik di SMA ternyata banyak kendala atau permasalahan yang banyak terbawa dari 

masa sekolah SMP. 

Pemikiran untuk mempersiapkan sejak dini agar anak didik di SMA tidak 

mengalami hambatan-hambatan perlu diselenggarakan pendidikan di tingkat sebelumnya. 

Maka pada tahun 1993 dirintislah pendirian SMP MTA Gemolong. Surat permohonan izin 

pendirian sekolah ini bernomor 85/PH-030/MTA/5/1992, tertanggal 4 mei 1992. Kakanwil 

menindaklanjuti surat permohonan ini dengan Surat keputusan No. 212/L.03/I/93, tertanggal 

1 Pebruari 1993. 

SMP MTA Gemolong beralamat Gemolong Rt 02 Rw III, Kec. Gemolong, Kab. 

Sragen. Sekolah ini mulai beroperasi pada tahun pelajaran 1993/1994 dengan SK 

MENDIKBUD RI No. 060/U/1993, dengan system BOARDING SCHOOL. ( Siswa 

berasrama ) 

Sampai dengan tahun pelajaran 2018/2019 ini SMP MTA Gemolong sebagai 

sekolah swasta dengan jenjang Akreditasi “ A “ dan berkualifikasi Sekolah Standar Nasional 

(SSN). 

2. Visi, Misi dan Tujuan Pondok Pesantren MTA Gemolong, Sragen 

Visi 

Terbentuknya Generasi yang Islami dan Berprestasi 

Misi 

a. Melaksanakan Amanat Pendidikan dari Yayasan Majlis Tafsir Al-Qur’an. 

b. Melaksanakan sistem pendidikan yang berkualitas dan kekeluargaan, guna 

terbentuknya peserta didik yang sholeh, cerdas dan istiqomah. 

c. Meningkatkan kesadaran peserta didik yang taat menjalankan ajaran agama islam. 

d. Membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, dinamis dan kreatif. 

e. Meningkatkan kualitas peserta didik yang produktif, berdaya saing, berkepribadian 

sosial dan lingkungan. 

Tujuan 

a. Memantapkan pendidikan dan pengajaran yang telah dilaksanakan di sekolah. 

b. Memiliki pondasi dan wawasan keislaman yang cukup serta budi pekerti yang luhur. 

c. Membina dan mengarahkan santri untuk mampu hidup mandiri dan bertanggung 

jawab. 

d. Melaksanakan pembelajaran / berkegiatan diluar sekolah yang bermanfaat. 

e. Membantu melengkapi kekurang pendidikan keluarga dengan bimbingan dan 

pengasuhan. 
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IDENTITAS PONDOK 

1. Nama Pondok : Majlis Tafsir Al-Qur’an 

2. Alamat Pondok : Ngeseng rt 03b/ rw 03, Gemolong, Gemolong, Sragen 

Telp.  : (0271) 6811288 

3. No Sk :  

4. NSPP : 510033140088 

5. Status : Swasta dibawah Yayasan 

6. Pendiri : Yayasan Mjlis Tafsir Al-Qur’an 

7. Nomor SK Pendirian :  

8. Tanggal SK Pendirian :  

9. Nomor SK Ijin Operasional : Kd. 11. 14/5/PP.00/07/2010 

10. Tanggal SK Ijian Operasional : 05 April 2010 

IDENTITAS KEPALA MADRASAH 

1. Nama : Arief Hartono, S.Th.I, M.Pd.I. 

2. Jenis Kelamin : Laki-laki 

3. Status Kepegawaian : Pegawai Tetap Yayasan 

4. NIK : 3314112309750002 

5. Pendidikan Terakhir : S2 

6. Nomor HP  : 081393448289 

7. Alamat Rumah  : Karang Manis rt3/rw1 Bentak, Sidoharjo, Sragen 

DAFTAR KEPALA 

PONDOK PESANTREN MTA GEMOLONG, SRAGEN 

1 Suratman, BA    

2 Mahmud Yunus, S.Th.I, S.Pd    

3 Arief Hartono, S.Th.I, M.Pd.I    

KOMPONEN 

PONDOK PESANTREN MTA GEMOLONG, SRAGEN 

A. KOMITE PERIODE 2019 s/d sekarang 

Sesepuh   : 1. Ahmad Tamrin, B.A 

      2. Suratman, B.A 

Penanggung Jawab : Drs. Suradi 

Penasehat   : 1. Ngatman, M.Pd. 

      2. Drs. Kasiman 

Kepala PonPes  : 1. Arief Hartono, S.Th.I., M.Pd.I 

      2. Mahmud Yunus, S.Th.I., S.Pd. 

      3. Warto, M.Si. 

Sekretaris   : Wahono 

Bendahara  : Mahmud Yunus, S.Pd.I 

Pengasuh Santri  : 1. Syahirul Alim, S.Th.I 

      2. Abdul Khamid, S.Pd.I 

      3. Widi Hadmoko, S.Pd 

Kurikulum   : 1. Didik Budi Santoso, S.E 

      2. Wahono 

Sarana Prasarana  : 1. Drs. Muqorrobin 

      2. Palimin 

      3. Fathul Mubin 

Humas   : 1. Jamil Maqosid, S.Pd.I 

      2. Abdul Aziz, S.Pd 

Olahraga   : Abdul Halim, S.Pd 

Kesehatan   : 1. Ngateman 

      2. Fitriyanto, S.Sos.I 

Ibadah dan Tahsin : 1. Sutrisno 
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      2. Wahono 

Usaha   : 1. Mulyono, S.Pd.I 

      2. Dimas Wahid 

Keamanan  : 1. Maridi 

      2. Munardi 

Kebersihan  : 1. Teguh 

      2. Priyo 

      3. Fajar 

      4. Ngatmin 

Koordinator  : 1. Kelas 7 ( Abdul Aziz, S.Pd ) 

      2. Kelas 8 ( Ngateman ) 

      3. Kelas 9 ( Abdul Kamid, S.Pd ) 

A. Pengasuhan Santri / Wali Kamar 

Kelas 7 

No Nama Ustazd Wali Kamar No HP Jabatan 

1 Abdul Aziz, S.Pd 304,305 08562508206 Koordinator 

2 Widi Hadmoko, S.Pd. 302,303 0816607067 Konseling 

3 Dimas Wahid S, S.Pd 309,310 081225239733 Tahfiz 

4 Abdul Halim, S.Pd 307 085641357969 Kegiatan 

5. Suroso 306  Konseling 

6 M Yunus 311,312 085803541434 Fiqh, Kon, Keg 

Kelas 8 

No Nama Ustazd Wali Kamar No HP Jabatan 

1 Ngateman 210-212 0858791022800 Koordinator,  

2 Wahono 213-214 085728294929 Ibadah 

3 Jamil Maqosid, S.Pd.I 201-203 085725623613 Kegiatan 

4 Abiyantoro 206,208-209  Tahsin 

5 Mulyono, S.Pd 204-205 082226023858 Ibadah 

6 Mulyoto 207  Tahsin 

Kelas 9 

No Nama Ustazd Wali Kamar No HP Jabatan 

1 Abdul Khamid, S.Pd.I 112-113 085311808155 Koordinator 

2 M Fitriyanto, S.Sos.I 104-105 085228070059 Kegiatan 

3 Sutrisno 108-109 08564506015 Tahsin, Tahfizd 

4 Didik Budi S, S.E 102-103 085229046910 Kegiatan 

5 Zainal Arifin  08510092375 Tahsin 

6 Syahirul Alim, S.Th.I 110 085725513412 Konseling, Fiqih 

7 Sudarman, S.Pd 111 085229391296 Konseling 

8 Fathul Mubin 101  Kegiatan 

Pembinaan Pengajian Gelombang 

Kelas Waktu Pengampu 

Kelas 7 Kamis Ust., Widi Hadmoko, Ust. Dimas Wahid 

Kelas 8 Rabu Ust. Wahono, Ust Mulyono 

Kelas 9 Senin Ust. Fathul Mubin, Ust. Sutrisno 
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PEMBAGIAN TUGAS PONDOK PESANTREN MTA GEMOLONG (Putri) 

TAHUN PELAJARAN 2019-sekarang 

A. Struktur Pengurus Pondok Pesantren MTA Gemolong 

Sesepuh   : 1. Ahmad Tamrin, B.A 

      2. Suratman, B.A 

Penanggung Jawab : Drs. Suradi 

Penasehat   : 1. Ngatman, M.Pd. 

      2. Drs. Kasiman 

 3. Sripurwanti, S.Pd 

Ketua Asrama  : 1. Metri Handayani, S.Pd.I 

Sekretaris   : Ma’mudah Mukharromah, S.Pd.I 

Bendahara   : Siti Nur Khasanah 

Pengasuh Santri  : 1. Dewi Yuliastuti 

      2. Zuan Nabilah  

      3. Amina Qurrota A’yun 

 4. Ramawati Hamidah, S.Pd 

Kurikulum  : 1. Erva Mutmainnah, S.Pd. 

Sarana Prasarana  : 1. Endang Palupi 

      2. Rista Eka Rohmadhani 

Humas   : 1. Winarti 

Olahraga   : 1. Siti Hajar Nur Zakiyah 

Kesehatan   : 1. Rini Rahmawati 

 2. Sri Rubiyahwati 

Ibadah dan Tahsin : 1. Sugiyanti 

      2. Maryam Muslimah 

Usaha   : 1. Ngatemi 

      2. Patimah 

Keamanan   : 1. Nur 

      2. Haryanto 

Kebersihan  : 1. Ngatemi (Mamik) 

      2. Tri Sumarmi 

Koordinator  : 1. Kelas 7 (Ma’mudah Mukharromah, S.Pd.I) 

      2. Kelas 8 (Winarti) 

      3. Kelas 9 (Siti Hajar Nur Zakiyah) 

B. Pengasuhan Santri / Wali Kamar 

Kelas 7 

No Nama Ustazd Wali Kamar No HP Jabatan 

1 Ma’mudah Mukharromah 201, 202 085725341987 Koordinator 

2 Rini Rahmawati  203, 204, 206 082313839982 P dan K 

3 Siti Nur Khasanah 207, 208, 209 085642342319 P dan K 

4 Patimah, S.S. 210, 211 081227206834 Tahsin, Tahfidz 

5 Rista Eka Rohmadhani 212, 213, 214 082313091479 Kegiatan  

6 Sugiyanti 215, 216 085292496752 Tahsin, Tahfidz 

 

 

Kelas 8 

No Nama Ustazd Wali Kamar No HP Jabatan 

1 Winarti 119 – 122 085100581162 Koordinator 

2 Endang Palupi 116, 117, 118 085712313060 P dan K 

3 Rasmawati Hamidah, S.Pd 114, 115 081226137663 P dan K 

4 Amina Qurrota A’yun 123, 220, 223,  085726682257 Kegiatan  

5 Metri Handayani 105, 205, 219 085728672270 Kegiatan  

6 Dewi Yuliastuti  217, 218 081359331589 Tahsin, Tahfidz 



 
 

206 
 

Kelas 9 

No Nama Ustazd Wali Kamar No HP Jabatan 

1 Erva Mutmainnah, S.Pd 101 - 103 081231219533 P dan K 

2 Neni Oktaviani 104, 106  Kegiatan  

3 Siti Hajar Nur Zakiyah 107 – 110  Koordinator 

4 Sri Rubiyahwati  111 – 113  Tahsin tahfidz 

5 Zuhan Nabilah  221, 222 085702085066 Kegiatan 

 

Pembinaan Pengajian Gelombang 

Kelas Waktu Pengampu 

Kelas 7 Selasa Malam Ust. Affandi 

Kelas 8 Rabu Malam Ust. Triyono, S.Pd 

Kelas 9 Ahad Malam Ust. Drs. Kasiman 

3. Jadwal  Kegiatan  

Pembelajaran terbagi kedalam 2 kategori besar, yaitu pembelajaran formal 

(Kegiatan Belajar dan Mengajar di Sekolah) dan pembelajaran non formal (Kegiatan 

di pondok atau asrama) 

1) Pembelajaran Formal 

Pukul 07.00 – 14.20 WIB 

2) Pembelajaran Non Formal 

Pukul 15.30 – 21.30 WIB 

Pukul 03.30 – 07.00 WIB 

Adapun rincian dari semua kegiatan tersebut di atas adalah sebagai berikut : 

 Waktu Kegiatan 

07.00 - 14.20 KBM Formal 

14.20 - 15.00 Istirahat 

15.00 - 15.30 Sholat Ashar 

15.30 - 16.50 Tahsin-Tahfidz/ Perijinan/ Ekstakurikuler 

16.45 - 17.15 Keperluan Pribadi  

17.15 - 19.00 Qiro`ah/Muroja`ah/`Asya`+Sholat Maghrib  

19.00 - 19.30 Sholat Isya  + Kultum 

19.30 - 21.00 Belajar mandiri / belajar terbimbing/Kajian  

21.00 - 22.00 Presensi malam, Pembinaan dan Muhasabah 

22.00 - 03.45 Istirahat 

03.45 - 04.15 Qiyamul lail 

04.15 - 04.50 Sholat Shubuh  

04.50 - 05.30 Kegiatan Ilqo madah Diniyyah 

05.30 - 07.00 Keperluan Pribadi + Sarapan Pagi 

 

Program Kegiatan Penunjang 

 Waktu Program Keterangan 

Pekanan Sharing, Community 

(Hearth to hearth) 

Program berbagi masalah di asrama dan mencari 

alternative solusi 

General Cleaning Bersih-bersih lingkungan asrama 

English Week Program pekan penggunaan Bahasa Inggris 
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dalam percakapan sehari-hari 

Yaum Al Lughatil ‘Aroby Program pekan penggunaan Bahasa Arab dalam 

percakapan sehari-hari 

Riyadhoh Olahraga Bersama 

Vocational Skills Training Program kecakapan praktis & sederhana yang 

digunakan dalam perawatan 

janazah,kepanduan/kepramukaan, ketrampilan 

hasta karya. 

Muhadhoroh Pidato dengan bahasa Inggris, Bahasa Arab, 

Bahasa Indonesia untuk melatih kemahiran 

berbicara. Dilaksanakan pada akhir tiap pekan 

bahasa. 

Bulanan Mabit Malam bina iman & taqwa 

Outing (Rihlah) Rekreasi di hari libur untuk refreshing 

Puncak Tema Puncak  

Tahunan Home stay Program berinteraksi dengan warga (hidup 

bersama) menjadi bagian dari anggota keluarga 

tersebut 

Study tour Kunjungan akhir tahun ajaran 

Kampung Ramadhan Meramaikan agenda bulan Ramadhan 

Insidental Studium General Pembelajaran dengan guru pakar (satu semester 

sekali) 

PHBI Peringatan Hari-hari Besar Islam (Idul Qurban, 1 

Muharram, Maulid Nabi, Isra’ Mi’raj, Nuzulul 

Qur’an) 

Sport And Art 

Competition 

Lomba olahraga dan seni antar tingkat 

 

A. SDM PENGASUH PONDOK 

KELAS USTADZ USTADZAH 

7 7 6 

8 7 6 

9 9 5 

REKAP 23 17 

B. DATA JUMLAH SANTRI 

KELAS SANTRI SANTRIWATI REKAP 

7 94 175 269 

8 125 150 275 

9 115 155 270 

REKAP 334 480 814 

KONDISI SARANA PRASARANA PONDOK 

A. Keberadaan Tanah (Status Kepemilikan dan Penggunaannya) 

1. Penggunaan Tanah 

No Penggunaan Luas Tanah (m2) Menurut Status Sertifikat 

Sudah Sertifikat Belum Sertifikat Total 

1 Bangunan    

2 Lapangan Olahraga    

3 Halaman    

4 Kebun/Taman    

5 Belum Digunakan    

B. Jumlah dan Kondisi Bangunan 

No Jenis Bangunan Jumlah Ruang Menurut Kondisi (Unit) 
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Baik Rusak 

Ringan 

Rusak Berat 

1 Kantor 4   

2 Kamar santri  90   

3 Kamar Pengasuh 11   

4 Ruang Satpam 4   

5 Ruang Makan 1   

6 Dapur 1   

7 Halaman 3   

8 Lapangan Olahraga 2   

9 Koperasi 3   

10 Ruang Perpustakaan 2   

11 Ruang Kelas    

12 Rumah dinas Pengasuh 7   

13 Masjid 2   

14 Toilet Pengasuh 11   

15 Toilet Santri 180   

16 Unit Kesehatan Asrama 1   

17 Pusat Kesehatan 1   

18 Aula 3   

19 Ruang Astra 1   

20 Ruang Sapala 1   

21 Ruang Olahraga 1   

22 Ruang Osis 1   

23 Ruang Pramuka 1   

24 Ruang Genesis 1   

25 Ruang Al Akbar 1   

26 Ruang Takmir Masjid 2   

27 Ruang PMR 1   

28 Kantin 1   

29 Laboratorium 3   

C. Sumber Listrik : PLN 

D. Sumber Air Bersih : PDAM 

E. Sumber Air Minum : Produksi Pribadi 

F. Jaringan Internet : Baik 
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Lampiran 08 

YAYASAN MAJLIS TAFSIR AL QUR’AN (MTA) 

PONDOK PESANTREN MTA 
GEMOLONG, SRAGEN 

TAHUN PELAJARAN 2018/2019 

 

Alamat: Ngeseng Rt.03 B Rw. III Gemolong, gemolong, Sragen. 57472Phone(0271)6811288 

 

PEDOMAN MANAGEMEN SDM ASRAMA SMP MTA GEMOLONG 

A. ADAB DAN TATA TERTIB  UNTUK  PENGASUH 

1. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT 

2. Sebagai anggota warga MTA  

3. Memiliki kompetensi baca Al Qur`an & pengetahuan agama 

4. Amanah dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya 

5. Sabar,  ulet dan penyayang  

6. Ramah dalam pelayanan umat 

7. Apabila berhalangan melaksanakan tugas piket memberikan konfirmasi/ izin kepada 

kepala Asrama 

8. Perizinan batas maksimal 2 kali dalam sebulan 

B. PRINSIP  DASAR PENGASUH  PIKET 

1. Memiliki aqidah yang lurus 

2. Memiliki niat yang ikhlas dan berjiwa pengabdian 

3. Menjaga persatuan dan kesatuan dalam melaksanakan amanah 

4. Memahami tugas dan kewajiban dengan baik sesuai petunjuk pelaksanaannya   

5. Mampu memberikan konseling kepada santri 

6. Memiliki ruh bekerja sebagai pengasuh menjadi pekerjaan pokok /utama 

7. Tidak memiliki tugas pokok pekerjaan diluar/tugas Asrama sebagai sambilan. 

C. PENGATURAN  JADWAL  PIKET 

1. Tugas Piket terdiri dari  6 hari kerja dan libur 1 hari 

2. Jadwal piket terdiri  2  Shif kerja wajib dan 1 shif kerja tambahan yaitu; 

a. Shif  Pagi    : jam 0.7.00 WIB sampai jam 13.30 WIB 

b. Shif Sore     : jam 13.30 WIB sampai jam 19.30 WIB 

c. Shif Malam : jam 19.00 WIB sampai jam 06.00 WIB 

 

D. POINT  REWARDS  

1. Hadir selalu tepat waktu dan tidak pulang mendahului  

2. Menjalani piket dengan amanah dan tanggung jawab 

3. Jarang izin dalam melakukan piket 

4. Peka dan tanggap terhadap masalah maslah yang terjadi pada santri 

5. Memberikan konseling santri dan mendokumentasikannya 

6. Memberikan problem solving dari  temuan masalah 

7. Memberikan laporan masalah berat  dan mengkonsultasikan dengan Kepala Asrama, 

Kepala Sekolah dan Guru Bimbingan Konseling     

E. POINT PUNISMENT 

1. Melakukan pelanggaran norma agama & kode etik  pengasuh  

2. Sering izin untuk kepentingan pribadi & keluarga 

3. Sering terlambat datang saat  piket 

4. Tidak izin saat tugas piket  

5. Tidak amanah dan tanggung jawab dalam melaksanakan piket 

6. Meninggalkan tugas piket tanpa dasar yang dibenarkan 

7. Mementingkan kepentingan diri diatas kepentingan ummat 

8. Memiliki tugas  pokok/ pekerjaan utama di luar asrama 
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Lampiran 09 

Tata Tertib Pondok Pesantren MTA Gemolong, Sragen 

TATA TERTIB UMUM 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

1. Tatakrama dan tata tertib asrama ini dimaksudkan sebagai rambu – rambu bagi 

santri dalam bersikap, bertindak, dan melaksanakan kegiatan sehari – hari di 

asrama maupun di luar asrama dalam rangka menciptakan iklim dan kultur 

pendidikan pembelajaran yang efektif. 

2. Tatakrama dan  tata tertib asrama di buat berdasarkan nilai – nilai Islam yang 

dianut asrama, sekolah dan masyarakat, yang meliputi : nilai taqwa, sopan santun, 

pergaulan, kedisiplinan, dan ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapian, keamanan, 

dan nilai – nilai yang mendukung pendidikan. 

3. Setiap santri wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tatakrama dan 

tata tertib ini secara konsekwen dan penuh kesadaran. 

Pasal 1 

DATANG DAN PULANG 

1. Waktu datang dan pulang ditetapkan oleh Asrama. 

2. Setiap santri yang diijinkan pulang harus sampai ke rumah orang tua / wali.  

3. Santri yang ijin pulang diluar waktu perpulangan saat kembali ke asrama wajib 

melapor pada pengasuh dengan mengembalikan kartu perijinan pulang. 

4. Selama dalam perjalanan sampai kembali ke asrama setiap santri wajib menjaga 

akhlaq dan nama baik asrama dan Sekolah. 

5. Santri harus memakai seragam asrama saat pulang dari atau datang ke asrama. 

6. Santri saat pulang dari atau datang ke asrama wajib dijemput dan diantar oleh orang 

tua atau wali. 

Pasal 2 

BERANGKAT DAN PULANG SEKOLAH 

1. Setiap santri berangkat ke sekolah paling lambat pukul 06.45 WIB. 

2. Setiap santri wajib menjaga sopan santun dan akhlaknya, selama dalam perjalanan 

berangkat dan pulang ke asrama , serta tidak mampir ke tempat lain. 

3. Setiap santri pulang ke asrama saat berakhirnya kegiatan belajar mengajar (KBM)  

di sekolah. 

Pasal 3 

PERIJINAN 

1. Perijinan keluar sekitar asrama diatur dan ditetapkan oleh asrama. 

2. Santri yang diijinkan keluar wajib mengenakan identitas dan seragam asrama. 

3. Setiap santri keluar dari lingkungan Asrama harus dengan ijin Pembina atau 

petugas piket dengan menggunakan kartu perijinan keluar. 

4. Setiap santri yang diijinkan keluar Asrama wajib mengindahkan ketentuan / pesan 

dari Pembina dan menjaga nama baik sekolah maupun Asrama. 

5. Santri tidak diijinkan kembali keasrama saat KBM. 

Pasal 4 

PAKAIAN 

1. Setiap santri harus berpakaian rapi, bersih, dan sopan baik di dalam maupun di luar 

Asrama. 

2. Pakaian seragam sekolah hanya boleh dipakai untuk kegiatan belajar di Sekolah 

dan atau kegiatan yang telah ditentukan oleh pihak sekolah dengan pakaian 

seragam. 
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3. Setiap santri memakai sarung, baju sholat yang telah ditentukan dan berpeci dalam 

melaksanakan sholat berjama’ah di Masjid. 

4. Pakaian olahraga adalah kaos dan training atau celana olahraga. 

5. Pakaian kegiatan khusus ditentukan oleh pihak penanggung jawab kegiatan. 

6. Setiap santri tidak diperkenankan pinjam meminjam pakaian. 

7. Setiap santri wajib memakai pakaian sesuai ketentuan Asrama dan syari’at Islam. 

8. Setiap santri tidak di perkenankan memakai pakaian dari bahan jeans, segala merek 

distro dan pakaian dengan warna merah, hitam, partai politik, club sepak bola, club 

musik dan sejenisnya . 

9. Santri tidak diperkenankan memakai celana pendek. 

Pasal 5 

KEBERSIHAN 

1. Setiap santri wajib menjaga kebersihan lingkungan, baik didalam maupun di luar 

Asrama. 

2. Setiap kamar dibentuk regu piket harian yang bertugas menjaga kebersihan dan  

ketertiban pagi, sore dan malam. 

3. Setiap regu piket yang bertugas harus menyiapkan dan memelihara perlengkapan . 

kebersihan kamar yang terdiri dari : 

 a.Sapu. 

 b.Kain Pel. 

 c.Sulak. 

 d.Tempat Sampah. 

4. Tim piket kamar mempunyai tugas : 

 a.Membersihkan lantai dan dinding serta merapikan kondisi kamar setelah 

kegiatan ba’da shubuh dan sore hari sebelum berangkat ke masjid  untuk sholat 

Maghrib. 

 b.Melaporkan kepada Pembina kondisi para santri dan ruangan. 

5. Setiap santri membiasakan menjaga kebersihan kamar, kamar kecil, dan teras. 

6. Setiap santri membiasakan membuang sampah pada tempat yang telah di tentukan. 

Pasal 6 

KETENANGAN DAN KETERTIBAN 

1. Setiap santri wajib menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan Asrama, di 

ruang makan, dan di Masjid dari suasana gaduh dan ramai. 

2. Setiap santri membiasakan antri dalam setiap kegiatan yang dilakukan secara 

bersama – sama :  makan, mandi dan kegiatan lainnya. 

Pasal 7 

IBADAH 

1. Setiap santri wajib menunaikan sholat fardhu dengan berjama’ah dan tamam di 

masjid. 

2. Setiap santri harus segera ke masjid menjelang masuk waktu shalat fardlu dan 

selama waktu menunggu Iqomahdi masjid , digunakan untuk dzikrullah dan atau 

membaca Al Qur’an 

3. Setiap santri membiasakan diri untuk sholat-shalat sunnah seperti : shalat tahajjud , 

shalat dhuha dan shalat rowatib, shalat tahiyyatul masjid dan lain-lain. 

4. Setiap santri membiasakan diri untuk puasa-puasa sunnah seperti : puasa Senin-

Kamis, puasa Syawwal dan puasa sunnah lainnya  

5. Setiap santri wajib melaksankan puasa Romadhan. 

Pasal 8 

MAKAN DAN JAJAN 

1. Setiap santri makan pada waktu makan di tempat yang telah ditentukan. 
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2. Setiap santri membiasakan berdo’a sebelum dan sesudah makan. 

3. Setiap santri membiasakan diri makan sambil duduk. 

4. Setiap santri wajib mengambil nasi sendiri secukupnya dan lauk-pauk  sesuai 

haknya. 

5. Setiap santri dilarang membuang sisa makan atau sampah tidak pada tempatnya 

6. Menggunakan perlengkapan makan milik sendiri dan mencucinya setelah selesai 

makan. 

7. Santri diperkenankan jajan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. 

8. Santri dilarang makan dan minum (jajanan) di lingkungan masjid. 

Pasal 9 

SOPAN SANTUN PERGAULAN 

Dalam pergaulan sehari – hari di asrama , setiap santri hendaknya : 

1. Wajib bersikap dan berprilaku hormat kepada yang lebih tua dan kasih sayang pada 

teman sebaya atau yang lebih muda. 

2. Mengucap salam kepada sesama teman,  pengasuh asrama, dan karyawan ketika 

bertemu. 

3. Saling menghormati dan menyayangi antar sesama santri, menghargai perbedaan 

dalam pergaulan sehari-hari baik di asrama maupun di sekolah serta menghargai 

latar belakang budaya dan keluarga masing – masing. 

4. Berani menyampaikan sesuatu yang salah adalah salah, dan menyatakan yang benar 

adalah benar. 

5. Menyampaikan pendapat secara sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain. 

6. Membiasakan diri mengucapkan terima kasih kalau memperoleh bantuan atau jasa 

dari orang lain. 

7. Berani mengakui kesalahan yang terlanjur telah dilakukan dan meminta maaf 

apabila merasa melanggar hak orang atau berbuat salah kepada orang lain. 

8. Menggunakan bahasa yang sopan dan beradab yang membedakan hubungan orang 

yang lebih tua dan teman sebaya, dan tidak mengunakan kata – kata kotor, kasar, 

cacian, berbau porno dan tidak panggil memanggil dengan panggilan yang buruk. 

9. Santri membiasakan diri saling tolong menolong/ bantu membantu dalam kebaikan. 

10. Menjaga barang-barang hak milik sendiri dan teman-teman di asrama. 

Pasal 10 

BERTEMU DENGAN TAMU 

1. Setiap santri menemui tamunya di tempat yang telah di tentukan. 

2. Setiap santri menemui tamunya dengan berpakaian rapi dan sopan. 

3. Setiap santri menemui tamunya dengan didahului salam dan bersikap ramah serta 

tawadhu’. 

Pasal 11 

KEGIATAN 

1. Setiap santri wajib mengikuti kegiatan yang diadakan di asrama. 

2. Setiap santri wajib mengikuti kegiatan pengajian asrama, dan ahad pagi. 

3. Setiap kegiatan di adakan oleh sekolah dan atau pihak lain diluar jam KBM harus 

ijin dan atau sepengetahuan pengasuh asrama. 

4. Kegiatan Pengajian Ahad Pagi diadakan bergantian antara Asrama Putra & Putri. 

5. Setiap kegiatan yang diadakan santri harus seijin ketua asrama 

Pasal 12 

KEUANGAN DAN KEPEMILIKAN 

1. Setiap santri wajib memberi identitas pada barang miliknya sendiri. 

2. Setiap santri di asrama diijinkan membawa uang maksimal Rp.20.000,- (duapuluh 

ribu rupiah) selebihnya wajib dititipkan pada pengasuh asrama. 
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3. Santri wajib menggunakan uangnya secara hemat dan bermanfaat. 

4. Setiap santri wajib memiliki barang kebutuhan kesehariannya di asrama. 

5. Setiap santri dilarang menggunakan barang milik orang lain tanpa seijin 

pemiliknya. 

6. Setiap santri yang mempergunakan fasilitas asrama wajib menjaga kebersihan dan 

keutuhannya. 

Pasal 13 

SEPATU DAN SANDAL 

1. Setiap santri melepaskan sepatu dan sandal ketika masuk asrama dan di tempat – 

tempat yang telah ditentukan larangan penggunaannya. 

2. Setiap santri menempatkan sandal dan sepatu pada tempat yang telah ditentukan. 

3. Santri wajib memiliki sepatu sesuai dengan ketentuan sekolah. 

4. Santri dilarang membawa sepatu atau sandal yang harganya mahal. 

Pasal 14 

TIDUR DAN BANGUN TIDUR 

1. Mulai Tidur : 

a. Santri mulai tidur paling lambat pada pukul 21.30 WIB . 

b. Setiap santri mengenakan pakaian tidur berupa kaos dan celana panjang 

seyogyanya berselimut. 

c. Setiap santri harus tidur di kamar dan dipannya masing – masing 

d. Berdo’a sebelum tidur. 

2. Bangun Tidur : 

a) Setiap santri bangun tidur pukul 03.30 WIB. 

b) Dibiasakan berdo’a saat bangun tidur. 

c) Merapikan tempat tidur. 

d) Setiap santri tidak diperkenankan tidur sesudah sholat subuh. 

Pasal 15 

PENGGUNAAN AIR ( MCK ) 

1. Masuk dan keluar kamar mandi dibiasakan berdo’a. 

2. Setiap santri mandi pada kamar mandi masing-masing kamar. 

3. Menggunakan perlengkapan mandi milik sendiri. 

4. Setiap santri tidak diperkenankan bercanda, bermain, berbuat gaduh  saat antri 

maupun mandi dan berlama – lama di kamar mandi . 

5. Setiap santri membawa perlengkapan mandinya dari kamar mandi. 

6. Masuk dan keluar kamar mandi mengenakan pakaian yang sopan, bukan celana 

pendek atau Handuk dengan singlet saja. 

7. Setiap santri harus menghemat pemakaian air. 

8. Mematikan kran dan lampu pada waktu keluar kamar mandi. 

9. Setiap santri mencuci dan mengeringkan pakaian yang telah dicuci pada tempat 

yang telah ditentukan. 

Pasal 16 

PENGGUNAAN FASILITAS ASRAMA 

1) Santri berhak menggunakan fasilitas asrama sesuai dengan aturan. 

2) Setiap santri wajib menjaga dan merawat fasilitas asrama.  

3) Setiap santri membiasakan mematikan lampu jika sudah tidak terpakai. 

4) Setiap santri tidak diperkenankan : 

a) Menyetrika di malam hari. 

b) Menggunakan pemanas air ( hotter ) atau alat pemanas lainnya yang bekerja 

dengan listrik. 

c) Mematikan dan menghidupkan MCB Listrik. 
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d) Menambah dan memutus aliran listrik. 

e) Memasak di dalam kamar dengan alat apapum. 

5) Bagi yang berusakkan fasilitas asrama karena sengaja atau main-main wajib 

mengganti atau memperbaiki.  

Pasal 17 

KRITERIA PELANGGARAN 

A. Jenis Pelanggaran Berat dengan point 25 - 75 

1. Melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan 

perundang – undangan Hukum Pidana Positif di Indonesia , Seperti :  

(1) Mengkonsumsi obat – obatan terlarang atau NARKOBA . 

(2) Minum – minuman keras.  

(3) Mencuri diatas barang atau uang nilainya di atas Rp. 300.000,- (tiga ratus 

ribu rupiah).  

(4) Berjudi dan bentuk Pidana lainnya.  

2. Melakukan pergaulan bebas dengan lawan jenis dengan cara dan sarana 

apapun. 

3. Berciuman, berpelukan, berzina dan penyimpangan Sexual lain. 

4. Melakukan tindak kekerasan fisik/penganiayaan kepada orang lain atau 

berkelahi dengan sesama santri atau dengan orang lain,  baik dengan senjata 

tajam atau tidak. 

5. Melawan Pengasuh, Pembina atau pengurus asrama baik fisik atau pun non 

fisik.  

6. Mengintimidasi atau mengencam teman/ orang lain sehingga menimbulkan 

ketakutan atau keresahan  

7. Menonton hiburan di luar Asrama.  

B. Jenis Pelanggaran Sedang (S): Dengan Point  15 - 45 

a) Meninggalkan sholat wajib dan puasa ramadhan  

b) Memanfaatkan atau memakai barang milik orang lain tanpa ijin  

c) Bermalam di luar asrama. 

d) Main ke warnet ( PS, game online, facebook dan lain-lain). (Point 15) 

e) Membawa barang – barang tanpa rekomendasi dari Pengasuh atau guru 

terkait, seperti : 

(1) Flasdisk,MMC, VCD, MP3, MP4, Gadged, Ipod,  Laptop dsb. 

(2) Guitar, Radio, HP, Kamera, musik box. 

(3) Kendaraan bermotor. 

f) Membawa, menyimpan atau mempergunakan :  

(1) Rokok. 

(2) Gambar, tulisan, simbul dan sebagainya yang bersifat porno, sadis atau 

merusak akhlaq. 

(3) Alat – alat lain yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan di 

asrama, seperti : mainan, pemukul, kartu, senjata tajam. 

g) Pulang tidak pada waktunya tanpa Ijin.  

h) Merusak atau mengotori fasilitas asrama.  

i) Menghina atau merendahkan orang lain, memanggil orang lain / teman 

dengan panggilan yang buruk..  

j) Menggunakan alat elektronik yang membebani rekening listrik asrama. 

k) Bertato, bertindik. 

l) Mengucapkan kata – kata yang tidak sopan, jorok, dan kotor. 

m) Keluar asrama tanpa ijin. 

n) Menyalahgunakan uang pembayaran sekolah atau asrama. 
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o) Mencuri barang atau uang dengan nilai dibawah Rp. 300.000,-  

p) Melakukan pemalakan( minta dengan paksa) pada teman atau orang lain. 

q) Membawa atau menyimpan uang di asrama/ di sekolah melebihi jumlah yang 

telah di tentukan selama lebih 24 jam(sehari semalam). 

r) Meminjam uang atau barang berharga tanpa seijin pembina. 

C. Jenis Pelanggaran Ringan (R) : Point 5 - 40 

a) Bersuara keras dan membuat kegaduhan di lingkungan asrama. 

b) Berpenampilan tidak sopan, tidak rapi dan tidak islami : rambut di semir/cat 

disisir tegak, potong rambut tidak sesuai aturan asrama, berambut panjang, 

dan memakai baju, kaos atau  celana jeans, segala merek distro dan 

sejenisnya.  

c) Memakai aksesoris seperti : gelang, kalung, cincin dan sejenisnya. 

d) Nongkrong di pinggir jalan tanpa ada keperluan.  

e) Membuang sampah tidak pada tempatnya. 

f) Memakai alas kaki pada tempat yang tidak diperkenankan memakainya.  

g) Makan di luar ruang makan dan tidak pada waktunya.  

h) Tidur dikamar orang lain.  

i) Tidur setelah shalat shubuh.  

j) Tidak mau tidur / melakukan kegiatan lain saat, jam tidur malam hari, kecuali 

belajar atau kegiatan yang diijinkan oleh Pembina asrama.  

k) Berlambat-lambat berangkat ke sekolah atau masjid saat kegiatan. 

l) Kembali ke asrama saat KBM di sekolah atau kegiatan di masjid tanpa ijin 

Pembina. 

Pasal 19 

PENJELASAN TAMBAHAN 

1. Waktu Kepulangan umum untuk santri berasrama adalah  

a. Kelas 7 Semester gasal : I minggu sekali. 

b. Kelas 7 Semester genap : 2 minggu sekali. 

c. Kelas 8 dan 9 sebulan sekali. 

d. Kecuali ada hal khusus yang kemudian ditentukan oleh asrama dan atau 

sekolah. 

2. Rambut santri laki – laki dinyatakan panjang apabila rambut belakang melewati 

kerah baju dan jika disisir kearah depan menutupi alis depan. Dan potongan rambut 

yang tidak sesuai dengan aturan asrama adalah potongan tipis di samping, tebal 

bagian atas dan belakang, dan atau di motif 

3. Yang dimaksud dengan kartu adalah semua jenis permainan kartu. 

4. Pemanggilan orang tua tidak dapat diwakilkan. 

5. Mencuri yaitu satu pelanggaran pada kriteria tertentu apabila dilakukan berulang 

kali maka bias masuk pada kriteria di atasnya yang lebih berat. 

6. Perijinan keluar sekitar asrama kelas 7, 8 dan 9 setiap hari selasa. 

BAB II 

PELANGGARAN DAN SANKSI 

Santri yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam peraturan 

dan tata tertib kehidupan sosial asrama dikenakan sanksi untuk pembinaan dan pendiikan 

sebagai berikut : 

No Proses Sanksi Ringan Sedang Berat 

1 Teguran 5 15  

2 Penugasan Keagamaan 10 30  
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3 Pemanggilan ortu dan  Perjanjian bermaterai 20 45 25 

4 Skorsing  60 50 

5 Dikembalikan ke ortu   75 

TABEL PELANGGARAN DAN SANKSI 

PELANGGARAN DAN SANKSI 

Pelanggaran Berat Point Sanksi 

1 Melakukan tindak pidana 

sebagaimana yang telah di atur 

dalam peraturan perundang – 

undangan Hukum Pidana 

Positif di Indonesia seperti : 

a. Mencuri diatas 500 ribu  

b. Mengkonsumsi obat – 

obatan terlarang ( Napza ). 

c. Minum – muniman keras. 

d. Berjudi dan  

e. Bentuk pidana lain. 

(melibatkan pihak 

berwajib) 

75 

 

a. Mengembalikan atau 

mengganti barang      yang 

dicuri, Pemanggilan orang 

tua. 

b. Pemanggilan orang tua dan 

dalam tahapan tertentu di 

kembalikan ke orang tua. 

 

c. Pemanggilan orang tua, 

dalam tahapan tertentu 

dikembalikan ke orang tua. 

d. Pemanggilan orang tua dan 

di kembalikan keorang tua. 

e. Pemanggilan orang tua dan 

di kembalikan keorang tua. 

2 Melakukan pergaulan bebas 

dengan lawan jenis dengan cara 

dan sarana apapun. 

75 Pemanggilan orang tua dan di 

skors 

 

3 Berciuman, berpelukan, berzina 

dan penyimpangan Sexual lain. 

75 Pemanggilan ortu/wali dan 

Dikembalikan ke orang tua. 

4 Melakukan tindak kekerasan 

fisik/penganiayaan kepada 

orang lain atau berkelahi 

dengan sesama santri atau 

dengan orang lain, dengan atau 

tanpa senjata tajam. 

75 Pemanggilan orang tua, diskors, 

dalam tahapan tertentu 

dikembalikan keorang tua. 

 

 

 

5 Melawan Pengasuh, Pembina 

atau pengurus asrama baik fisik 

atau pun non fisik. 

25 Pemanggilan orang tua, 

membuat pernyataan tidak 

mengulangi lagi,di skors dan 

dalam keadaan tertentu 

dikembalikan ke orang tua. 

6 Mengintimidasi atau 

mengencam teman/ orang lain 

sehingga menimbulkan 

ketakutan atau keresahan. 

25 Pemanggilan orang tua, 

membuat pernyataan tidak 

mengulangi lagi,di skors dan 

dalam keadaan tertentu 

dikembalikan ke orang tua. 

7 Menonton Hiburan diluar 

asrama. 

25 Pemanggilan orang tua, 

membuat pernyataan tidak 

mengulangi lagi, dalam keadaan 
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tertentu dikembalikan ke orang 

tua. 

PELANGGARAN SEDANG 

No Kriteria Pelanggaran Sedang Point Sanksi 

1 Meninggalkan shalat wajib dan 

puasa ramadhan. 
30 

Ditegur, dan diingatkan, jika 

terjadi kedua kali di beri 

penugasan dengan penghayatan 

keagamaan. 

2 Memanfaatkan atau memakai 

barang milik orang lain tanpa 

ijin. 

30 Ditegur dan diingatkan, 

penugasan penghayatan 

keagamaan. 

3 Bermalam di luar asrama  

 

30 Ditegur dan diingatkan, 

membuat pernyataan tidak akan 

mengulangi lagi, Penugasan 

penghayatan keagamaan. 

4 Main PS , main Internet tanpa 

pengampu guru. 

30 Ditegur dan diingatkan, 

membuat pernyataan tidak akan 

mengulangi lagi, Penugasan 

penghayatan keagamaan. 

5 Membawa barang – barang 

tanpa rekomendasi dari 

Pengasuh atau guru terkait, 

seperti : 

a. Flasdisk,MMC, VCD, 

MP3, MP4, Gadged, Ipod,  

Laptop dsb. 

b. Guitar, Radio, HP, Kamera. 

c. Kendaraan bermotor. 

30 Untuk point a dan b disita tidak 

dikembalikan dan menjadi hak 

milik atau inventaris asrama. 

Untuk point c pemanggilan 

orang tua dan penugasan 

keagamaan. 

6 Membawa, menyimpan atau 

mempergunakan : 

a. Rokok. 

b. Gambar, tulisan, simbul 

dan sebagainya yang 

bersifat porno, sadis atau 

merusak akhlaq.. 

c. Alat – alat lain yang tidak 

ada hubungannya dengan 

pendidikan di asrama 

seperti : mainan, pemukul, 

kartu, senjata tajam. 

30 a. Diambil ,Ditegur dan 

penugasan penghayatan 

keagamaan. 

b. Diambil dan dikembalikan 

kepada orang tua, 

penugasan penghayatan 

keagamaan. 

c. .Diambil dan di 

kembalikan waktu   

perpulangan. 

7 Pulang Tanpa Ijin. 30 Ditegur, membuat pernyataan 

tidak akan mengulanginya lagi, 

Penugasan penghayatan 

keagamaan. 

8 Merusak atau mengotori 

fasilitas asrama. 15 

Ditegur dan ditugasi agar 

dibersihkan dan  

atau diganti. 

9 Menghina atau merendahkan 

orang lain. 
30 

Ditegur dan meminta maaf 

kepada orang  yang dihina/ 
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direndahkan, Penugasan 

penghayatan keagamaan. 

10 Menggunakan alat elektronik 

yang membebani rekening 

listrik asrama. (Point 15) 

15 

Ditegur dan diingatkan, 

penugasan penghayatan 

keagamaan. 

11 Bertato, bertindik. (Point 15) 

15 

Ditegur dan diingatkan, 

penugasan penghayatan 

keagamaan. 

12 Mengucapkan kata – kata yang 

tidak sopan, jorok, dan kotor. 

(Point 15) 

30 

Ditegur dan diingatkan, 

penugasan penghayatan 

keagamaan. 

13 Menggunakan alat elektronik 

yang membebani rekening 

listrik asrama. 

15 

Ditegur dan diambil, 

dikembalikan lagi  waktu 

perpulangan. 

14 

 

Keluar asrama tanpa ijin. 

 
30 

Ditegur, penugasan 

penghayatan keagamaan. 

Pemanggilan orang tua, atau 

skorsing   

15 

Menyalahgunakan uang 

pembayaran sekolah atau 

asrama 
30 

Ditegur, penugasan 

penghayatan keagamaan. 

Pemanggilan orang tua, atau 

skorsing   

16 

 

 

17 

 

 

18 

 

 

 

 

19 

 

 

Mencuri barang atau uang 

dengan nilai dibawah Rp. 

300.000,-  

Melakukan pemalakan( minta 

dengan paksa) pada teman atau 

orang lain.  

Membawa atau menyimpan 

uang di asrama/ di sekolah 

melebihi jumlah yang telah di 

tentukan selama lebih 24 

jam(sehari semalam).  

Meminjam uang atau barang 

berharga tanpa seijin pembina. 

 

30 

 

 

30 

 

 

30 

 

 

 

 

15 

 

 

Ditegur, penugasan 

penghayatan keagamaan. 

Pemanggilan orang tua. 

Ditegur, penugasan 

penghayatan keagamaan. 

Pemanggilan orang tua. 

Ditegur, penugasan 

penghayatan keagamaan. 

 

 

 

Ditegur, penugasan 

penghayatan keagamaan. 

 

 

PELANGGARAN RINGAN 

No KriteriaPelanggaran Ringan Point Sanksi 

1 
Bersuara keras dan membuat kegaduhan 
di lingkungan Asrama dan Masjid. 

5 
Ditegur dan diingatkan, penugasan 
penghayatan keagamaan. 

2 Berpenampilan tidak sopan, tidak rapi 
dan tidak islami : rambut di cat/disisir 

tegak, potong rambut tidak sesuai aturan 

asrama, berambut panjang, dan memakai 

baju atau  celana jeans, segala merek 
distro dan sejenisnya. 

10 

Ditegur dan diingatkan agar dirapikan. 
Untuk baju/celana Jean di ambil dan 

tidak dikembalikan. 

3 Memakai aksesoris seperti : gelang, 
kalung, cincin dan sejenisnya 

5 
Disita dan penugasan penghayatan 
keagamaan 

4 Nongkrong di pinggir jalan tanpa ada 5 Ditegur dan diingatkan. 
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keperluan. 

5 Membuang sampah tidak pada 

tempatnya.. 
5 

Ditegur dan diingatkan, di beri tugas 

membersihkan.. 

6 Memakai alas kaki pada tempat yang 

tidak di perkenankan memakainya 
5 

Ditegur dan diingatkan ditugasi untuk 

Membersihkan 

7 Makan di luar ruang makan dan tidak 

pada waktunya. 
5 

Ditegur dan penghayatan keagamaan. 

8 Tidur di kamar atau dipan orang lain. 5 Ditegur dan penghayatan keagamaan. 

9 Tidur setelah shalat shubuh 5 Ditegur dan penghayatan keagamaan. 

10 

 
 

 

 

11 

 

 

12 

 
 

Tidak mau tidur / melakukan kegiatan 

lain saat, jam tidur malam hari, kecuali 
belajar atau kegiatan yang diijinkan oleh 

Pembina asrama. 

Berlambat-lambat berangkat ke sekolah 

atau masjid saat kegiatan. 

Kembali ke asrama saat KBM di sekolah 

atau kegiatan di masjid tanpa ijin 

Pembina. 

5 

 
 

 

 

5 

 

 

5 

Ditegur dan penghayatan keagamaan. 

 
 

 

Ditegur dan penghayatan keagamaan. 

 

Ditegur dan penghayatan keagamaan. 

 

BAB III 

ATURAN TAMBAHAN 

1. Semua yang berbentuk penugasan penghayatan keagamaan, pemanggilan ortu, 

perjanjian, skorsing dan pengembalian siswa kepada orang tua/ wali bervariasi, 

tergantung pada jumlah point  dan tingkat pelanggaran 

a. Pelanggaran berat  

Point 20  : Pemanggilan ortu penugasan, penghayatan keagamaan, 

Perjanjian dan  skorsing 

Point 60  : Pemanggilan orang tua dan atau dikembalikan ke orang 

tua. 

b. Pelanggaran sedang  

Point 15 - 30  : Pemanggilan orang tua, penugasan dan  penghayatan 

keagamaan. 

Point 40 - 60  : Pemanggilan orang tua, penugasan dan penghayatan 

keagamaan, perjanjian dan scorsing 

c. Pelanggaran ringan 

Point 5 – 20 : Penugasan dan Penghayatan keagamaan. 

2. Penghayatan keagamaan adalah memberi kesempatan pada santri untuk kembali 

mengingat ilmu yang telah di terima selama menjadi siswa di SMP MTA.  

3. Membaca Al Qur’an, Sholat Sunnah, Menghafal Surat – surat pendek, menghafal 

hadist, membuat makalah keagamaan adalah contoh penghayatan keagamaan dalam 

dimensi sanksi kepada santri. 

4. Membuat Pernyataan minimal ditandatangani oleh penanggung jawab kelas. Dalam 

keadaan tertentu Seluruh Pengasuh di mohonkan tanda tangannya. 

5. Suatu kasus pelanggaran akan meningkat kriterianya apabila dilakukan berulang  

kali atau seorang santri telah melakukan dua kasus pelanggaran atau lebih yang 

berbeda sehingga mencapai point kriteria pelanggaran di atasnya. 

6.  Tahapan penetapan sanksi dalam kondisi pelanggaran berat tidak harus hirarkis 

(berurutan)  sebagaimana tercantum di atas. 

7. Semua bentuk tata tertib dan pelanggaran yang belum tercantum dalam buku ini 

maka akan disesuaikan pelaksanaannya. 
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Lampiran 10 
Buku Materi Kelas 7 

Buku Materi Hafalan Santri 
Pondok Pesantren MTA 

Gemolong Sragen 
 

Biodata Santri 
Nama   : …………………….. 
Kamar/ Kelas  : …………………….. 
Tempat/ Tanggal Lahir : …………………….. 
Alamat   :….………………….. 
No Hp   : …………………….. 
Motto   : …………………….. 
 

Ttd Pemilik  
 

{……………….…} 
 

 
Team Penyusun 

Buku Materi Harian Santri 
Ponpes MTA Gemolong, Sragen 

Pentashih 
1. Ust. Ahmad Tamrin, B.A 
2. Ust. Suratman, B.A 
Penyusun 
1. Ust. Arief Hartono, S.Th.I, M.Pd.I 
2. Ust. Mahmud Yunus, S.Th.I, S.Pd 
3. Ust. Warto, S.Pd, M.Si 
4. Didik Budi Santoso, S.E 
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Muqodimah 
 بسم هللا الرْحن الرحيم 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita 
semua sehingga “ Buku materi harian santri, Ponpes MTA Gemolong Sragen” dapat diselesaikan dan 
semoga bermanfaat bagi para santri dan pembimbing ponpes MTA Gemolong khususnya dan 
masyarakat umum dapat mengambil hikmah. 

Buku ini merupakan kumpulan materi harian santri yang terdiri atas: Peshalatan, Do’a-Do’a 
Harian, Ayat-Ayat Pilihan, Hadis-Hadis Pilihan, Mufrodat dan Percakapan Bahasa Arab yang 
menunjang pelaksanaan ibadah, Kegiatan selama di pondok, Serta menambah wawasan ilmu sebagai 
bekal santri untuk dakwah dimasyarakat demi menyebarkan syi’ar islam. 

Buku ini disusun oleh para pengasuh dan pengurus Ponpes MTA Gemolong disesuaikan 
pada Al-Qur’an dan Sunah Nabi Muhammad SAW dengan arahan dan kebijakan Yayasan Majlis 
Tafsir Al-Qur’an )MTA(. Namun demikian kita menyadari bahwa kita sebagai manusia tidak luput 
dari kesalahan dalam penyusunan buku ini. maka dari itu saran dan masukan dari para ‘Alim Ulama’, 
Asatidz Asatidzah, dan pihak lain yang bermanfaat bagi kesempurnaan buku ini sangat kami 
harapkan. 

Jazakumullah Khoiron Katsiron. 
Penulis,   

 
(Sekretaris Ponpes) 

 
MATERI PESHALATAN 

KELAS VII 

No Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1 Gasal Melaksanakan Toharoh a. Mempraktikkan Wudlu dan Tayamum 
b. Menjelaskan tata cara mandi wajib 
c. Menjelaskan tata cara shalat lima waktu 

2 Genap Melaksanakan tata Cara Shalat 
fardhu 

a. Menjelaskan waktu waktu shalat. 
b. Mempraktikan Gerakan-gerakan shalat 
lima waktu. 
c. Menghafalkan bacaan bacaan shalat lima 
waktu. 

 
THOHAROH 

A. Wudlu 
Dalam ibadah shalat, sangat erat sekali hubungannya dengan wudlu, shalat seseorang tidak 

sah apabila wudlunya tidak sempurna. Maka untuk memperoleh shalat yang sah kita harus 
memperhatikan mulai dari wudlu. 
1. Dasar Perintah Berwudlu 

 َسُحوا ِبُرُءوِسُكْم َوأَْرُجَلُكْم ِإََل اْلَكْعَبْيِ ۚ ََي أَي َُّها الهِذيَن آَمُنوا ِإَذا قُْمُتْم ِإََل الصهََلِة فَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوأَْيِدَيُكْم ِإََل اْلَمرَاِفِق َوامْ 
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Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah 
mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu 
sampai dengan kedua mata kaki……...[Q.S AL Maaidah: 6] 

 ُل هللاُ َصََلَة َأَحدُِكْم ِإَذا َأْحَدَث َحَّته يَ ت ََوضهَأ. َعْن َأِب ُهَريْ َرَة قَاَل: قَاَل َرُسْوُل هللا صل ي هللا عليه وسل م: َلَ يَ ْقبَ 
Dari Abu Hurairah RA, ia berkat, Rasulullah SAW bersabda, “Allah tidak menerima 
shalat seseorang diantara kamu jika berhadats, sehingga ia berwudlu” [HR. Al Bukhari, 
Muslim, Abu Dawud dan At Tirmidzi]. 

2. Cara Berwudlu 
a. Membaca Basmalah 
b. Membasuh kedua tangan sampai kedua tangan hingga pergelangan, tiga kali dan 
mendahulukan yang sebelah kanan. 

وسل م تَ َوض أَ فَاْست َوَْكفه َثََلًًث َأْي َغَسَل َكفهْيهِ َعْن أْوس  ْبِن َأْوس  الثَ َقِفى َرِضَي هللاُ َعْنُه قَاَل: رَأَْيُت َرُسْوُل هللِا صل ى هللا عليه    
Dari Aus bin Aus Ats-Tsaqafi RA, ia berkata: “aku melihat Rasulullah SAW 
berwudlu, maka beliau memulai dengan membasuh telapak tangannya tiga kali, yaitu 
mencuci kedua telapak tangan beliau [H.R Ahmad dan Nasai]. 

c. Berkumur dan menaikkan air ke hidung tiga kali 
Cara: ambil air seciduk dengan telapak tangan kanan, separuh dimasukkan ke mulut untuk 

berkumur-kumur dan menggosok gigi dan separuhnya lagi dinaikkan ke hidung untuk 
membersihkan hidung dengan tangan kiri. 

ثُ رْ َعْن َأَِب ُهَريْ َرة َأنه َرُسْوَل هللِا صلهى هللاُ عليه وسل م قَاَل: ِإَذا تَ َوض أَ َأَحدُُكْم فَ ْلَيْجَعْل ِف أَْنفِه ُثه  ن ْ   ْلي َ
Dari abu Hurairah RA, RAsulullah SAW bersabda, “apabila seorang diantara kamu 
berwudlu hendaklah ia memasukkan air kehidungnya kemudian ia hembuskan [HR. 
Ahmad, Al Bukhari dan Muslim] 

d. Membasuh muka sampai rata tiga kali 
Cara: Ambil air seciduk dengan dua telapak tang, lalu membasuh muka sampai rata. 

ثَ َنا َُمَمهُد ْبُن َعْبِد الرهِحيِم قَاَل   ِد ْبِن َأْسَلَم َعْن  َأْخَِبَََن أَبُو َسَلَمَة اْْلَُزاِعيُّ َمْنُصوُر ْبُن َسَلَمَة َقاَل َأْخَِبَََن اْبُن ِبََلل  يَ ْعِِن ُسَلْيَماَن َعْن َزيْ َحده
ْنَشَق ُثه َأَخَذ َغْرَفًة ِمْن َماء  َفَجَعَل ِِبَا َهَكَذا  َعطَاِء ْبِن َيَسار  َعْن اْبِن َعبهاس  أَنهُه تَ َوضهأَ فَ َغَسَل َوْجَهُه َأَخَذ َغْرَفًة ِمْن َماء  َفمَ  ْضَمَض ِِبَا َواْست َ

ا يََدُه اْلُيْسَرى ُثه   ُثه َأَخَذ َغْرَفًة ِمْن َماء  فَ َغَسَل ِبَِ َأَضافَ َها ِإََل يَِدِه اأْلُْخَرى فَ َغَسَل ِِبَِما َوْجَهُه ُثه َأَخَذ َغْرَفًة ِمْن َماء  فَ َغَسَل ِِبَا َيَدُه اْلُيْمَن 
ْخَرى فَ َغَسَل ِِبَا رِْجَلُه يَ ْعِِن اْلُيْسَرى ُثه قَاَل َهَكَذا  َمَسَح ِبَرْأِسِه ُثه َأَخَذ َغْرَفًة ِمْن َماء  فَ َرشه َعَلى رِْجِلِه اْلُيْمَن َحَّته َغَسَلَها ُثه َأَخَذ َغْرَفًة أُ 

  َعَلْيِه َوَسلهَم يَ ت ََوضهأُ رَأَْيُت َرُسوَل اَّللهِ َصلهى اَّللهُ 

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdurrahman berkata, telah 
mengabarkan kepada kami Abu Salamah Al Khaza’i Manshur bin Salamah berkata, 
telah mengabarkan kepada kami Ibnu Bilal -yaitu Sulaiman- dari Zaid bin Aslam dari 
Atha bin Yasar dari Ibnu ‘Abbas, bahwa dia berwudlu’, ia mencuci wajahnya, lalu 
mengambil air satu cidukan tangan dan menggunakannya untuk berkumur dan 
istintsaq, lalu ia kembali mengambil satu cidukan tangannya dan menjadikannya begini 
-menuangkan pada tangannya yang lain-, lalu dengan kedua tangannya ia membasuh 
wajahnya, lalu mengambil air satu cidukan dan membasuh tangan kanannya, lalu 
kembali mengambil air satu cidukan dan membasuh tangannya yang sebelah kiri. 
Kemudian mengusap kepala, lalu mengambil air satu cidukan dan menyela-nyela kaki 
kanannya hingga membasuhnya, lalu mengambil air satu cidukan lagi dan membasuh 
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kaki kirinya. Setelah itu ia berkata, “Seperti inilah aku lihat Rasulullah SAW 
berwudlu.” [HR. Al Bukhari juz 1 hal 44] 

e. Membasuh Tangan Sampai dengan siku-siku, tiga kali 
f. Menyapu kepala sampai rata, sekali saja, sekaligus sambil mengusap telinga kanan 
dan kiri 

Cara: basahi kedua telapak tangan dan letakkan di kepala bagian depan, kemudian sapukan 
hingga bagian belakan, kemudian turunkan dan sapukan pada dua daun telinga dengan 
cara memasukkan jari telunjuk untuk mengusap daun telinga bagian dalam dan ibu jari 
untuk mengusap daun telinga bagian luar. 

g. Membasuh/ Mencuci kaki 
Cara: basuhlah kaki kanan terlebih dahulu sampai dengan mata kaki hingga bersih, tiga kali 

kemudian basuh kaki kiri hingga bersih tiga kali. 
h. Membaca syahadat 

Dari Umar bin Khaththab RA, Rasulullah SAW bersabda, 

إَِلَه ِإَله هللاُ َوْحَدهُ ََل َشرِيَك َلُه َوأَنه َُمَمهًدا َعْبُد هللِا َوَرُسولُُه ِإَله فُِتَحْت َلُه  َما ِمْنُكْم ِمْن َأَحد  يَ ت ََوضهأُ فَ ُيْسِبُغ اْلَوُضوَء ُثه يَ ُقوُل: َأْشَهُد َأْن ََل  
 أَبْ َواُب اْْلَنهِة الثهَمانَِيُة َيْدُخُل ِمْن أَيِ َها َشاءَ 

“Tidaklah salah seorang di antara kalian berwudhu dan menyempurnakan wudhunya, 
kemudian mengucapkan, ‘Asyhadu an laa ilaaha illallah wahdahu laa syariika lahu, wa 
asyhadu anna Muhammadan ‘abduhu wa rasuluhu’ [Aku bersaksi bahwa tidak ada 
sesembahan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku 
bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah.] kecuali Allah akan bukakan 
untuknya delapan pintu langit yang bisa dia masuki dari pintu mana saja.” [HR. Ahmad, 
Muslim dan Abu Dawud] 

3. Hal Hal Yang Membatalkan Wudlu 
Didalam alqur’an secara garis besarnya yang membatalkan wudhu ada dua yaitu: 

buang air dan bersetubuh. 
ُدوا َماًء فَ ت ََيمهُموا َصِعيًدا َطيِ ًبا .....  ....... َأْو َجاَء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلَغاِئِط َأْو ََلَمْسُتُم النِ َساَء فَ َلْم َتَِ

atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu 
tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci) [QS. An 
Nisa’: 43]. 

a. Hadats Kecil 
Kentut, Kencing, Berak, Keluar madzi dan wadzi 

b. Hadas Besar 
Bersetubuh, keluar mani, haid, keluar darah nifas. 

B. Tayamum 
1. Pengertian Tayamum 

Suatu syariat agama sebagai pengganti wudlu/ mandi yang hendak melaksanakan shalat 
karena suatu keadaan. 

2. Yang diperbolehkan tayamum 
a. Orang sakit yang membahayakan atau memperlambat kesembuhannya apabila terkena air. 
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b. Orang yang sedang dalam perjalanan/ musafir. 
c. Orang mukim yang tidak mendapatkan air 

Firman Allah SWT: 

ُتْم َمْرَضٰى َأْو َعَلٰى َسَفر  َأْو َجاَء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلغَ  ُروا ۚ َوِإْن ُكن ْ ُتْم ُجنُ ًبا فَاطههه ُدوا َماًء فَ ت ََيمهُموا َصِعيًدا   اِئِط َأْو ََلَمْسُتمُ ...ۚ َوِإْن ُكن ْ النِ َساَء فَ َلْم َتَِ
 َطيِ ًبا ... 

….dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air 
(kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka 
bertayammumlah dengan tanah yang baik )bersih(; ….[QS. An Nisa: 43, AL Maidah: 
6] 

3. Tata cara tayamum 
a. Menepukan tangan satu kali ke tempat yang mengandung debu. 
b. Kemudian mengusapkan pada muka dan kedua tangan hingga pergelangan. 
c. Boleh ditiup dahulu atau ditepukan. 
C. MANDI JANABAH 

1. Pengertian 
Mandi janabah adalah mandi yang disyariatkan oleh agama bagi orang-orang yang hendak 
melaksanakan shalat apabila berhadas besar 

2. Tata cara mandi janabah 
a. Bagi laki-laki 

1. Membaca basmalah 
2. Mencuci kedua tangan 
3. Mencuci kemaluan 
4. Berwudlu 
5. Menyiram kepala tiga kali sampai rata  
6. Meratakan air ke seluruh tubuh 
7. Mencuci kedua kaki 

b. Bagi perempuan 
1. Bagian kepala cukup disiram tiga kali tanpa harus membuka sanggulnya. 
2. Kemudian menyiramkan air ke seluruh tubuh hingga rata. 

PESHALATAN 
A. Pengertian Shalat 

Menurut dhahirnya dinamakan yang dinamakan shalat adalah segala perbuatan, bacaan-
bacaan, doa-doa yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam yang semuanya tadi 
diibadatkan kepada Allah SWT, menurut syarat syarat dan tata cara yang telah ditentukan. 

Tiap tiap muslim laki laki maupun perempuan yang sudah baligh diwajibkan 
mengerjakan shalat sehari semalam lima waktu yaitu: Subuh, Dhuhur, Ashar, Maghrib, Isya 

B. Waktu Waktu Shalat 
ُتُم الصهََلَة َفاذُْكُروا اَّللهَ ِقَياًما َوقُ ُعوًدا   ُتْم فَأَِقيُموا الصهََلَة ۚ ِإنه الصهََلَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنَي ِكَتاِبً فَِإَذا َقَضي ْ   َمْوُقوَتً َوَعَلٰى ُجُنوِبُكْم ۚ فَِإَذا اْطَمْأنَ ن ْ

Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu 
duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah 
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shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya 
atas orang-orang yang beriman. [QS. An Nisa: 103] 
1. Subuh 

Dimulai sejak terbitnya fajar shadiq hingga terbitnya matahari.  
 َوْقُت َصََل الصُّْبِح ِمْن طُُلْوِع الَفْجِر َماََلْ َتْطُلِع الشهْمسُ 

Waktu subuh itu sejak dari terbitnya fajarr selama matahari beluum terbit [HR Muslim] 
2. Dhuhur 

Dimulai sejak matahari sedikit condong ke barat sampai bayangan benda sama dengan 
bendanya. 

 َوْقُت الظُّْهِر ِإَذا زَاَلِت اِلشهْمِس َو َكاَن ِظلُّ الرهُجِل َكُطْوِلِه َما ََلْ َُيُْضِر اَلْصرُ 
Waktu Dhuhur ialah manakala matahari condong ke barat hingga bayangan sama dengan 
bendanya, selama belum tiba waktu ashar [HR Muslim] 

3. ‘Ashar 
Waktu shalat ashar dimulai saat Panjang bayangan sama dengan bendanya hingga matahari 
tenggelam di ufuk barat. 

 َوْقُت الَعْصِر َما ََلْ َتْصَفره الشهْمسُ 
Waktu ‘Ashar adalah selama matahari belum berwarna kuning [HR. Muslim]. 

4. Maghrib 
Waktu shalat maghrib dimulai setelah terbenamnya matahari hingga hilangnya Syafaq (mega 
merah) 

َفقُ  ْغِرب َما ََلْ يَِغِب الشه
َ
 َوْقُت َصََلِة امل

Waktu maghrib adalah selama sebelelum hilang mega merah [HR. Muslim] 
5. Isya 

Dimulai sejak berakhir waktu maghrib sepanjang malam hingga terbitnya fajar shadiq. 
C. Tata Cara Shalat dan Bacaan dalam Shalat 

1. Qiyam 
Berdiri tegak menghadap kiblat, pandangan kearah tempat sujud 

2. Takbiratul Ihram 
Mengangkat kedua tangan hingga sejajar Pundak atau daun telinga, telapak tangan 
dihadapkan ke kiblat, seraya mengucapkan takbir. 

3. Bersedekap 
Meletakkan tangan kanan diatas tangan kirinya. 

4. Membaca doa Iftitah 

  ِق َواْلَمْغِرِب . اللهُهمه نَقِ ِن ِمَن اْلََْطاََي َكَما يُ ن َقهى الث هْوُب اأَلبْ َيُض ِمَن الدهَنِس اللهُهمه اْغِسلْ اَللهُهمه َِبِعْد بَ ْيِن َوَبْيَ َخَطاََيَى َكَما َِبَعْدَت َبْيَ اْلَمْشرِ 
 َخطَاََيَى ِِبْلَماِء َوالث هْلِج َواْلَِبَدِ 

Ya Allah jauhkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana engkaujauh kan antara timur dan barat. 
Ya Allah bersihkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana bersihnya pakaian putih dari kotoran. 
Ya Allah cucilah aku dari dosa-dosaku dengan air, salju dan embun.[HR. Bukhari 1:181, 
Muslim hal.419, no.147] 
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بِ  اْلَعاَلِمَي ََل َشرِيَك  ِت َواأَلْرَض َحِنيًفا )ُمْسِلًما( َوَما َأََن ِمَن اْلُمْشرِِكَي ِإنه َصَلَِتى َوُنُسِكى َوََمَْياَى َوََمَاِتى َّللِِه رَ َوجهْهُت َوْجِهَى لِلهِذى َفطََر السهَموَا
ْنَت. أَْنَت َرَبِ  َوَأََن َعْبُدَك ظََلْمُت نَ ْفِسى َواْعرَتَْفُت ِبَذْنِب فَاْغِفْر َِل ُذنُوَِب َجَِيًعا إِنهُه  َلُه َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوَأََن ِمَن اْلُمْسِلِمَي اللهُهمه أَْنَت اْلَمِلُك َلَ إَِلَه ِإَله أَ 

َعنِ   َواْصِرْف  أَْنَت  ِإَله  أَلْحَسِنَها  يَ ْهِدى  َلَ  اأَلْخََلِق  أَلْحَسِن  َواْهِدِِن  أَْنَت  ِإَله  الذُّنُوَب  يَ ْغِفُر  َسيِ ئَ َها  َلَ  َلب هْيَك    أَْنَت  ِإَله  َسيِ ئَ َها  َعنِ   َيْصِرُف  ََل 
 تَ ْغِفُرَك َوأَُتوُب إِلَْيكَ َوَسْعَدْيَك َواْلَْرْيُ ُكلُُّه ِِف يََدْيَك َوالشهرُّ لَْيَس إِلَْيَك َأََن ِبَك َوإِلَْيَك تَ َبارَْكَت َوتَ َعالَْيَت َأسْ 

Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 
keadaan tunduk (dan menyerahkan diri), dan aku bukanlah dari golongan orang-orang 
musyrik. Sesungguhnya shalatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah 
Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu bagiNya. Dan dengan yang demikian itu lah aku 
diperintahkan. Dan aku termasuk orang yang berserah diri. Ya Allah, engkaulah raja, tiada 
tuhan selain engkau, engkau adalah tuhanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku telah 
menganiaya diriku dan aku mengakui dosa-dosa ku, karena itu ampunilah dosa-dosa ku 
semuanya, sesungguhnya tiada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau, dan 
tunjukilah aku kepada sebaik-baik akhlak, dan tidak ada yang bisa menunjuki kepada 
sebaik-baik akhlak kecuali engkau. Dan palingkanlah aku dari akhlak yang buruk, dan tidak 
ada yang bisa memalingkan akhlak yang buruk dari ku selain engkau. Aku sambut 
panggilan-Mu dan aku tetap that kepada-Mu dan menolong agama-Mu. Dan kebaikan 
semuanya ada ditangan-Mu. Dan kejahatan tidaklah menuju kepada-Mu. Maha suci 
engkau dan maha tinggi. Aku mohon ampuni kepada-Mu dan aku bertaubat kepada-Mu 
[HR.Muslim hal.536] 

ُ َأْكَِبُ َكِبريًا َواحْلَْمُد َّللِهِ َكِثريًا َوُسْبَحاَن اَّللهِ بُْكَرًة َوَأِصيَلً   اَّلله

Allah Maha Besar dengan sebesar-besarnya, segala puji bagi Allah dengan pujian yang 
banyak. Mahasuci Allah pada waktu pagi dan petang. [HR. Muslim 1: 420] 

  . ُسْبَحاَنَك الل ُهمه َوِِبَْمِدَك َوتَ َباَرَك اْْسَُك َوتَ َعاََل َجدَُّك َوَلَاِلَه َغرْيُكَ 

Maha suci engkau ya Allah, dan dengan memuji-Mu (aku memulai ibadah ini), maha 
berkah nama-Mu, maha tinggi keagungan-Mu dan tiada tuhan selain Engkau (HR. Abu 
Dawud juz 1, hal 206 no 776) 

 احلَْمُد َّللِ ِ َْحًْدا َكِثرْيًا طَيِ ًبا ِفْيهِ 

Segala puji Bagi Allah, pujian yang banyak, yang baik dan diberkahi (HR. Muslim, juz 1, 
hal. 419 no 149) 

5. Membaca Ta’awwudz 
 فَِإَذا قَ رَْأَت اْلُقْرآَن فَاْسَتِعْذ ِِبَّللِه ِمَن الشهْيطَاِن الرهِجيمِ 

Apabila kamu membaca Al Quran hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah 
dari syaitan yang terkutuk [QS. An Nahl: 98] 

6. Membaca basmallah 
7. Membaca Al Fatihah 

 ََل َصََلَة لَِمْن ََلْ يَ ْقرَأْ ِبَفاُِتَِة الِكَتابِ 
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“tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca Faatihatul Kitaab” )HR. Al Bukhari juz 1 
hal. 184, Muslim juz 1 hal. 259 no 35,36, Tirmidzi juz 1 hal 156 no 247) 

8. Membaca Aamiin 
Lafal Aamiin diucapkan baik oleh imam maupun oleh makmum. 

9. Membaca Surat atau Ayat Al-Qur’an 
10. Ruku’ 
a. Mengankat kedua tangan sejajar Pundak atau daun telinga, ucapkan takbir 
b. Meletakkan tangan dilutut, dengan posisi mencengkram. 
c. Punggung lurus, Kepala lurus dengan punggung. 
d. Membaca doa 

 ُسْبَحاَن َرِبِ َ الَعِظْيمِ 
 “Maha suci Allah yang Maha Agung” )HR. Muslim dan Tirmidzi] 

  ُسْبَحاَنَك اللهُهمه رَب هَنا َوِِبَمِدَك، اللهُهمه اْغِفْر ِل 
 “Maha Suci Allah, Rabb kami, segala puji bagiMu. Ya Allah ampuni dosaku” )HR. 
Jama’ah kecuali Tirmidzi(. 

11. Bangkit dari rukuk dan I’tidal 
ُ لَِمْن ْحََِدُه . فَ ُقوُلوا  َع اَّلله َرب هَنا َوَلَك احْلَْمدُ َوِإَذا رََفَع فَاْرفَ ُعوا ، َوِإَذا قَاَل ْسَِ  

“Jika imam bangkit dari ruku’, maka bangkitlah. Jika ia mengucapkan ‘sami’allahu liman 
hamidah (artinya: Allah mendengar pujian dari orang yang memuji-Nya( ‘, ucapkanlah 
‘robbana wa lakal hamdu )artinya: Wahai Rabb kami, bagi-Mu segala puji(’.” )HR. 
Bukhari dan Muslim ) 

12. Sujud 
a. Turun menuju tempat sujud sambil bertakbir 
b. Meletakkan lutut dulu baru tangan 
c. Sujud bertumpu pada tujuh anggota badan : wajah (dahi dan hidung), dua telapak tangan, 
dua lutut dan dua ujung ujung jari. 
d. Tangan sedikit dibuka/dibentangkan. 
e. Paha jauh dari perut. Ulama ber-ijma’ tentang disunnahkannya hal ini. Asy Syaukani 
rahimahullah mengatakan:  

ُهَما، وَ   ََل ِخََلَف ِف َذِلكَ احْلَِدْيُث يَُدلُّ َعَلى َمْشُرْوِعيهِة الت هْفرِْيِج َبْيَ اْلَفِخَذْيِن ِف السُُّجْوِد، َورَْفِع اْلَبْطِن َعن ْ
“Hadis menunjukkan tentang disyariatkannya melebarkan paha ketika sujud dan 
menjauhkan perut dari paha. Tidak ada khilaf dalam masalah ini.” (Nailul Authar, 2/297) 

f. Kedua tumit dirapatkan. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiallahu’anha:  
ُ َعَلْيِه َوَسلهَم وََكاَن َمِعْي َعَلى ِفرَاِشْي ، فَ َوَجْدتُُه َساِجًدا ، رَاصًّا َعِقبَ ْيِه ، ُمْستَ ْقِبَلً فَ َقْدُت َرُسْوَل هللا  َلةِ  َصلهى اَّلله  ِِبَْطرَاِف َأَصاِبِعِه اْلِقب ْ

“Suatu malam aku kehilangan Rasulullah SAW, padahal sebelumnya beliau bersamaku di 
tempat tidur. Kemudian aku mendapat beliau sedang sujud, dengan menempelkan dua 
tumitnya, menghadapkan jari-jari kakinya ke kiblat.” )HR. Muslim no. 486( 

g. Membaca doa 
 ُسْبَحاَن َرَبِ َ اأَلْعَلى َوِِبَْمِدهِ 

“Subhana robbiyal a’laa wa bi hamdih )artinya: Maha Suci Rabbku Yang Maha Tinggi dan 
pujian untuk-Nya(”. Ini dibaca tiga kali. (HR. Abu Daud no. 870, shahih) 

 ُسْبَحاَنَك اللهُهمه رَب هَنا َوِِبَْمِدَك ، اللهُهمه اْغِفْر َِل 



 
 

228 
 

“Subhanakallahumma robbanaa wa bihamdika, allahummaghfir-lii (artinya: Maha Suci 
Engkau Ya Allah, Rabb kami, pujian untuk-Mu, ampunilah aku)“. )HR. Bukhari no. 817 
dan Muslim no. 484). 

13. Duduk Diantara Dua Sujud 
Setelah melaksanakan sujud dengan tuma’ninah, kemudian duduk diantara dua sujud. 

Yaitu mengangkat kepala dari sujud sambil bertakbir, hingga duduk diatas tapak kaki kiri, 
sedangkan tapak kaki yang kana ditegakkan pada ujung ujung jarinya, serta meletakkan kedua 
tangan pada paha dengan meretakan ujung jari. Dilanjutkan berdoa: 

 اْرفَ ْعِِن ، َواْرزُْقِِن ، َواْهِدِن. َربِ  اْغِفْر ِل ، َواْرَْحِِْن ، َواْجُِبِْن ، وَ 
"Robbighfirlii warahmnii, wajburnii, warfa’nii, warzuqnii, wahdinii )artinya: Ya Allah 
ampunilah aku, rahmatilah aku, cukupkanlah aku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan 
petunjuk untukku(.” (HR. Ahmad). 

 َربِ  اْغِفْر ِل َربِ  اْغِفْر ِل 
Diriwayatkan Imam an Nasai dari Hudzaifah bahwa ia pernah shalat bersama Nabi ketika berada 
diantara dua sujud beliau membaca, ” ROBBIGHFIRLI, ROBBIGHFIRLI )Wahai Rabbku 
ampunilah aku, wahai Rabbku ampunilah aku(.” 

14. Sujud Kedua 
Bergerak turun sambil bertakbir, dan sujud sebagaimana sujud yang pertama. 
15. Bangun rekaat berikutnya 

16. Memulai rekaat berikutnya dengan alfatihah 
17. Duduk tasyahut awal 
a. Duduk Iftirasy 
b. Meletakkan telapak tangan diatas paha, posisi jari renggang dan jari telunjuk kanan 
diacungkan. 
c. Membaca doa 

َنا َوَعَلى ِعَباِد اَّللِه الصهاحِلَِي ، َأْشَهدُ التهِحيهاُت َّللِِه َوالصهَلوَاُت َوالطهيِ َباُت ، السهََلُم َعَلْيَك أَي َُّها النهِبُّ َوَرْْحَُة اَّللِه َوبَ رََكاتُ  ُ    ُه ، السهََلُم َعَلي ْ أَْن ََل إَِلَه ِإَله اَّلله
 َوَأْشَهُد أَنه َُمَمهًدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ 

Segala ucapan selamat bagi Allah, shalawat, dan kebaikan. Mudah-mudahan kesejahteraan 
dilimpahkan kepadamu wahai Nabi beserta rahmat Allah dan barakah-Nya. Mudah-
mudahan kesejahteraan dilimpahkan pula kepada kami dan kepada seluruh hamba Allah 
yang shalih. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan 
Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hambaNa dan utusanNya). 
Dianjurkan untuk ditambah shalawat 

مهد ، َوَعَلى آِل َُمَمهد ، َكَما َِبرَْكَت َعَلى آِل إِبْ رَاِهْيَم،  ....... اللهُهمه َصلِ  َعَلى َُمَمهد ، َوَعَلى آِل َُمَمهد ، َكَما َصلهْيَت َعَلى آِل إِبْ رَاِهيَم، َوَِبرِْك َعَلى َمَُ 
 ِمْيَ إنهك ْحَِْيٌد َمَِْيدٌ ِف الَعالَ 

……. )Ya Allah semoga shalawat terlimpah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, 
sebagaimana shalawat terlimpah kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim,Engkau Maha 
Terpuji lagi Maha Mulia.Ya Allah semoga keberkahan terlimpah kepada Muhammad dan 
keluarga Muhammad, sebagaimana engkau berkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim,di alam 
semesta ini, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia(” )HR. Bukhari no. 
6357, Muslim no. 406) 

18. Duduk tasyahud akhir 
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a. Posisi duduk tawaruk 
b. Posisi tangan di paha dan jari telunjuk kanan mengacung. 
c. Membaca tasyahud seperti pada tasyahud pertama. 
d. Membaca doa 

.... َنِة اْلَمْحَيا َو اْلَمَماِت َوِمنْ  َنةِ  اَللهُهمه ِإِن َأُعْوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب الَقِْبِ َوِمْن َعَذاِب النهاِر َوِمْن ِفت ْ   اْلَمِسْيِح الدهجهالِ ِفت ْ
….ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari siksa qubur, dari siksa neraka, 
dari fitnah hidup dan mati dan dari fitnah masiihid dajjal [HR. Bukhari] 

19. Salam 
a. Menoleh kekanan sampai kelihatan pipikanan dari belakang dan mengucapkan 
Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barokatuh 
b. Menoleh kekiri sampai kelihatan pipi kiri dari belakang dan mengucapkan 
Assalamu’alaikum wa rahmatullah. 

MATERI DO’A HARIAN 
KELAS VII 

No Semester Standar 
Kompetensi 

Kompetensi Dasar 

1 Gasal Mengahafalkan doa 
sehari hari pilihan 

Menghafalkan doa Menuntut ilmu, doa pagi, doa petang, 
doa untuk kedua orang tua, doa kebaikan dunia akherat, doa 
sebelum makan dan minum, doa sesudah makan dan minu, 
doa sebelum tidur, doa bangun tidur, dan terjemahannya. 

2 Genap Menghafalkan doa keluar rumah, doa masuk rumah doa 
naik kendaraan, doa masuk kamar mandi, doa keluar kamar 
mandi, doa masuk masjid, doa keluar masjid, doa memakai 
pakaian, doa melepas pakaian dan terjemahannya. 

 
 

MATERI DOA HARIAN 
1. Doa Menuntut Ilmu 

  َرِبِ  زِْدِن ِعْلًما 
“Ya AllAh berilah aku ilmu )QS Thaha Ayat 114 dan HR Bukhari( 

2. Do’a Pagi 
ِصرْيُ 

َ
َنا َوِبَك ََنَْيا َوِبَك ََنُْوُت َواِلَْيَك امل  اللهُهمه ِبَك َأْصَبْحَنا َوِبَك أَْمَسي ْ

Ya Allah dengan pertolongan-Mu kami berada diwaktu pagi dan dengan pertolongan-Mu kami 
berada diwaktu sore dan dengan pertolongan-Mu kami hidup dan dengan kehendak-Mu kami 
mati, dan kepada-Mu lah semua akan kembali )HR Tirmidzi no 3391, An Nasa’i 10399, Ibnu 
Majah dan Abu dawud) 

3. Doa Petang 
َنا َوِبَك َأْصَبْحَنا َوِبَك ََنَْيا َوِبَك ََنُْوُت َواِلَْيَك النُُّشْورُ   اللهُهمه ِبَك أَْمَسي ْ

Ya Allah dengan pertolongan-Mu kami berada diwaktu sore dan dengan pertolongan-Mu kami 
berada diwaktu pagi dan dengan pertolongan-Mu kami hidup dan dengan kehendak-Mu kami 
mati, dan kepada-Mu lah semua akan kembali )HR Tirmidzi no 3391, An Nasa’i 10399, Ibnu 
Majah dan Abu dawud) 
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4. Doa Untuk Kedua Orang Tua 
 الل ُهَم اْغِفْرِل َوِلَواِلَديه َواْرَْحُْهَما َكَما َرب هَياِن َصِغرْيًا 

Ya Allah ampunilah aku dan keduwa orang tuaku serta sayangilah mereka sebagaimana mereka 
menyayailahku di waktu kecil 

5. Doa Untuk kebaikan Dunia dan Akherat 
نْ َيا َحَسَنًة َوِف اْْلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النهارِ   َرب هَنا آتَِنا ِف الدُّ

Ya tuhan kami berikanlah kami kebaikan din dunia dan kebaikan di akherat serta jauhkanlah 
kami dari siksa api neraka (QS Al Baqarah ayat 201 dan HR. Muslim) 

6. Doa sebelum Makan dan Minum 
 ِبْسِم هللِا الرهْْحَِن الرهِحْيمِ 

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang 
7. Doa Sesudah Makan dan Minum 

 احلَْمُد هلل َربِ  الَعَلِمْيِ 
Sega puji bagi Allah tuhan semesta alam. 

8. Doa Sebelum Tidur 
 ِبْسِمَك اللهُهمه َأْحَيا َوِبْسِمَك أَُمْوتُ 

Dengan menyebut nama-Mu allah aku hidup dan dengan menyuebut nama-Mu aku mati 
9. Doa bangun Tidur 

 احلَْمُد هلل الهِذْي َأْحَياََن بَ ْعَدَما أََماتَ َنا َوإَِلْيِه النُُّشْورُ 
Sega puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami dan kepada-Nya 
kami kembali 

10. Doa Keluar Rumah 
َحْوَل َوََل قُ وهَة ِإَله ِِبهلل ِبْسِم هللا تَ وَكهْلُت َعَلى هللا ََل    

Dengan nama Allah kami berserah diri kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan 
pertolongan-Nya 

11. Doa Masuk Rumah 
ْلَنا اللهُهمه ِإِن ِ َأْسأَُلَك َخرْيَ اْلَمْوِلِج َوَخرْيَ اْلَمْخرَِج ِبْسِم هللا َو ْلََْنا   َوِبْسِمَك َخَرْجَنا َوَعَلى هللا َرب هَنا تَ وَكه  

Ya Allah aku memohon kepada-Mu sebaik-baik tempat masuk dan sebaik-baik tempat keluar. 
Dengan nama Allah kami masuk dan dengan nama Allah kami keluar. Dan kepada Allah tuhan 
kami, kami bertawakal 

12. Doa Naik Kendaraan 
َقِلبُ ْونَ  َر لََنا َهَذا َوَما ُكنها َلُه ُمْقرِِنْيَ َوِإَنه ِإََل َربِ َنا َلُمن ْ  ُسْبَحاَن الهِذي َسخه

Maha suci Allah yang telah memudahkan ini (kendaraan) bagi kami yang kami tidak sanggup 
untuk mengendalikannya dan sesungguhnya kepada Allah kami kembali. 

13. Doa Masuk Kamar Mandi 
 اللهُهمه ِإِنِ  َأُعْوُذِبَك ِمَن اْْلُُبِث َواْْلََباِئثِ 

Ya Allah aku berlindung kepada Mu dari kejahatan Syaithan laki-laki dan Syaithan perempuan 
14. Doa Keluar Kamar Mandi 

ى أَْذَهَب َعِنِ  اأْلََذى َوَعافَاِن احْلَْمُد هلل الهذِ   
Segala puji bbagi Allah yang telah menghilangkan gangguan dari diriku dan telah 
mengafiatkanku 
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15. Doa Masuk Masjid 
َتْح ِل اَبْ َواَب َرْْحَِتكَ   اللهُهمه اف ْ

Ya Allah bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu 
16. Doa Keluar Masjid 

 اللهُهمه ِاِن ِ َأْسأَُلَك ِمْن َفْضِلكَ 
Ya Allah sesungguhnya aku mohon karunia-Mu 

17. Doa Memakai Pakaian 
 اللهُهمه ِإِن ِ َأْسأَُلَك ِمْن َخرْيِِه َو َخرْيِ َما ُهَو َلُه, َوَأُعْوُذِبَك ِمْن َشر ِِه َوَشرِ  َما ُهَو َلهُ 

Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepada-Mu akan kebaikanya dan kebaikan yang dibuat 
untuknya.dan aku berlindung keepada-Mu dari keburukanya dan keburukan yang dibuatnya 

18. Doa Melepas Pakaian 
 ِبْسِم هللا الهِذي ََل إَِلَه ِإَله ُهوَ 

Dengan nama Allah yang tiada tuhan kecuali Dia 
MATERI AYAT PILIHAN 

KELAS VII 
No Semester Standar 

Kompetensi 
Kompetensi Dasar 

1 Gasal Menghafalkan 
Ayat-Ayat 
Pilihan 

Mengamalkan ajaran ajaran yang terkandung dalam ayat-ayat 
alquran tentang Perintah berbakti kepada kedua orang tua, 
Santun dan tidak pemarah, Rendah hati dan tidak sombong, 
tidak berlebihan dan mubadzir, Tidak berbuat dan berkata 
tanpa ilmu, Amanah dan menepati janji, Jujur dan tidak 
beerdusta, lemah lembut dan berkata yang baik, Adil dan tidak 
Dzalim, Tidak iri dan dengki/ hasad,  

2 Genap Mengamalkan ajaran ajaran yang terkandung dalam ayat-ayat 
alquran tentang Tidak pelit/ bakhil, memperbaiki hubungan 
dengan sesame manusia, TIdak mencela orang lain, tidak 
berprasangka buuk, Menahan amarah, Berbuat baik terhadap 
tetangga, Memaafkan, Anjuran Bersabar, serta adab bertamu 

 
MATERI AYAT AYAT PILIHAN 

1. Perintah berbakti kepada Kedua Orang Tua 
ُلَغنه ِعْنَدَك اْلِكَِبَ   ُه َوِِبْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًَن ۚ ِإمها يَ ب ْ َهْرُُهَا َوُقْل ََلَُما قَ ْوًَل َكرميًا َوَقَضٰى َربَُّك َأَله تَ ْعُبُدوا ِإَله ِإَيه َأَحُدُُهَا َأْو ِكََلُُهَا َفََل تَ ُقْل ََلَُما ُأف   َوََل تَ ن ْ  

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah 
kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara 
keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali 
janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak 
mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. [QS. Al Israa: 23] 
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2. Santun dan Tidak Pemarah 

ُ ُيُِبُّ  اْلُمْحِسِنيَ   الهِذيَن يُ ْنِفُقوَن ِف السهرهاِء َوالضهرهاِء َواْلَكاِظِمَي اْلَغْيَظ َواْلَعاِفَي َعِن النهاِس ۗ َواَّلله  

 (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan 
orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai 
orang-orang yang berbuat kebajikan. (QS. Ali Imran : 134) 

ثِْ َوالْ  َفَواِحَش َوِإَذا َما َغِضُبوا ُهْم يَ ْغِفُرونَ َوالهِذيَن ََيَْتِنُبوَن َكَبائَِر اإْلِ  

Dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan 
apabila mereka marah mereka memberi maaf. (QS. Asy Syura: 37) 

3. Rendah Hati dan Tidak Sombong 

ُلَغ اْلَِْباَل ُطْوَلً َوََل ََتِْش ِف اأْلَْرِض مَ  َرًحا ۖ ِإنهَك َلْن ََتْرَِق اأْلَْرَض َوَلْن تَ ب ْ  

Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu 
sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. 
(QS. Al Isra: 37) 

4. Tidak Berlebihan dan Mubadzir 

ْر تَ ْبِذيرًا  ِبيِل َوََل تُ َبذِ   َوآِت َذا اْلُقْرََبٰ َحقهُه َواْلِمْسِكَي َواْبَن السه

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan 
orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara 
boros. (QS. AL Israa: 26) 

ْيَطاُن ِلَربِ ِه َكُفورًا  َياِطِي ۖ وََكاَن الشه رِيَن َكانُوا ِإْخَواَن الشه  ِإنه اْلُمَبذِ 
Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah 
sangat ingkar kepada Tuhannya. [QS. Al Israa: 27] 

5. Tidak Berbuat dan Berkata tanpa Ilmu 
ْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُولَىِئَك َكاَن َعنْ  ُه َمْسُئوًَل َوََل تَ ْقُف َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ۚ ِإنه السه  

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. 
Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan 
jawabnya. [QS. Al Israa: 36] 

6. Amanah dan Menempati Janji 

َ َيَْ  يًعا َبِصريًا ُمرُُكْم أَْن تُ َؤدُّوا اأْلََماََنِت ِإََلٰ أَْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتْم َبْيَ النهاِس أَْن َُتُْكُموا ِِبْلَعْدِل ۚ إِ ِإنه اَّلله َ َكاَن ْسَِ َ نِِعمها يَِعُظُكْم ِبِه ۗ ِإنه اَّلله  نه اَّلله

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak 
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya 
kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. )QS. An Nisa’: 58( 
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7. Jujur dan Tidak Berdusta 

َ وَُكونُوا َمَع الصهاِدِقيَ   أَي َُّها الهِذيَن آَمُنوا ات هُقوا اَّلله

Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-
orang yang benar. (QS. At Taubah : 119) 

8. Lemah lembut dan Berkata Yang Baik 

ْغِفْر ََلُْم َوَشاِوْرُهْم ِف اأْلَ فَِبَما َرْْحَة  ِمَن اَّللهِ لِْنَت ََلُْم ۖ َوَلْو ُكْنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب ََلنْ َفضُّوا ِمْن َحْوِلَك ۖ فَاْعُف َعن ْ  َ  ُهْم َواْست َ ْمِر ۖ فَِإَذا َعَزْمَت فَ ت َوَكهْل َعَلى اَّللهِ ۚ ِإنه اَّلله
ِليَ   ُيُِبُّ اْلُمت َوَكِ 

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. 
Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari 
sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 
bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah 
membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-
orang yang bertawakkal kepada-Nya. (QS. Ali Imran: 159) 

9. Adil dan Tidak Dzalim 

َعَلىٰ  قَ ْوم   َشَنآُن  ََيْرَِمنهُكْم  َوََل  ِِبْلِقْسِط ۖ  ُشَهَداَء  قَ وهاِمَي َّللِهِ  آَمُنوا ُكونُوا  الهِذيَن  أَي َُّها  ْقَوٰى  ََي  ِللت ه َرُب ۖ  أَق ْ ُهَو  اْعِدُلوا  تَ ْعِدُلوا ۚ  َأَله  ِبَا    َخِبرٌي   َ اَّلله ِإنه   ۚ َ َوات هُقوا اَّلله
 تَ ْعَمُلون 

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan 
(kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu 
terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil 
itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al Maidah : 8) 

10. Tidak Iri dan Dengki/ Hasad 

َولِلنِ َساءِ  ُ ِبِه بَ ْعَضُكْم َعَلٰى بَ ْعض  ۚ لِلر َِجاِل َنِصيٌب َمها اْكَتَسُبوا ۖ  ْوا َما َفضهَل اَّلله َ َكاَن ِبُكلِ  َشْيء     َوََل تَ َتَمن ه َ ِمْن َفْضِلِه ۗ ِإنه اَّلله َنِصيٌب َمها اْكَتَسْْبَ ۚ َواْسأَُلوا اَّلله
 َعِليًما 

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu 
lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa 
yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, 
dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 
segala sesuatu. (QS. An Nisa: 32) 

11. Tidak Pelit/ Bakhil 

ْقُعَد َمُلوًما ََمُْسورً  ا َوََل ََتَْعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة ِإََلٰ ُعُنِقَك َوََل تَ ْبُسْطَها ُكله اْلَبْسِط فَ ت َ  

Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu 
mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. (QS. Al Israa: 29) 
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12. Memperbaiki Hubungan dengan Orang Lain 

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة   َ َلَعلهُكْم تُ ْرَْحُونَ ِإَنه فََأْصِلُحوا َبْيَ َأَخَوْيُكْم ۚ َوات هُقوا اَّلله  

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) 
antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (QS. Al 
Hujurat: 10) 
13. Tidak Mencela Orang Lain 

ِمْن ِنسَ  َوََل ِنَساءٌ  ُهْم  ِمن ْ ِمْن قَ ْوم  َعَسٰى أَْن َيُكونُوا َخرْيًا  َوََل تَ ْلِمُزوا  ََي أَي َُّها الهِذيَن آَمُنوا ََل َيْسَخْر قَ ْوٌم  ُهنه ۖ  ِمن ْ أَْن َيُكنه َخرْيًا  َوََل تَ َنابَ ُزوا  اء  َعَسٰى  أَنْ ُفَسُكْم 
ميَاِن ۚ َوَمْن ََلْ يَ ُتْب فَُأولَِٰئَك ُهُم الظهاِلُمونَ   ِِبأْلَْلَقاِب ۖ بِْئَس اَِلْسُم اْلُفُسوُق بَ ْعَد اإْلِ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan 
yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan 
perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan 
janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung 
ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa 
yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. [QS. Al Hujurat: 11] 

14. Tidak Menghibah dan Berprasangka Buruk 

ًتا َفَكرِْهُتُموُه ۚ َوات هُقوا  اْجَتِنُبوا َكِثريًا ِمَن الظهنِ  ِإنه بَ ْعَض الظهنِ  ِإْثٌ ۖ َوََل ََتَسهُسوا َوََل يَ ْغَتْب بَ ْعُضُكْم بَ ْعًضا ۚ َأُيُِ ََي أَي َُّها الهِذيَن آَمُنوا  بُّ َأَحدُُكْم أَْن ََيُْكَل حلََْم َأِخيِه َمي ْ
َ تَ وهاٌب َرِحيمٌ  َ ۚ ِإنه اَّلله  اَّلله

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena 
sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah 
menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging 
saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah 
kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. (QS. Al 
Hujurat: 12) 

15. Menahan Marah 

َماَواُت َواأْلَْرُض أُِعدهْت لِْلُمتهِقَي ) َوَسارُِعوا ِإََلٰ َمْغِفَرة  ِمْن َربِ ُكْم َوَجنهة  َعْرضُ  ( الهِذيَن يُ ْنِفُقوَن ِف السهرهاِء َوالضهرهاِء َواْلَكاِظِمَي اْلَغْيَظ َواْلَعاِفَي َعِن النهاِس ۗ  133َها السه
ُ ُيُِبُّ اْلُمْحِسِنَي )   ( 134َواَّلله

Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas 
langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, (133) (yaitu) orang-orang 
yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang 
menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang 
berbuat kebajikan. (134) [QS. Ali Imran 133-134] 
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16. Berbuat Baik Terhadap Tetangga 

َوِِبْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًَن َوِبِذي اْلُقْرََبٰ   ًئا ۖ  َوََل ُتْشرُِكوا ِبِه َشي ْ  َ ِبيِل  َواْعُبُدوا اَّلله َتاَمٰى َواْلَمَساِكِي َواْْلَاِر ِذي اْلُقْرََبٰ َواْْلَاِر اْْلُُنِب َوالصهاِحِب ِِبْْلَْنِب َواْبِن السه َواْلي َ
َ ََل ُيُِبُّ َمْن َكاَن ُُمَْتاًَل َفُخورًا    َوَما َمَلَكْت أمَْيَانُُكْم ۗ ِإنه اَّلله

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat 
baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, 
tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba 
sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-
banggakan diri, (QS. An Nisa : 36) 

17. Memaafkan 

ُ ُيُِبُّ  اْلُمْحِسِنيَ   الهِذيَن يُ ْنِفُقوَن ِف السهرهاِء َوالضهرهاِء َواْلَكاِظِمَي اْلَغْيَظ َواْلَعاِفَي َعِن النهاِس ۗ َواَّلله  

(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan 
orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai 
orang-orang yang berbuat kebajikan. (QS. Ali Imran: 134) 

18. Anjuran Bersabar 
ُلَونهكُ  ب ْ ِر ٱلصٰهِبِينَ َوَلن َ ِل َوٱأْلَنُفِس َوٱلثهَمرَِٰت ۗ َوَبشِ  م ِبَشْىء  مِ َن ٱْلَْْوِف َوٱْْلُوِع َونَ ْقص  مِ َن ٱأْلَْموَٰ  

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, 
kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang 
yang sabar.[QS. Al Baqarah:155] 

19. Adab bertamu 
ِلُكْم َخرْيٌ َلُكْم َلَعلهُكْم  ََي أَي َُّها الهِذيَن آَمُنوا ََل َتْدُخُلوا بُ ُيوًَت َغرْيَ بُ ُيوِتُكْم َحَّتهٰ َتْسَتْأِنُسوا َوُتَسلِ ُموا َعَلٰى َأْهِلهَ    َتذَكهُرونَ ا ۚ ذَٰ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu 
sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik 
bagimu, agar kamu (selalu) ingat.[QS. An Nur: 27] 

MATERI HADITS PILIHAN 
KELAS VII 

No Semester Standar 
Kompetensi 

Kompetensi dasar 

1 Gasal Menghafalkan 
hadis-hadis 

pilihan 

Menghafalkan hadis tentang mencari ilmu, keutamaan 
belajar,Keutamaan menuntut ilmu, perintah mengajarkan 
shalat, keutamaan shalat berjamaa, perbedaan orang yang 
beriman dan orang kafir, tidak diterima shalat tanpa wudlu, 
anggota wudlu akan bercahaya di hari kiamat, larangan 
berbicara saat mendengarkan khutbah jumat, larangan 
mengejek dan memerangi sesama muslim, tanda kebaikan islam 
seseorang,. 

2 Genap Menghafalkan hadis membenci orang tu termasuk kafir, ciri ciri 
islam sejati, haramnya darah, kehormatan dan harta sesame 
muslim, perintah menjaga lisan, perintah berkata benar, 
larangan mengambil barang orang lain, perintah memberi salam 
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ketika masuk rumah, perintah berjabat tangan ketika bertemu, 
cara menjawab salam orang kafir, syafaat bagi pembaca Al 
Quran, pahala membaca Al Quran. 

 
1. Kewajiban Mencari Ilmu 

  طََلُب اْلِعْلِم َفرِْيَضٌة َعَلى ُكلِ  ُمْسِلم  
Menuntut ilmu itu wajib bagi tiap-tiap muslim )HR. Ibnu ‘Abdil Baar( 

2. Keutamaan Belajar Al Qur’an 
 َخرْيُُكْم َمْن تَ َعلهَم اْلُقْرآءَن َوَعلهَمهُ 

Sebaik-baik orang diantara kamu adalah yang belajar Al-Qur’an dan mengajarkannya )HR. 
Bukhari dan Muslim) 

3. Keutamaan Menuntut Ilmu 
  َمْن َحرََج ِف طََلِب اْلِعْلِم فَ ُهَو ِف َسِبْيِل هللا َحَّته يَ ْرِجعَ 

Barang siapa yang keluar (bepergian) untuk menuntut ilmu, maka ia termasuk berjuan di jalan 
Allah sehingga dia kembali (HR Tirmidzi) 

4. Perintah Mengajarkan Shalat 
ُهْم ِفْ ُمُرْوا َأْوََلدَُكمْ  ن َ َها َوُهْم أَبْ َناءُ َعْشر  َوفَ ر ِقُ ْوا بَ ي ْ   اْلَمَضاِجعِ  ِِبلصهََلِة َوُهْم أَبْ َناءُ َسْبِع ِسِنْيَ َواْضرِبُ ْوُهْم َعَلي ْ

Perintahkanlah anak-anakmu mengerjakan shalat ketika berusia tujuh tahun dan pukullah 
mereka karena meninggalkan shalat bila berusia sepuluh tahun, dan pisahkanlah tempat tidur 
mereka (HR. Abu Daud) 

5. Keutamaan Shalat Berjamaah 
 َصََلُة اْْلََماَعِة تَ ْفُضُل َصََلَة اْلَفذِ  ِبَسْبع  َو ِعْشرِْيَن َدَرَجةً 

Shalat jamaah itu lebih utama dari pada shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat (HR. 
Bukhari, Juz 1:hal 158) 

6. Perbedaan Orang Beriman dengan Orang Kafir 
ُهْم الصهََلُةز َفَمْن تَ رََكَها فَ َقْد َكَفرَ  ن َ َنا َوبَ ي ْ ن َ  اَْلَعْهُد الهِذى بَ ي ْ

Perbedaan antara kami (orang islam) dengan mereka (orang kafir) adalah shalat, maka barang 
siapa meninggalkannya maka sungguh dia telah kufur (HR. Khomsah – bukhari, muslim, abu 
dau, tirmidzi, nasa’i( 

7. Tidak Diterima Shalat Tanpa Berwudlu 
 َلَيُ ْقَبُل هللا الصهََلَة َأَحدُُكْم ِإَذا َأْحَدَث َحَّته يَ ت ََوضهأَ 

Allah tidak akan menerima shalat salah seorang diantara kalian jika dia berhadas sampai dia wudlu 
(HR. Bukhari:6954, Muslim: 225) 

8. Anggota Wudlu akan Bersinar di Hari Kiamat 
ُضْوِء َفَمنِ  ُُ ْفَعلْ ِإنه أُمهَّت  يُْدَعْوَن يَ ْوَم الِقَياَمِة ُغرُّا َُمَجهِلْيَ ِمْن آًَثِر الُو  ْسَتطَاَع ِمْنُكْم أَْن يُِطْيَل َغرهَتُه فَ ْلي َ

Sesungguhnya umatku akan dihadirkan pada hari kiamat dalam keadaan putih bercahaya 
disebabkan bekas wudlu, barang siapa diantara kalian bisa memperpanjang cahayanya hendaklah 
ia lakukan (HR. Bukhari:136, Muslim:246) 

9. Larangan Berbicara saat Mendengarkan Khutbah 
 ِإَذا قُ ْلَت ِلَصاِحِبَك يَ ْوَم اْْلُُمَعِة أَْنِصْت. َواإِلَماُم ََيُْطُب فَ َقْد َلَغْوتَ 

Jika kamu berkata kepada sahabatmu pada hari jum’at “diamlah, sesungguhnya khotib sedang 
berkhutbah” sungguh engkau telah berbuat sia-sia (HR. bukhari: 934, muslim: 851) 
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10. Larangan Mengejek dan Memerangi Sesama Muslim 
 ِسَباُب اْلُمْسِلِم ُفُسْوٌق َوِقَتالُُه ُكْفرٌ 

Mencela sesame muslim adalah suatu kefasikan, sedangkan membunuhnya adalah suatu kekafiran 
(HR bukhari: 48, mmuslim: 64) 

11. Tanda Kebaikan Islam Seseorang 
 ِإنه ِمْن ُحْسَن ِإْسََلِم اْلَمْرِء ِقلهَة الَكََلَم ِفْيَما ََل يَ ْعِنْيهِ 

Diantara tanda kebaikan islam seseorang adalah mengurangi bicara dalam hal yang tidak 
bermanfaat (HR Ahmad juz 1: 201) 

12. Membenci Orang Tua Termasuk Kafir 
 َلَ تَ ْرَغبُ ْوا َعْن آَِبِئُكْم َفَمْن َرِغَب َعْن أَِبْيِه فَ ُهَو ُكْفرٌ 

Janganlah kamu membenci bapak-bapakmmu, karena barangsiapa membenci bapaknya, maka 
itu merupakan perbuatan kekafiran (HR. bukhari: 6386, muslim: 62) 

13. Ciri Ciri Islam Sejati 
 اْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم اْلُمِلُمْوَن ِمْن ِلَسانِِه َوَيِدْيِه, َواْلُمَهاِجَر َمْن َهَجَر َما ََنَى هللا َعْنهُ 

Yang disebut dengan muslim sejati adalah orang yang orang muslim lainya selamat dari lisan dan 
tangannya. Dan ornag yang berhijrah adalah orang yang berhijrah dari perkara yang dilarang 
oleh Allah (Hr. bukhari: 10, muslim: 40) 

14. Haramnya Darah, Kehormatan dan Harta sesama Muslim 
  َشْهرُِكْم َهَذا, ِف بَ َلدُِكْم َهَذا ِإنه ِدَماءَُكْم َوأَْمَواَلُكْم َحرَاٌم َعَلْيُكْم, َكُحْرَمِة يَ ْوِمُكْم َهَذا ِف 

Sesungguhnya darah dan harta kalian, haram bagi sesame kalian. Sebagaimana haramnya hari ini, 
haramnya bulan ini di negri kalian (HR. Muslim) 

15. Perintah Menjaga lisan 
ْوِم  ُقْل َخرْيًا َأْو ِلَيْصُمتْ َمْن َكاَن يُ ْؤِمُن ِِبهلل َواْلي َ اْلِخِر فَ ْلي َ  

Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia berkata yang baik atau diam 
(HR. bukhari dan muslim) 

16. Perintah Berkata Benar 
 ُقِل احلَْقه َوَلْو َكاَن ُمرًّا 

Katakanlah yang benar walau pahit sekalipun (HR. Abu Daud) 
17. Larangan Mengambil Barang Orang Lain 

 ََلََيُْخَذنه َأَحدُُكْم َمَتاَع َأِخْيِه ََلِعًبا َوَلَ َجادًّا 
Tidak boleh seorang dari kalian mengambil barang saudaranya, baik bercanda maupun serius 
(HR Abdu daud: 5003, Tirmidzi: 2160) 

18. Perintah Memberi salam Ketika Masuk Rumah 
 ََيُبَِنه ِإَذا َدَخْلَت َعَلى َأْهِلَك َفَسلِ ْم َيُكْوُن بَ رََكًة َعَلْيَك َو َعَلى َأْهِل بَ ْيِتكَ 

Wahai anakku jika kamu memasuki rumah dan menemui keluargamu, ucapkanlah salam supaya 
datang berkah padamu dan juga pada keluargamu (HR. tirmidzi: 2698) 

19. Perintah Berjabat Tangan Ketika Bertemu 
َفرهقَا   َما ِمْن ُمْسِلَمْيِ يَ ْلَتِقَياِن, فَ ي ََتَصاَفَحاِن, ِإَله ُغِفَر ََلَُما, قَ ْبَل أَْن يَ ت َ

Tidak ada dua orang muslim bertemu lalu berjabat tangan melainkan pasti diampuni untuk 
keduanya sebelum mereka berpisah (HR. abu daud: 5207, Tirmidzi: 2804, ibnu majah: 3786, 
Ahmad: 18199 dan 18348, Baihaqi: 13746) 
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20. Cara Menjawab Salam Orang Kafir 
َوَعَلْيُكمْ ِإَذا َسلهَم َعَلْيُكْم أَْهُل اْلِكَتاِب فَ ُقْوُلوا    

Jika seorang ahli kitab (yahudi dan nashrani) memberi salam kepada kalian, maka balaslah dengan 
ucapan “Wa’alaikum” )HR.bukhari: 6258, muslim: 2163( 

21. Syafaat bagi Pembaca Al Qur’an 
َرُءْوا الُقْرآءَن فَِإنهُه ََيِْت يَ ْوَم الِقَياَمِة َشفِ  ًعا أِلَْصَحاِبهِ ِإق ْ ي ْ  

Bacalah Al-Qur’an karena ia akan memberi syafaat pada hari kiamat kepada sahabatnya )orang 
yang membacanya) (HR. Muslim) 

22. Pahala Membaca Al Qur’an 
َِلَا َلَ أَقُ ْوُل آَل َحْرٌف َوَلِكْن أِلٌف َحْرٌف َو ََلٌم َحْرٌف َوِمْيٌم َحْرفٌ َمْن قَ رَأَ َحْرًفا ِمْن ِكَتاِب هللا فَ َلُه ِبِه َحَسَنٌة َواحلََْسَنُة ِبَعْشِر أَْمَثا   

Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al Qur’an maka baginya satu kebaikan, satu 
kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan, dan aku tidak mengatakan aliflammim itu satu huruf 
tetapu alif satu huruf lam satu huruf dan mim satu huruf (HR,Tirmidzi) 

Buku Materi Kelas 8 

Buku Materi Hafalan Santri 

Pondok Pesantren MTA 

Gemolong Sragen 
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Kamar/ Kelas  : …………………….. 
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Pentashih 
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Penyusun 
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2. Ust. Mahmud Yunus, S.Th.I, S.Pd 
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Muqodimah 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya 

kepada kita semua sehingga “ Buku materi harian santri, Ponpes MTA Gemolong 
Sragen” dapat diselesaikan dan semoga bermanfaat bagi para santri dan pembimbing 
ponpes MTA Gemolong khususnya dan masyarakat umum dapat mengambil hikmah. 

Buku ini merupakan kumpulan materi harian santri yang terdiri atas: Peshalatan, 
Do’a-Do’a Harian, Ayat-Ayat Pilihan, Hadis-Hadis Pilihan, Mufrodat dan Percakapan 
Bahasa Arab yang menunjang pelaksanaan ibadah, Kegiatan selama di pondok, Serta 
menambah wawasan ilmu sebagai bekal santri untuk dakwah dimasyarakat demi 
menyebarkan syi’ar islam. 

Buku ini disusun oleh para pengasuh dan pengurus Ponpes MTA Gemolong 
disesuaikan pada Al-Qur’an dan Sunah Nabi Muhammad SAW dengan arahan dan 
kebijakan Yayasan Majlis Tafsir Al-Qur’an (MTA). Namun demikian kita menyadari bahwa 
kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan dalam penyusunan buku ini. maka dari 
itu saran dan masukan dari para ‘Alim Ulama’, Asatidz Asatidzah, dan pihak lain yang 
bermanfaat bagi kesempurnaan buku ini sangat kami harapkan. 

Jazakumullah Khoiron Katsiron. 
Penulis,   

 

(Sekretaris Ponpes) 
 

 

 

MATERI PESHALATAN 

KELAS VIII 
No Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 
1 Gasal Menghafalkan bacaan shalat 

dan Terjemahnya 

a. Menghafalkan bacaan-bacaan shalat lima 
waktu dan terjemahnya. 
b. Menjelaskan ketentuan shalat lima 
waktu 

2 Genap Melaksanakan tata cara shalat 
selain shalat wajib 

a. Mempraktekkan shalat jenazah 

 

PESHOLATAN 

A. Pengertian Shalat 
Menurut dhahirnya dinamakan yang dinamakan shalat adalah segala perbuatan, bacaan-

bacaan, doa-doa yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam yang semuanya tadi 
diibadatkan kepada Allah SWT, menurut syarat syarat dan tata cara yang telah ditentukan. 

Tiap tiap muslim laki laki maupun perempuan yang sudah baligh diwajibkan 
mengerjakan shalat sehari semalam lima waktu yaitu: Subuh, Dhuhur, Ashar, Maghrib, Isya 

B. Waktu Waktu Shalat 
ُتْم فَأَِقيمُ  ُتُم الصهََلَة َفاذُْكُروا اَّللهَ ِقَياًما َوقُ ُعوًدا َوَعَلٰى ُجُنوِبُكْم ۚ فَِإَذا اْطَمْأنَ ن ْ  ُمْؤِمِنَي ِكَتاًِب َمْوُقوَتً وا الصهََلَة ۚ ِإنه الصهََلَة َكاَنْت َعَلى الْ فَِإَذا َقَضي ْ

Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu 
duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah 
shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya 
atas orang-orang yang beriman. [QS. An Nisa: 103] 
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1. Subuh 
Dimulai sejak terbitnya fajar shadiq hingga terbitnya matahari.  

الشهْمسُ َوْقُت َصََل الصُّْبِح ِمْن طُُلْوِع الَفْجِر َماََلْ َتْطُلِع   

Waktu subuh itu sejak dari terbitnya fajarr selama matahari beluum terbit [HR Muslim] 
2. Dhuhur 

Dimulai sejak matahari sedikit condong ke barat sampai bayangan benda sama dengan 
bendanya. 

الرهُجِل َكُطْوِلِه َما ََلْ َُيُْضِر اَلْصرُ َوْقُت الظُّْهِر ِإَذا زَاَلِت اِلشهْمِس َو َكاَن ِظلُّ    

Waktu Dhuhur ialah manakala matahari condong ke barat hingga bayangan sama dengan 
bendanya, selama belum tiba waktu ashar [HR Muslim] 

3. ‘Ashar 
Waktu shalat ashar dimulai saat Panjang bayangan sama dengan bendanya hingga matahari 
tenggelam di ufuk barat. 

 َوْقُت الَعْصِر َما ََلْ َتْصَفره الشهْمسُ 

Waktu ‘Ashar adalah selama matahari belum berwarna kuning [HR. Muslim]. 
4. Maghrib 

Waktu shalat maghrib dimulai setelah terbenamnya matahari hingga hilangnya Syafaq (mega 
merah) 

َفقُ  ْغِرب َما ََلْ يَِغِب الشه
َ
 َوْقُت َصََلِة امل

Waktu maghrib adalah selama sebelelum hilang mega merah [HR. Muslim] 
5. Isya 

Dimulai sejak berakhir waktu maghrib sepanjang malam hingga terbitnya fajar shadiq. 
C. Tata Cara Shalat dan Bacaan dalam Shalat 

1. Qiyam 
Berdiri tegak menghadap kiblat, pandangan kearah tempat sujud 

2. Takbiratul Ihram 
Mengangkat kedua tangan hingga sejajar Pundak atau daun telinga, telapak tangan 
dihadapkan ke kiblat, seraya mengucapkan takbir. 

3. Bersedekap 
Meletakkan tangan kanan diatas tangan kirinya. 

4. Membaca doa Iftitah 

ْلََْطاََي َكَما يُ ن َقهى الث هْوُب اأَلبْ َيُض ِمَن الدهَنِس اللهُهمه اْغِسْل  اَللهُهمه َِبِعْد بَ ْيِن َوَبْيَ َخَطاََيَى َكَما َِبَعْدَت َبْيَ اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب . اللهُهمه نَقِ ِن ِمَن ا 
طَاََيَى ِِبْلَماِء َوالث هْلِج َواْلَِبَدِ خَ   

Ya Allah jauhkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana engkaujauh kan antara timur dan barat. 
Ya Allah bersihkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana bersihnya pakaian putih dari kotoran. 
Ya Allah cucilah aku dari dosa-dosaku dengan air, salju dan embun.[HR. Bukhari 1:181, 
Muslim hal.419, no.147] 

َّللِِه َربِ  اْلَعاَلِمَي َلَ َشرِيَك َلُه  ى َوُنُسِكى َوََمَْياَى َوََمَاِتى  َوجهْهُت َوْجِهَى لِلهِذى َفطََر السهَموَاِت َواأَلْرَض َحِنيًفا )ُمْسِلًما( َوَما َأََن ِمَن اْلُمْشرِِكَي ِإنه َصَلَتِ 
ُه ََل ْبُدَك ظََلْمُت نَ ْفِسى َواْعرَتَْفُت ِبَذْنِب فَاْغِفْر َِل ُذنُوَِب َجَِيًعا إِنه َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوَأََن ِمَن اْلُمْسِلِمَي اللهُهمه أَْنَت اْلَمِلُك َلَ إَِلَه ِإَله أَْنَت. أَْنَت َرَبِ  َوَأََن عَ 

َواْصِرْف َعنِ  سَ  يَ ْهِدى أَلْحَسِنَها ِإَله أَْنَت  َواْهِدِِن أَلْحَسِن اأَلْخََلِق َلَ  َوَسْعَدْيَك  يَ ْغِفُر الذُّنُوَب ِإَله أَْنَت  َيْصِرُف َعنِ  َسيِ ئَ َها ِإَله أَْنَت لَب هْيَك  يِ ئَ َها َلَ 
 َس إِلَْيَك َأََن ِبَك َوإِلَْيَك تَ َبارَْكَت َوتَ َعالَْيَت َأْستَ ْغِفُرَك َوأَُتوُب إَِلْيكَ َواْلَْرْيُ ُكلُُّه ِِف يََدْيَك َوالشهرُّ َليْ 
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Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 
keadaan tunduk (dan menyerahkan diri), dan aku bukanlah dari golongan orang-orang 
musyrik. Sesungguhnya shalatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah 
Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu bagiNya. Dan dengan yang demikian itu lah aku 
diperintahkan. Dan aku termasuk orang yang berserah diri. Ya Allah, engkaulah raja, tiada 
tuhan selain engkau, engkau adalah tuhanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku telah 
menganiaya diriku dan aku mengakui dosa-dosa ku, karena itu ampunilah dosa-dosa ku 
semuanya, sesungguhnya tiada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau, dan 
tunjukilah aku kepada sebaik-baik akhlak, dan tidak ada yang bisa menunjuki kepada 
sebaik-baik akhlak kecuali engkau. Dan palingkanlah aku dari akhlak yang buruk, dan tidak 
ada yang bisa memalingkan akhlak yang buruk dari ku selain engkau. Aku sambut 
panggilan-Mu dan aku tetap that kepada-Mu dan menolong agama-Mu. Dan kebaikan 
semuanya ada ditangan-Mu. Dan kejahatan tidaklah menuju kepada-Mu. Maha suci 
engkau dan maha tinggi. Aku mohon ampuni kepada-Mu dan aku bertaubat kepada-Mu 
[HR.Muslim hal.536] 

ُ َأْكِبَُ    َكِبريًا َواحْلَْمُد َّللِهِ َكِثريًا َوُسْبَحاَن اَّللهِ بُْكَرًة َوَأِصيَلً اَّلله

Allah Maha Besar dengan sebesar-besarnya, segala puji bagi Allah dengan pujian yang 
banyak. Mahasuci Allah pada waktu pagi dan petang. [HR. Muslim 1: 420] 

  .  َوِِبَْمِدَك َوتَ َباَرَك اْْسَُك َوتَ َعاََل َجدَُّك َوَلَاِلَه َغرْيُكَ ُسْبَحاَنَك الل ُهمه 
Maha suci engkau ya Allah, dan dengan memuji-Mu (aku memulai ibadah ini), maha 
berkah nama-Mu, maha tinggi keagungan-Mu dan tiada tuhan selain Engkau (HR. Abu 
Dawud juz 1, hal 206 no 776) 

 احلَْمُد َّللِ ِ َْحًْدا َكِثرْيًا طَيِ ًبا ِفْيهِ 
Segala puji Bagi Allah, pujian yang banyak, yang baik dan diberkahi (HR. Muslim, juz 1, 
hal. 419 no 149) 

5. Membaca Ta’awwudz 
ِجيمِ فَِإَذا قَ رَْأَت اْلُقْرآَن فَاْسَتِعْذ ِِبَّللِه ِمَن الشهْيطَاِن الره   

Apabila kamu membaca Al Quran hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah 
dari syaitan yang terkutuk [QS. An Nahl: 98] 

6. Membaca basmallah 
7. Membaca Al Fatihah 

 ََل َصََلَة لَِمْن ََلْ يَ ْقرَأْ ِبَفاُِتَِة الِكَتابِ 

“tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca Faatihatul Kitaab” )HR. Al Bukhari juz 1 
hal. 184, Muslim juz 1 hal. 259 no 35,36, Tirmidzi juz 1 hal 156 no 247) 

8. Membaca Aamiin 
Lafal Aamiin diucapkan baik oleh imam maupun oleh makmum. 

9. Membaca Surat atau Ayat Al-Qur’an 
10. Ruku’ 
a. Mengankat kedua tangan sejajar Pundak atau daun telinga, ucapkan takbir 
b. Meletakkan tangan dilutut, dengan posisi mencengkram. 
c. Punggung lurus, Kepala lurus dengan punggung. 
d. Membaca doa 
e.  
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 ُسْبَحاَن َرِبِ َ الَعِظْيمِ 

 “Maha suci Allah yang Maha Agung” )HR. Muslim dan Tirmidzi] 
  ُسْبَحاَنَك اللهُهمه رَب هَنا َوِِبَمِدَك، اللهُهمه اْغِفْر ِل 

 “Maha Suci Allah, Rabb kami, segala puji bagiMu. Ya Allah ampuni dosaku” )HR. 
Jama’ah kecuali Tirmidzi(. 

11. Bangkit dari rukuk dan I’tidal 
ُ لَِمْن ْحََِدُه . فَ ُقوُلوا َوِإَذا رََفَع فَ  َع اَّلله َرب هَنا َوَلَك احْلَْمدُ اْرفَ ُعوا ، َوِإَذا قَاَل ْسَِ  

“Jika imam bangkit dari ruku’, maka bangkitlah. Jika ia mengucapkan ‘sami’allahu liman 
hamidah (artinya: Allah mendengar pujian dari orang yang memuji-Nya( ‘, ucapkanlah 
‘robbana wa lakal hamdu )artinya: Wahai Rabb kami, bagi-Mu segala puji(’.” )HR. 
Bukhari dan Muslim ) 

12. Sujud 
a. Turun menuju tempat sujud sambil bertakbir 
b. Meletakkan lutut dulu baru tangan 
c. Sujud bertumpu pada tujuh anggota badan : wajah (dahi dan hidung), dua telapak tangan, 
dua lutut dan dua ujung ujung jari. 
d. Tangan sedikit dibuka/dibentangkan. 
e. Paha jauh dari perut. Ulama ber-ijma’ tentang disunnahkannya hal ini. Asy Syaukani 
rahimahullah mengatakan:  

ُهَما، َوََل ِخََلَف ِف َذِلكَ  احْلَِدْيُث يَُدلُّ َعَلى َمْشُرْوِعيهةِ   الت هْفرِْيِج َبْيَ اْلَفِخَذْيِن ِف السُُّجْوِد، َورَْفِع اْلَبْطِن َعن ْ

“Hadis menunjukkan tentang disyariatkannya melebarkan paha ketika sujud dan 
menjauhkan perut dari paha. Tidak ada khilaf dalam masalah ini.” (Nailul Authar, 2/297) 

f. Kedua tumit dirapatkan. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiallahu’anha:  
ُ َعَلْيِه َوَسلهَم وََكاَن َمِعْي َعَلى ِفرَاِشْي ، فَ َوَجْدتُُه َساِجًدا ، رَاصًّا َعقِ  َلةِ بَ ْيِه ، ُمْستَ ْقِبَلً ِِبَْطرَاِف َأَصابِ فَ َقْدُت َرُسْوَل هللا َصلهى اَّلله  ِعِه اْلِقب ْ

“Suatu malam aku kehilangan Rasulullah SAW, padahal sebelumnya beliau bersamaku di 
tempat tidur. Kemudian aku mendapat beliau sedang sujud, dengan menempelkan dua 
tumitnya, menghadapkan jari-jari kakinya ke kiblat.” )HR. Muslim no. 486) 

g. Membaca doa 
 ُسْبَحاَن َرَبِ َ اأَلْعَلى َوِِبَْمِدهِ 

“Subhana robbiyal a’laa wa bi hamdih )artinya: Maha Suci Rabbku Yang Maha Tinggi dan 
pujian untuk-Nya(”. Ini dibaca tiga kali. (HR. Abu Daud no. 870, shahih) 

َوِِبَْمِدَك ، اللهُهمه اْغِفْر َِل ُسْبَحاَنَك اللهُهمه رَب هَنا   

“Subhanakallahumma robbanaa wa bihamdika, allahummaghfir-lii (artinya: Maha Suci 
Engkau Ya Allah, Rabb kami, pujian untuk-Mu, ampunilah aku)“. )HR. Bukhari no. 817 
dan Muslim no. 484). 

13. Duduk Diantara Dua Sujud 
Setelah melaksanakan sujud dengan tuma’ninah, kemudian duduk diantara dua sujud. 

Yaitu mengangkat kepala dari sujud sambil bertakbir, hingga duduk diatas tapak kaki kiri, 
sedangkan tapak kaki yang kana ditegakkan pada ujung ujung jarinya, serta meletakkan kedua 
tangan pada paha dengan meretakan ujung jari. Dilanjutkan berdoa: 

 َربِ  اْغِفْر ِل ، َواْرَْحِِْن ، َواْجُِبِْن ، َواْرفَ ْعِِن ، َواْرزُْقِِن ، َواْهِدِن. 
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"Robbighfirlii warahmnii, wajburnii, warfa’nii, warzuqnii, wahdinii )artinya: Ya Allah 
ampunilah aku, rahmatilah aku, cukupkanlah aku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan 
petunjuk untukku(.” (HR. Ahmad). 

 َربِ  اْغِفْر ِل َربِ  اْغِفْر ِل 
Diriwayatkan Imam an Nasai dari Hudzaifah bahwa ia pernah shalat bersama Nabi ketika berada 
diantara dua sujud beliau membaca, ” ROBBIGHFIRLI, ROBBIGHFIRLI )Wahai Rabbku 
ampunilah aku, wahai Rabbku ampunilah aku(.” 

14. Sujud Kedua 
Bergerak turun sambil bertakbir, dan sujud sebagaimana sujud yang pertama. 

15. Bangun rekaat berikutnya 
16. Memulai rekaat berikutnya dengan alfatihah 
17. Duduk tasyahut awal 
a. Duduk Iftirasy 
b. Meletakkan telapak tangan diatas paha, posisi jari renggang dan jari telunjuk kanan 
diacungkan. 
c. Membaca doa 

َنا َوَعَلى ِعَباِد اَّللِه الصهاحِلَِي ، َأْشَهُد أَْن ََل إِ التهِحيهاُت َّللِِه َوالصهَلوَاُت َوالطهيِ َباُت ، السهََلُم َعَلْيَك أَي َُّها ا  ُ  لنهِبُّ َوَرْْحَُة اَّللِه َوبَ رََكاتُُه ، السهََلُم َعَلي ْ َلَه ِإَله اَّلله
 َوَأْشَهُد أَنه َُمَمهًدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ 

Segala ucapan selamat bagi Allah, shalawat, dan kebaikan. Mudah-mudahan kesejahteraan 
dilimpahkan kepadamu wahai Nabi beserta rahmat Allah dan barakah-Nya. Mudah-
mudahan kesejahteraan dilimpahkan pula kepada kami dan kepada seluruh hamba Allah 
yang shalih. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan 
Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hambaNa dan utusanNya). 
Dianjurkan untuk ditambah shalawat 

َلى آِل َُمَمهد ، َكَما َِبرَْكَت َعَلى آِل إِبْ رَاِهْيَم،  مهد ، َوعَ ....... اللهُهمه َصلِ  َعَلى َُمَمهد ، َوَعَلى آِل َُمَمهد ، َكَما َصلهْيَت َعَلى آِل إِبْ رَاِهيَم، َوَِبرِْك َعَلى َمَُ 
 ِف الَعاَلِمْيَ إنهك ْحَِْيٌد َمَِْيدٌ 

……. )Ya Allah semoga shalawat terlimpah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, 
sebagaimana shalawat terlimpah kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim,Engkau Maha 
Terpuji lagi Maha Mulia.Ya Allah semoga keberkahan terlimpah kepada Muhammad dan 
keluarga Muhammad, sebagaimana engkau berkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim,di alam 
semesta ini, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia(” )HR. Bukhari no. 
6357, Muslim no. 406) 

18. Duduk tasyahud akhir 
a. Posisi duduk tawaruk 
b. Posisi tangan di paha dan jari telunjuk kanan mengacung. 
c. Membaca tasyahud seperti pada tasyahud pertama. 
d. Membaca doa 

.... َنِة اْلَمِسْيِح الدهجهالِ اَللهُهمه ِإِن َأُعْوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب الَقِْبِ  َنِة اْلَمْحَيا َو اْلَمَماِت َوِمْن ِفت ْ َوِمْن َعَذاِب النهاِر َوِمْن ِفت ْ  

….ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari siksa qubur, dari siksa neraka, 
dari fitnah hidup dan mati dan dari fitnah masiihid dajjal [HR. Bukhari] 

19. Salam 
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a. Menoleh kekanan sampai kelihatan pipikanan dari belakang dan mengucapkan 
Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barokatuh 
b. Menoleh kekiri sampai kelihatan pipi kiri dari belakang dan mengucapkan 
Assalamu’alaikum wa rahmatullah. 

Shalat Jenazah 

Tata Cara Shalat Jenaza 

1. Takbir Pertam : Takbiratul Ihram 
 أهللُ اَْكَِبُ 

Allah Maha Besar 
Membaca Ta’awudz 

ِْيمِ   أَُعْوُذ ِِبهلِل ِمَن الشهْيطَاِن اْله

“Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaithan yang terkutuk” 

Membaca Al Fatihah 

2. Takbir Kedua : Membaca Shalawat 
 أهللُ اَْكَِبُ 

Allah Maha Besar 
Membaca Shalawat :  

إِبْ رَاِهْيَم،  مهد ، َوَعَلى آِل َُمَمهد ، َكَما َِبرَْكَت َعَلى آِل  ....... اللهُهمه َصلِ  َعَلى َُمَمهد ، َوَعَلى آِل َُمَمهد ، َكَما َصلهْيَت َعَلى آِل إِبْ رَاِهيَم، َوَِبرِْك َعَلى َمَُ 
 ِف الَعاَلِمْيَ إنهك ْحَِْيٌد َمَِْيدٌ 

……. )Ya Allah semoga shalawat terlimpah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, 
sebagaimana shalawat terlimpah kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim,Engkau Maha 
Terpuji lagi Maha Mulia.Ya Allah semoga keberkahan terlimpah kepada Muhammad dan 
keluarga Muhammad, sebagaimana engkau berkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim,di alam 
semesta ini, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia(” )HR. Bukhari no. 
6357, Muslim no. 406) 

3. Takbir Ke-tiga : Doa 
 أهللُ اَْكَِبُ 

Allah Maha Besar 
Membaca Doa Untuk Jenazah 

ِمَن الدهَنِس.    َوبَ َرد  َو نَ قِ ِه ِمَن اْلَْطَاََي َكَما يُ َنقه الث هْوُب اَْلَبْ َيضُ   اللُهمه اْغِفْرَلُه َواَْحُْه َواْعُف َعْنُه َوَعاِفِه َواَْكرِْم نُ زَُلُه َوَوسِ ْع َمْدَخَلُه َواْغِسْلُه ِبَاء  َوثَ ْلج  
َنَة ا   لَقِْبِ َو َعَذاَب النهاِر {رواه مسلم عن عوف بن ملك} َواَْبِدْلُه َدارًا َخرْيًا ِمْن َدارِِه َو اَْهًَل َخرْيًا ِمْن اَْهِلِه َو َزْوًجا َخرْيًا ِمْن َزْوِجِه َوقِ ِه ِفت ْ

Ya Allah, ampunilah dia, kasihanilah dia, maafkanlah dia, berilah ‘afiat padanya, dan muliakanlah tempat 
tinggalnya, luaskanlah tempat masuknya, cucilah dia dengan air, salju dan embun. Bersihkanlah dia dari dosa-dosa 
sebagaimana dibersihkan kain putih dari kotoran. Gantilah rumahnya dengan rumah yang lebih baik daripada 
rumahnya (didunia), gantilah keluarganya dengan keluarga yang lebih baik dari pada keluarganya. Gantilah 
jodohnya dengan jodoh yang lebih baik daripada jodohnya (didunia). Dan peliharalah dia dari fitnah qubur dan 
siksa neraka (HR Muslim Juz 2 hal. 663. 

4. Takbir ke-empat : Salam 
 هللاُ اكِب 

Allah maha besar 
 السهََلُم َعَلْيُكْم َو َرْْحَُة هللا 

Semoga keselamatan dicurahkan atas kamu sekalian, begitu pula rahmat Allah 
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MATERI HADITS PILIHAN 

KELAS VIII 

No Semester Standar 
Kompetensi 

Kompetensi dasar 

1 Gasal Menghafalkan 
hadis-hadis 

pilihan 

• Menghafalkan hadis tentang dzikir paling utama, 
keutamaan membaca tasbih dan tahmid, keutamaan bacaan 
istighfar, cobaan merupakan bagian dari kebaikan, hak 
sesama muslim, keutamaan shalat malam dibulan ramadhan, 
menjaga diri ketika berpuasa, berbaiksangka pada Allah, 
mengingat mati, syarat dicintai Allah, dan larangan 
bermusuhan beserta terjemahnya. 

• Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam hadis 
dzikir paling utama, keutamaan membaca tasbih dan 
tahmid, keutamaan bacaan istighfar, cobaan merupakan 
bagian dari kebaikan, hak sesama muslim, keutamaan shalat 
malam dibulan ramadhan, menjaga diri ketika berpuasa, 
berbaiksangka pada Allah, mengingat mati, syarat dicintai 
Allah, dan larangan bermusuhan dalam kehidupan sehari- 
hari 

2 Genap • Menghafalkan hadis.tentang larangan mendengki, larangan 
berdusta, keutamaan puasa syawal, do’a yang mustajab, 
larangan berbuat riya’, larangan bakhil, larangan sombong, 
larangan kencing sembarangan, shalat amalan yang pertama 
dihisab, dan yang dinilai Allah dari hambanya beserta 
terjemahnya. 

• Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam hadis 
larangan mendengki, larangan berdusta, keutamaan puasa 
syawal, do’a yang mustajab, larangan berbuat riya’, larangan 
bakhil, larangan sombong, larangan kencing sembarangan, 
shalat amalan yang pertama dihisab, dan yang dinilai Allah 
dari hambanya dalam kehidupan sehari- hari 

 

MATERI HADIST KELAS 8 

1. Dzikir Paling Utama 
ِْمِذي) أَْفَضُل الذ ِْكِر: ََل إِلَه    ِإَله هللاُ (َرَواُه الرتِ 

“Dzikir yang paling utama adalah laa ilaha illallah (tidak ada sesembahan yang berhak disembah 
selain Allah(.” (HR. Tirmidzi). 

2. Ketamaan Bacaan Tasbih dan Tahmid 
ثَِقيَلَتاِن ِِف اْلِميزَاِن   الرهْْحَِن ، َخِفيَفَتاِن َعَلى اللِ َساِن ،  ِإََل  َوِِبَْمِدِه ، ُسْبَحاَن اَّللهِ اْلَعِظيمِ َكِلَمَتاِن َحِبيبَ َتاِن  و مسلم :    7563)البخارى :  ُسْبَحاَن اَّللهِ 

2694 ) 

“Dua kalimat yang dicintai oleh Ar Rahman, ringan diucapkan di lisan, namun berat dalam 
timbangan (amalan) yaitu subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil ‘azhim (Maha Suci Allah, 
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segala pujian untuk-Nya. Maha Suci Allah Yang Maha Mulia).” )HR. Bukhori no. 7563 dan 
Muslim no. 2694) 

3. Keutamaan Bacaan Istighfar 
ْسِتْغَفاُر )رواه البيهقى(  ِانه لِْلُقُلْوِب َصَدأَ َكَصْدإِ النَُّحاِس َو ِجََلُؤَها اَْلِ

“Sesungguhnya hati itu mempunyai kotoran seperti kotoran pada kuningan, dan pembersihnya 
adalah istighfar” (HR. Baihaqi) 

4. Cobaan Merupakan Bagian dari Kebaikan 
 َمْن يُرِْيِدهللاُ ِبِه َخرْيًا ُيِصْب ِمْنُه )رواه مالك و البخارى( 

“Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan padanya, maka Allah memberinya cobaan” ( 
HR. Malik dan Bukhori) 

5. Hak Sesama Muslim 
: إَذا  ْتُه، َو ِإذاَ َمِرَض فَ ُعْدُه،   َلِقْيت  َُه َفَسلِ ْم َعَلْيِه، َوِإَذا َدَعاك فََأِجْبُه، َوِإَذا اْستَ ْنَصَحك فَاْنَصْحُه، َوِإَذا َعَطَس َفَحِمَد اَّللهَ َحقُّ اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم ِستٌّ َفَسمِ 

 ( 2162َوِإذاَ مَاَت فات ْبَ ْعُه )َرواُه ُمسلٌم: 

“Hak seorang muslim terhadap sesama muslim itu ada enam, yaitu: (1) jika kamu bertemu 
dengannya maka ucapkanlah salam, (2) jika ia mengundangmu maka penuhilah undangannya, 
(3) jika ia meminta nasihat kepadamu maka berilah ia nasihat, (4) jika ia bersin dan 
mengucapkan: ‘Alhamdulillah’, maka do’akanlah ia dengan Yarhamukallah )mudah-mudahan 
Allah memberikan rahmat kepadamu), (5) jika ia sakit maka jenguklah, dan (6) jika ia meninggal 
dunia maka iringilah jenazahnya”.)HR. Muslim, no. 2162(. 

6. Keutamaan Sholat Malam di Bulan Ramadhan 
َم ِمْنَذنِْبِه)البخارى( َمْن قَاَم رَ   َمَضاَن ِامْيَاََن َواْحِتَساًِب ُغِفَر َلُه َما تَ َقده

“Barang siapa melakukan qiyam (lail) pada bulan Ramadhan, karena iman dan mencari pahala, 
maka diampuni untuknya apa yang telah lalu dari dosanya.”(HR. Bukhori) 

7. Menjaga Diri Ketika Berpuasa 
 َمْن ََلْ يَدَْع قَ ْوَل الزُّوِر َواْلَعَمَل ِبِه فَ َلْيَس َّللِِه َحاَجٌة ِف أَْن يَدََع طََعاَمُه َوَشرَابَُه)البخارى(

“Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan mengamalkannya, maka Allah sudah 
tidak lagi memerlukan dia meninggalkan makanan dan minumannya.” (HR. Bukhori) 

8. Berbaik Sangka Kepada Allah 
 ِإنه ُحْسَن الظهنِ  ِِبهلِل ِمْن ُحْسِن اْلِعَباَدِة)رواه أبوداود( 

"Sesungguhnya berprasangka baik pada Allah adalah termasuk sebaik-baiknya ibadah (HR. Abu 
Daud) 

9. Mengingat Mati 
اِت يَ ْعِن اْلَمْوَت )رواه إبن ماجه و الرتمىذى(   َأْكِثُرْوا ذِْكَر َهاِذُم الهذه

“Banyak-banyaklah mengingat pemutus kesenangan, yakni mati”. (HR. Tirmidzi) 
10. Syarat Dicintai Allah 

 فَ ْلَيْصُدِق احلَِْدْيَث َو ْليُ َؤدِ  اَْلََمانََة َو ََل يُ ْؤِذ َجاَرُه )رواه البيهقى( َمْن اََحبه اَْن ُيُِبهُه هللاُ َو َرُسْولُُه 

“Barangsiapa yang senang untuk dicintai Allah dan Rasul-Nya, maka hendaklah ia berkata 
jujur, menunaikan amanah, dan jangan menyakiti tetangganya.” (HR. Baihaqi) 

11. Larangan Bermusuhan 
 ْى يَ ْبَدأُ ِِبلسهََلِم )رواه البخارى(ََلُيَِلُّ لُِمْسِلم  اَْن يَ ْهُجَر اََخاُه فَ ْوَق َثََلث  يَ ْلَتِقَياِن فَ َيُصدُّ هَذا َو َيُصدُّ هَذا َو َخرْيُُُهَا الهذِ 

“Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari, keduanya 
bertemu lalu yang satu berpaling dan yang lain berpaling juga. Dan yang paling baik di antara 
keduanya adalah yang mula-mula memberi salam” (HR. Bukhori) 
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12. Larangan Mendengki 
 ( ٦٥٦يَ َتَحاَسُدوا )ت [عن ضمرة بن ثعلبة:] ََل يَ زَاُل النهاُس ِِبَرْي  َما ََلْ  

“ Senantiasalah manusia dalam kebaikan selama mereka tidak saling mendengki, (HR. Tirmidzi 
656(” 

13. Larangan Berdusta 
 (٦٥٦َوِإْن َكاَن َصاِدقًا )ت [عن أِب هريرة:] ََل يُ ْؤِمُن الَعْبُد اإِلمْيَاَن ُكلهُه َحَّته َيرْتَُك الَكِذَب ِف املِزَاَحِة واملِرَاِء 

“Tidaklah beriman seorang hamba dengan iman yang sepenuhnya sehingga dia meninggalkan 
berdusta dalam bergurau dan (meninggalkan) berbantah meskipun dia benar (HR. Tirmidzi 
656, 807(” 

14. Keutamaan Puasa Syawwal 
ْهر  )رواه مسلم( َمْن َصاَم  , َكاَن َكِصَياِم الده  َرَمَضاَن ُثه اَتْ بَ َعُه ِستًّا ِمْن َشوهال 

“Barang siapa puasa Romadhon lalu ia iringi dengan puasa enam hari dari Syawwal adalah 
)pahalanya( itu seperti puasa setahun” (HR. Muslim) 

15. Do’a yang Mustajab 
نَ ُهَما َو َبْيَ هللِا ِحَجاٌب: َدْعَوُة اْلَمْظُلِم َو َدْعَوُة اْلَمْرِء َِلَِخْيِه ِبَظْهِر اْلَغيْ   ِب )رواه الطِباِن( َدْعَوََتِن لَْيَس بَ ي ْ

“Ada dua doa yang antaranya dan antara Allah tidak ada penghalang, yaitu doanya orang yang 
teraniaya dan doanya seseorang terhadap saudaranya di mana orang yang didoakan itu tidak 
mengetahuinya” (HR. Thobroni) 

16. Larangan Berbuat Riya’ 
ُ بِه.مسلم )ت   ُ به، وَمن راءى راءى اَّلله  ٢٩٨٦(، صحيح مسلم ٢٦١[عن عبدهللا بن عباس:] َمن َْسهَع َْسهَع اَّلله

“Barang Siapa memperdengarkan amalannya kepada orang lain, maka Allah akam 
memperdengarkan )memalukannya( dihari kiamat. Dan barang siapa berbuat riya’, maka 
Allah akan membalas riya’nya itu )HR. Muslim 2987(” 

17. Larangan Bakhil 
أخرجه     •   [صحيح]   •   ١٤٣٣(، صحيح البخاري  ٢٥٦ُتوِكي فُيوكى َعَلْيِك.البخاري )ت  [عن أْساء بنت أِب بكر:] قاَل ل النبُّ ملسو هيلع هللا ىلص: َل  

 ( ١٠٢٩(، ومسلم )١٤٣٣البخاري )

“Janganlah Kamu Bakhil sehingga disempitkannya rizkimu )HR. Bukhari 1433, Muslim 1029(” 

18. Larangan Sombong 
 ُعُتل   َجوهاظ  ُمْسَتْكِِب  )البخارى و مسلم( اَََل اُْخِِبُُكْم ِِبَْهِل النهاِر؟ ُكلُّ 

“Maukah kuberitahukan kepadamu akan penghuni neraka? Yaitu setiap orang yang keras, 
kasar, lagi sombong”. (HR. Bukhori dan Muslim) 

19. Larangan Kencing Sembarangan 
 ( ٧٥٠َل ِف اُْلحِر .)ت [عن عبدهللا بن سرجس:] أنه النبه ملسو هيلع هللا ىلص َنى أن يُبا

“ Rasulullah SAW. melarang kencing dalam liang-liang binatang )HR Tirmidzi 750(” 

20. Sholat Sebagai Amalan yang Pertama Kali Dihisab pada Hari Kiamat 
 َصُلَحْت َصُلَح َسائُِر َعَمِلِه َو ِاْن َفَسَدْت َفَسَد َسائُِر َعَمِلِه)رواه الطِباِن(اَوهُل َما ُُيَاَسُب ِبِه اْلَعْبُد يَ ْوَم اْلِقَياَمِة الصهََلُة, فَِاْن 

“Amalan yang pertama-tama dihisab atas seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. 
Maka jika sholatnya baik, baiklah seluruh amalnya dan jika sholatnya rusak, rusaklah seluruh 
amalnya”. (HR. Thobroni) 

21. Yang dinilai Allah dari Hamba-Nya 
َ َل يَ ْنظُُر إَل ُصَورُِكْم وأَْمواِلُكْم، وَلِكْن يَ ْنظُُر إَل قُ ُلوِبُكْم وَأْعماِلُكْم.مسلم )ت   ٢٥٦٤(، صحيح مسلم ٢٦١  [عن أِب هريرة:] إنه اَّلله

“Sesungguhnya Allah Tidak Melihat(menilai) bentuk tubuhmu dan hartamu, tetapi Allah 
melihat(menilai) hatimu dan amalmu (HR. Muslim 2564). 
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MATERI DOA HARIAN 

KELAS VIII 

No Semester Standar Kompetensi Kompetensi dasar 
1 Gasal Menghafalkan doa 

sehari-hari pilihan 

• Menghafalkan doa bercermin, syukur nikmat, 
ketetapan hati, memohon petunjuk, turun hujan 
beserta terjemahnya. 

2 Genap • Menghafalkan doa mendengar petir, buka puasa, 
bersin, terhindar dari ilmu yang tidak bermanfaat, 
terhindar dari amal buruk. 

MATERI DO’A HARIAN KELAS 8 

1. Do’a bercermin 
 احْلَْمُد هلل، الل ُهمه َكَما َحسهْنَت َخْلِقْي َفَحسِ ْن ُخُلِقْي)رواه ابن ماجه(

“segala puji bagi Allah, ya Allah sebagaimana Engkau telah memperbagus kejadianku, maka 
baguskanlah akhlaqku” 

2. Do’a syukur nikmat 
 َأْصِلْح ِل ِف ُذرِ يهَِّت ِإِن  تُ ْبُت إِلَْيَك َوِإِن  ِمَن اْلُمْسِلِميَ َربِ  َأْوزِْعِِن أَْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الهَِّت أَنْ َعْمَت َعَليه َوَعَلى َوالَِديه َوَأْن َأْعَمَل َصاحِلًا تَ ْرَضاُه وَ 

“Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku 
dan kepada kedua orang tuaku dan supaya aku dapat berbuat amal shalih yang Engkau ridlai, berilah 
kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat 
kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri”.) Al Ahqaaf: 15( 

3. Do’a ketetapan hati 
 ََي ُمَقلِ َب اْلُقُلْوِب ثَ بِ ْت قَ ْلِبْ َعَلى ِديِْنَك) رواه أْحد( 

“wahai Tuhan yang membolak balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam agamaMU” 
(HR.Ahmad) 

  رَب هَنا َل تُزِْغ قُ ُلوبَ َنا بَ ْعَد ِإْذ َهَديْ تَ َنا َوَهْب لََنا ِمْن َلُدْنَك َرْْحًَة إِنهَك أَْنَت اْلَوههابُ 

(Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada 
kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat 
dari sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karunia)"(Al Imron :8). 

4. Do’a mohon petunjuk 
 َواْرزُقْ َنا اْجِتَنابَهُ الل ُهمه أَرََِن احلَْقه َحقًّا َواْرزُقْ َنا ات َِباَعُه، َوأَرََِن اْلَباِطَل َِبِطًَل 

“ya Allah tampakkanlah yang benar itu benar dan berilah kekuatan kami untuk mengikutinya 
dan tampakkanlah yang salah itu salah dan berilah kekuatan untuk menjauhinya” 

5. Do’a turun hujan 
 الل ُهمه َصيِ ًبا ََنِفًعا)رواه البخاري(

“ya Allah, semoga )hujan yang Engkau turunkan ini( lebat dan bermanfaat” ) HR. Bukhori( 
6. Do’a ketika mendengar petir 

 الل ُهمه ََل تَ ْقتُ ْلَنا ِبَغَضِبَك َوََل ُُتِْلْكَنا ِبَعَذاِبَك َوَعاِفَنا قَ ْبَل ذِلَك)رواه أْحد( 

“ya Allah, janganlah Engkau bunuh kami dengan kemurkaanMU dan janganlah Engkau 
binasakan kami dengan siksaMU” )HR.Ahmad( 

7. Do’a buka puasa  
 َذَهَب الظهَمأُ َوابْ تَ َلِت اْلُعُرُق َوثَ َبَت اأْلَْجُر ِإْن َشاَء هللا)رواه أبو داود(

“haus telah hilang, urat-urat telah basah, dan semoga pahala tetap didapat insyaAllah”)HR.Abu 
Dawud) 
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8. Rangkaian Doa ketika bersin 
• Setelah bersin 

  احْلَْمُد هلل

“segala puji bagi Allah” 

• Jawaban bagi yang mendengar 
 يَ ْرَْحَُك هللاِ 

“semoga Allah merahmatimu” 

• Jawaban akhir yang bersin 

 َوُيْصِلُح َِبَلُكمْ يَ ْهِدْيُكُم هللاُ 

”semoga Allah memberi petunjuk kepadamu dan memperbagus keadaanmu” )HR. Ahmad( 
9. Do’a Terhindar dari Ilmu yang Tidak Bermanfaat  

َفْع َوِمْن قَ ْلب  ََلََيَْشْع َوِمْن نَ ْفس   ْ أَُعْوُذِبَك ِمْن ِعْلم  ََليَ ن ْ  ََلَتْشَبْع َوِمْن َدْعَوة ََلُيْسَتَجاُب ََلَا)رواه املسلم( اللُهمه ِإِن ِ

“ya Allah, aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyu’, jiwa yang 
tidak tenang, dan do’a yang tidak dikabulkan” 

10. Do’a terhindar dari amal buruk 
 ُذ ِبَك ِمْن َشر  َما َعِمْلُت َو ِمْن َشر  َما َلَْ اَْعَمْل)رواه النسائ( اَلل ُهمه ِاِن ْ اَُعوْ 

“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari keburukan apa saja yang aku 
kerjakan dan dari keburukan apa saja yang tidak aku kerjakan”)HR. An Nasai( 

 

MATERI AYAT PILIHAN 

KELAS VIII 

No Semester Standar 
Kompetensi 

Kompetensi dasar 

1 Gasal Menghafalkan 
ayat-ayat pilihan 

• Menghafalkan ayat tentang balasan untuk orang 
mukmin, sifat orang munafik, larangan mengolok-olok, 
larangan taqlid beserta terjemahnya. 

2 Genap • Menghafalkan ayat tentang larangan menjadikan nafsu 
sebagai tuhan, syirik adalah dosa besar, perintah menahan 
amarah, larangan mengikuti tren,  

MATERI AYAT PILIHAN KELAS 8 

1. Balasan untuk orang orang mu’min (At-Taubah (9): 71-72)  

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َويُ  َوَرُسوَلُه أُوَلِئَك َسرَيَْْحُُهُم  َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بَ ْعُضُهْم َأْولَِياءُ بَ ْعض  ََيُْمُروَن ِِبْلَمْعُروِف َويَ ن ْ  َ ِقيُموَن الصهَلَة َويُ ْؤُتوَن الزهَكاَة َويُِطيُعوَن اَّلله
َ َعزِيٌز حَ  ُ ِإنه اَّلله  ِكيمٌ اَّلله

“dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi 
penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah 
dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan 
Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi 
Maha Bijaksana”. 

ُ اْلُمْؤِمِنَي َواْلُمْؤِمَناِت َجنهات  ََتْرِي ِمْن َُتِْتَها األَْنَاُر َخالِِديَن ِفيَها َوَمَساِكَن طَيِ    َجنهاِت َعْدن  َورِْضوَاٌن ِمَن اَّللِه َأْكَِبُ َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ  َبًة ِف َوَعَد اَّلله

 “Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, (akan mendapat) 
surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan (mendapat) 
tempat-tempat yang bagus di surga 'Adn. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar; itu adalah 
keberuntungan yang besar.” 
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2. Sifat-Sifat Orang Munafiq (QS. At Taubah (9) : 67 - 68) 

َ فَ َنِسيَ ُهْم ِإنه اْلُمَناِفِقَي ُهمُ اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت بَ ْعُضُهْم ِمْن بَ ْعض  ََيُْمُروَن  َهْوَن َعِن اْلَمْعُروِف َويَ ْقِبُضوَن أَْيِديَ ُهْم َنُسوا اَّلله   اْلَفاِسُقونَ ِِبْلُمْنَكِر َويَ ن ْ

“orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. Sebagian dengan sebagian yang lain adalah 
sama, mereka menyuruh membuat yang munkar dan melarang berbuat yang ma'ruf dan 
mereka menggenggamkan tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah 
melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang 
fasik.” 

ُ اْلُمَناِفِقَي َواْلُمَنا ُ َوََلُْم َعَذاٌب ُمِقيمٌ َوَعَد اَّلله   ِفَقاِت َواْلُكفهاَر ََنَر َجَهنهَم َخالِِديَن ِفيَها ِهَي َحْسبُ ُهْم َوَلَعنَ ُهُم اَّلله

“Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir 
dengan neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya. cukuplah neraka itu bagi mereka, dan 
Allah mela'nati mereka, dan bagi mereka azab yang kekal.” 

3. Larangan mengolok-olok (QS Al Hujurat (49) : 11 - 12) 
ُهمْ  ُهنه َوَل تَ ْلِمُزوا أَنْ ُفَسُكْم َوَل تَ َنابَ ُزوا  ََي أَي َُّها الهِذيَن آَمُنوا َل َيْسَخْر َقوٌم ِمْن قَ ْوم  َعَسى َأْن َيُكونُوا َخرْيًا ِمن ْ  َوَل ِنَساءٌ ِمْن ِنَساء  َعَسى أَْن َيُكنه َخرْيًا ِمن ْ

  ِِبألْلَقاِب بِْئَس اَلْسُم اْلُفُسوُق بَ ْعَد اإلميَاِن َوَمْن ََلْ يَ ُتْب فَُأولَِئَك ُهُم الظهالُِمونَ 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan 
kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan 
jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang 
direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan 
memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah 
(panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka 
itulah orang-orang yang zalim”. 

ًتا َفَكرِْهُتُموُه ْجَتِنُبوا َكِثريًا ِمَن الظهنِ  ِإنه بَ ْعَض الظهنِ  ِإْثٌ َوَل ََتَسهُسوا َوَل يَ ْغَتْب بَ ْعُضُكْم بَ ْعًضا َأُيُِبُّ أَ ََي أَي َُّها الهِذيَن آَمُنوا ا َحدُُكْم َأْن ََيُْكَل حلََْم َأِخيِه َمي ْ
َ تَ وهاٌب َرِحيمٌ  َ ِإنه اَّلله   َوات هُقوا اَّلله

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena 
sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah 
menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging 
saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah 
kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang”. 

4. Larangan taqlid (ikut-ikutan) dalam ibadah (Al-Israa’ (17) : 36) 

  ِعْلٌم ِإنه السهْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفؤَاَد ُكلُّ أُوَلِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئوَلَوَل تَ ْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِه  

“dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. 
Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta 
pertanggunganjawabnya.” 

5. Larangan Menjadikan Nafsu Sebagai Tuhan (QS. Al Jatsiyah (45) : 23) 

ُ َعَلى ِعْلم  َوَخَتَم َعَلى َْسِْعِه َوقَ ْلِبِه َوَجَعَل َعلَ     اَّللِه أََفَل َتذَكهُرونَ ى َبَصرِِه ِغَشاَوًة َفَمْن يَ ْهِديِه ِمْن بَ ْعدِ أَفَ رَأَْيَت َمِن اَتهََذ ِإََلَُه َهوَاُه َوَأَضلهُه اَّلله

“Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan 
Allah membiarkannya berdasarkan ilmu-Nyadan Allah telah mengunci mati pendengaran dan 
hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya 
petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). Maka mengapa kamu tidak mengambil 
pelajaran?” 

6. Syirik Adalah Dosa Besar (QS. An Nisa’ (4) : 48) 

َ َل يَ ْغِفُر أَْن ُيْشَرَك ِبِه َويَ ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك لَِمْن يَ    َشاُء َوَمْن ُيْشرِْك ِِبَّللِه فَ َقِد اْفرَتَى ِإْْثًا َعِظيًما ِإنه اَّلله



 
 

251 
 

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa 
yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang 
mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.” 

7. Perintah Menahan Marah (QS Ali Imron (3): 133 - 134) 

  َوَسارُِعوا ِإََل َمْغِفَرة  ِمْن رَبِ ُكْم َوَجنهة  َعْرُضَها السهَماَواُت َواألْرُض أُِعدهْت لِْلُمتهِقيَ 

“dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas 
langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa,” 

ُ ُيُِ    بُّ اْلُمْحِسِنيَ الهِذيَن يُ ْنِفُقوَن ِف السهرهاِء َوالضهرهاِء َواْلَكاِظِمَي اْلَغْيَظ َواْلَعاِفَي َعِن النهاِس َواَّلله

“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan 
orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai 
orang-orang yang berbuat kebajikan.” 

8. Larangan Meniru Tren Orang Kafir (QS. Ali Imran (3): 196-197) 

 َل يَ ُغرهنهَك تَ َقلُُّب الهِذيَن َكَفُروا ِف اْلِبَلدِ 

“Janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam 
negri.  

َوبِْئَس اْلِمَهادُ َمَتاٌع قَِليٌل ُثه َمْأَواُهْم َجَهنهُم   

Itu hanyalah kesenangan sementara, kemudian tempat tinggal mereka ialah Jahannam; dan 
Jahannam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya” 

 

Buku Materi Kelas 9 

Buku Materi Hafalan Santri 

Pondok Pesantren MTA 

Gemolong Sragen 

 

Biodata Santri 

Nama   : …………………….. 
Kamar/ Kelas  : …………………….. 
Tempat/ Tanggal Lahir : …………………….. 
Alamat   :….………………….. 
No Hp   : …………………….. 
Motto   : …………………….. 
 

Ttd Pemilik  

 

{……………….…} 
 

 

Team Penyusun 

Buku Materi Harian Santri 

Ponpes MTA Gemolong, Sragen 

Pentashih 

1. Ust. Ahmad Tamrin, B.A 
2. Ust. Suratman, B.A 

Penyusun 

1. Ust. Arief Hartono, S.Th.I, M.Pd.I 
2. Ust. Mahmud Yunus, S.Th.I, S.Pd 
3. Ust. Warto, S.Pd, M.Si 
4. Didik Budi Santoso, S.E 
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Materi Peshalatan 

Kelas IX 

No Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1 Gasal • Melaksanakan tatacara 
Shalat Fardhu 

• Melaksanakan tatacara 
shalat sunnah 

•  Menghafalkan bacaan-bacaan shalat 
fardhu secara mufrodat 

•  Mempraktekkan shalat sunnah Khusufain 

Materi Shalat Wajib 

Doa Iftitah 

doa I 

 َواَِصْيلا 

Dan 

petang 

 بُْكَرةا 

Di waktu 

pagi 

 َوسُْبَحاَن هللا

Dan maha 

suci Allah 

ا   َكثِْيرا

Sebanyak-

banyaknya 

 َوالَحْمدُ هلل

Segala puji 

bagi Allah 

ا   َكبِْيرا

Dari segala 

yang besar 

 هللا اَْكبَرُ 

Allah 

maha 

besar 

doa II 

 

 َخَطايَايَ 

Kesalahan – 

kesalahan ku 

 َوبَْينَ 

Dan antara 

 بَْينِى 

antaraku 

 بَاِعدْ 

jauhkanlah 

 اَللَُّهمَّ 

Ya Allah 

 َوالَمْغِربِ 

Dan barat 

 الَمْشِرقِ 

timur 

 بَْينَ 

antara 

 بَاَعدْتَ 

Engkau jauhkan 

 َكَما 

sebagaimana 

 يُنَقَّى 

Engkau bersihkan 

 َكَما 

sebagaimana 

 ِمَن الَخَطايَ 

Dari kesalahan 

kesalahan 

 نَق ِنِي 

Bersihkanlah 

diriku 

 اَللَُّهمَّ 

Ya Allah 

 اِْغِسلْ 

cucilah 

 اَللَُّهمَّ 

Ya Allah 

 ِمَن الدَّنَِس 

Dari kotoran 

 اْْلَْبيَضُ 

putih 

 الثَّْوبُ 

kain 

 َوالبََردِ   

Dan embun 

 َوالثَّْلجِ 

Dan salju 

 بِاْلَماءِ 

Dengan air 

 َخَطايَايَ 

Kesalahan – 

kesalahan ku 

Bacaan Rukuk 

Bacaan I 

 اِْغِفْرِلى 

Ampuni aku 

 اللَُّهمَّ 

Ya Allah 

 َوبَِحْمِدكَ 

Dan dengan memuji-Mu 

 َربَّنَا

Tuhan Kami 

 اللَُّهمَّ 

Ya Allah 

 سُْبَحانَكَ 

Maha suci Engkau 

 

Bacaan II 

 

 العَِظْيمِ 

Yang maha besar 

 َرب ِي 

Tuhanku 

 سُْبَحانَ 

Maha suci 
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I’tidal 

 الَحْمدُ

Segala 

puji 

 َولَكَ 

Dan 

bagimulah 

 َربَّنَا

Ya tuhan 

kami 

 َحِمدَهُ 

Memuji-

Nya 

 ِلَمنْ 

Bagi orang 

yang 

 َسِمَع هللاُ 

Semoga Allah 

Mendengar 

Sujud 

Bacaan I 

 اْغِفْرِلى 

Ampunilah 

aku 

 اللَُّهمَّ 

Ya 

Allah 

 َوبَِحْمِدكَ 

Dan dengan memuji-

Mu 

 َربَّنَا

Tuhan 

Kami 

 اللَُّهمَّ 

Ya 

Allah 

 سُْبَحانَكَ 

Maha suci 

Engkau 

Bacaan II 

 اْلَْعلَى 

Yang maha tinggi 

 َرب ِيَ 

Tuhan ku 

 سُْبَحانَ 

Maha suci 

Duduk Diantara Dua Sujud 

Bacaan I 

 اِْغِفْرِلى 

Ampunilah aku 

 َرب ِى 

Ya Tuhanku 

Bacaan II 

 َواْرُزْقنِى 

Dan berilah rizqi 

kepadaku 

 َواْهِدنِى

Tunjukilah 

aku 

 َواْجبُْرنِى 

Cukupilah 

aku 

 َواْرَحْمنِى 

Kasihanilah 

aku 

 اِْغِفْرِلى 

Ampunilah 

aku 

 اللَُّهمَّ 

Ya 

Allah 

Tasyahud 

 َعلَْيكَ 

Dilimpahkan 

kepadamu 

 السََّلمُ 

Mudah – mudahan 

keselamatan 

 َوالطَّي ِبَاتُ 

Dan segala yang 

baik 

لََواةُ   َوالصَّ

Begitu pula 

segala ibadah 

 ِ  اَلتَِّحيَاُت لِِلَّ

Segala 

kehormatan milik 

Allah 

 َعلَْينَا

Dilimpahkan 

kepada kami 

 السََّلمُ 

Mudah – mudahan 

keselamatan 

 َوبََرَكاتُهُ

Dan berkah-Nya 

 َوَرْحَمةُ هللاِ 

Dan rahmat 

Allah 

 اَيَُّها النَّبِيُّ 

Wahai nabi 

 اَْن لَ 

Tidak ada 

 اَْشَهدُ 

Aku bersaksi 

اِلِحْينَ   الصَّ

Orang – orang 

shalih 

 ِعبَاِدهللاِ 

Hamba Allah 

 َوَعلَى 

Dan kepada 

دا  ُمَحمَّ

Nabi 

Muhammad 

 اَنَّ 

bahwa 

 َواَْشَهدُ 

Dan aku bersaksi 

 اِلَهللاُ 

Kecuali Allah 

 اِلَهَ 

tuhan 

 َعلَى 

Kepada 

 َصل ِ 

Berilah Shalawat 

 اللَُّهمَّ 

Ya Allah 

 َوَرسُْولُ 

Dan Rasul-Nya 

 َعْبدُهُ 

Hamba 
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 َصلَّْيتَ 

Engkau beri 

shalawat 

 َكَما 

sebagaimana 

د    آِل ُمَحمَّ

Keluarga Nabi 

Muhammad 

 َوَعلَى 

Dan kepada 

د    ُمَحمَّ

Nabi Muhammad 

د    ُمَحمَّ

Nabi 

Muhammad 

 َعلَى 

kepada 

 َوبَاِركْ 

Dan berilah 

Berkah 

 آِل اِْبَراِهْيمَ 

Keluarga Nabi 

Ibrahim 

 َعلَى 

Kepada 

 َعلَى 

kepada 

 بَاَرْكتَ 

Engkau beri 

berkah 

 َكَما 

sebagaimana 

د    آِل ُمَحمَّ

Keluarga nabi 

muhammad 

 َوَعلَى 

Dan kepada 

 َمِجْيد  

Maha Mulia 

 َحِمْيد  

Maha terpuji 

 اِنَّكَ 

Sesungguhnya 

Engkaulah 

 فِي العَلَِمْينَ 

Di Alam 

semesta 

 آِل اِْبَراِهْيمَ 

Keluarga nabi 

Ibrahim 

Doa Tasyahud Akhir 

 َوِمْن َعذَاِب 

Dan dai 

siksa 

 القَْبرِ 

kubur 

 ِمْن َعذَابِ 

Dari 

siksa 

 اَعُْوذُبِكَ 

Berlindung 

kepada- Mu 

 اِن ِى 

Sesungguhnya 

aku 

 اللَُّهمَّ 

Ya Allah 

 الَمِسْيحِ 

Perusak 

 َوِمْن فِتْنَةِ 

Dan dari 

fitnah 

 َوالَمَماتِ 

Dan 

mati 

 الَمْحيَا

hidup 

 َوِمْن فِتْنَةِ 

Dan dari fitnah 

 النَّارِ 

neraka 

الِ     الدَّجَّ

Penghabis 

kebaikan 

Materi Shalat Sunnah 

(Shalat Khusufain) 
1. Pengertian Shalat Khusufain 

Kusuf/ Khusuf adalah istilah yang diberikan untuk shalat sunnah diwaktu 
terjadinya gerhara bulan maupun matahari. 

2. Bilangan raka’at dan tatacara pelaksanaannya 

a. Shalat Kusuf/ Khusuf utamanya dilaksanakan secara berjamaah. 
b. Shalat gerhana dilaksanakan tanpa Adzan dan Iqamah, akan tetapi hanya panggilan. 

 َجا
ُ
ة
َ
َل ِن الصَّ

َ
ْوِدَي ا

ُ
 َعْهِد َرُسْوِل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص ن

َ
ْمُس َعَل

َّ
ِت الش

َ
َسف

َ
ا ك مَّ

َ
اَل : ل

َ
 )راوه  ِمعَ َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمٍر رض ق

ٌ
ة

 البخارى( 

Dari abdullah bin ‘amr ra, ia berkata: ketika gerhana matahari pada zaman 
rasulullah SAW, diseru dengan panggilan “Ash Shalatu Jaami’ah”[HR Bukhari] 

c. Shalat Sunnah ini dikerjakan sebanyak 2 raka’at dengan bacaan jahr. 
d. Pada tiap-tiap raka’at mengandung 2 ruku’ dan 2 sujud. 

ِ وَ 
ِ ي ْ
َ
َعت
ْ
َعاٍت ِفِ َرك

َ
َع َرك ْرب  َ

َ
 ا

ى
َصَل

َ
ُسْوِف ِبِقَراَءِتِه ف

ُ
خ
ْ
ِة ال

َ
َّ ملسو هيلع هللا ىلص َجَهَر ِفِ َصَل ي ب ِ

َّ
الن  

َّ
ن
َ
 ا
َ
ة
َ
اٍت )راوه    َعْن َعاِئش

َ
َع َسَجد ْرب  َ

َ
ا

 مسلم(

Dari ‘Aisyah bahwasanya Nabi SAW membaca jahr dalam shalat gerhana dan beliau 
shalat dengan empat kali ruku’ dan empat kali sujud dalam dua rakaat [HR Muslim] 

e. Tata cara pelaksanaan 
1. Takbiratul ihram 
2. Membaca doa iftitah 
3. Membaca ta’awudz 
4. Membaca basmalah 
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5. Membaca al-fatihah 
6. Membaca amin 
7. Membaca surat/ ayat alquran 
8. Ruku’ dan membaca tasbih ruku’ 
9. I’tidal 
10. Membaca surat/ ayat alquran 
11. Ruku’ dan membaca tasbih ruku’ 
12. I’tidal 
13. Sujud dan membaca tasbih sujud 
14. Duduk diantara dua sujud 
15. Sujud kedua kemudian berdiri tegak untuk rakaat yang ke dua. Pada rakaat 

kedua dikerjakan seperti rekaat pertama dimulai dari urutan nomor 4. 
16. Duduk atahiyat dengan membaca tasyahud dan shalawat 
17. Salam 
18. Duduk tenang untuk mendengarkan khutbah. 

MATERI HADIST 

Kelas IX 

1. Golongan yang Dibenci Allah 
ُغُضُهْم هللاُ:  َماُم اْْلَائُِر )رواه النسائى و ابن حبان( اَْربَ َعٌة يَ ب ْ ُف, َوْلَفِقُر اْلُمْخَتاُل, َوالشهْيُخ الزهاِِن, َو اَْلِ  اْلبَ يهاُع احلََْله

“ada empat golongan yang dibenci Allah kepada mereka itu, yaitu pedagang yang banyak 
bersumpah, orang fakir yang sombong, orang tua yang berzina, dan pemimpin yang 
dholim”. (HR. Nas’i dan Ibnu Hibban) 

2. Keutamaan Membuat Senang Sesama Muslim 
 ِانه ِمْن َمَُِباِت اْلَمْغِفَرِة ِاْدَخاَلَك السُُّرْوَر َعَلى اَِخْيَك اْلُمْسِلِم )رواه الطِباِن( 

“Sesungguhnya di antara yang menyebabkan datangnya ampunan ialah kamu membuat 
senang kepada saudaramu sesama muslim” (HR. Thobroni) 

3. Kebaikan Orang Tua Terhadap Anak Tidak Terbalas  
َدُه ََمُْلوًْكا فَ َيْشرَتِيَُه فَ يُ ْعِتَقُه )رواه مسلم(  ََل ََيْزِى َوَلٌد َوالًِدا ِاَله اَْن َيَِ

“Seorang anak tidak bisa membalas (kebaikan) orang tuanya, kecuali jika ia 
mendapatkan orang tuanya sebagai budak, lalu ia membelinya dan memerdekakannya”. 
(HR. Muslim) 

4. Perintah Berkasih Sayang 
 َمْن ُُيَْرِم الر ِْفَق ُُيَْرِم اْلَْرْيَ )رواه مسلم( 

“Barangsiapa yang terhalang dari sifat kasih sayang, berarti ia terhalang dari kebaikan”. 
(HR. Muslim) 

5. Malu Sebagai Tanda Iman 
 البخارى(ِانه ِمْن َما اَْدرَاَك النهاُس ِمْن َكََلِم الن ُّبُ وهِة اَْلُْوََل ِاَذا ََلْ َتْسَتِح َفاْصَنْع َما ِشْئَت )رواه 

“Sesungguhnya di antara apa-apa yang didapati orang-orang dari perkataan Nabi 
dahulu ialah: Apabila kamu sudah tidak malu maka berbuatlah sekehendakmu”. (HR. 
Bukhori) 

6. Siksa Kubur Bagi Orang Kafir 
ًنا تَ ْلَدُغُه َحَّته تَ ُقْوَم السهاَعُة )رواه اْحد و ابو يعلى(  ُيَسلهُط َعَلى اْلَكاِفِر ِِف َقِْبِِه ِتْسَعٌة وَ   ِتْسُعْوَن تِن هي ْ

“Dilepaskan atas siksa kafir dari kuburnya, sembilan puluh sembilan ular mematuk 
(menggigit) dia hingga hari kiamat”. (HR. Ahmad dan Abu Ya’la) 

7. Perintah Menahan Marah 
َا الشهِدْيُد الهِذى مَيِْلُك نَ ْفَسُه ِعْنَد اْلَغَضِب )رواه البخارى(  لَْيَس الشهِدْيُد ِِبلصَُّرَعِة ِاَنه

“Orang yang kuat bukanlah orang yang kuat dalam bergulat, tetapi orang yang kuat 
ialah orang yang bisa menahan dirinya ketika marah”. (HR. Bukhori) 

8. Larangan Namimah 
ِتْيَمُة َو احْلَِميهُة ِف النهاِر )رواه الطِباِن(   النهِمْيَمُة َوالشه
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“Namimah (adu-adu), syatimah (suka mencaci, dan hamiyah (kesombongan) adalah 
neraka”. (HR. Thobroni) 

9. Perintah Bersedekah 
 َيْسَترِتَ ِمَن النهاِر َوَلْو ِبِشقِ  ََتْرِة  فَ ْليَ ْفَعْل )رواه مسلم( َمِن اْسَتطَاَع ِمْنُكْم اَْن  

“Barangsiapa di antara kalian yang mampu menjaga dirinya d ari api neraka walaupun 
dengan sedekah separo biji kurma, hendaklah ia lakukan”. (HR. Muslim) 

10. Hikmah Diturunkannya Musibah 
َبة  ُتِصْيُب اْلُمْسِلَم ِاَله َكفهَر هللاُ ِِبَا َعْنُه َحَّته الشهوَْكِة ُيَشا ُكَها )رواه البخارى(   َما ِمْن ُمِصي ْ

“Tidaklah suatu musibah menimpa seorang Muslim kecuali dengan itu Allah menghapus 
dosa darinya, walaupun hanya tercocok duri”. (HR. Bukhori) 

11. Keutamaan Menuntut Ilmu 
 َمْن َخرََج ِف طََلِب اْلِعْلِم فَ ُهَو ِفْ َسِبْيِل هللِا َحَّته يَ ْرِجَع )رواه الرتميذى( 

“Barangsiapa yang keluar (bepergian) untuk menuntut ilmu, maka ia termasuk berjuang 
di jalan Allah sehingga ia kembali”. (HR. Tirmidzi) 

12. Perintah Melunasi Hutang 
 يُ ْغَفُر لِلشهِهْيِد ُكلُّ َذْنب  ِاَله الدهْيَن )رواه مسلم( 

 “Diampuni dosa orang yang mati syahid, kecuali hutang .”(HR. Muslim ) 

MATERI DO’A HARIAN 

Kelas IX 

1. Do’a Terhindar dari Malas 
 َنِة ْاملَْحَيا َو ْاملََماِت) ِباري ومسلم( ِبَك ِمَن اْلَعْجِز َو اْلَكَسِل َو ْاُْلْْبِ َو ْاَلََرِم َو اْلُبْخِل، َو اَُعْوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب اْلَقِْبِ َو ِمْن ِفت ْ اَلل ُهمه ِاِن  اَُعْوُذ 

“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kelemahan, kemalasan, sifat pengecut, pikun 
dan bakhil. Dan aku berlindung kepada-Mu dari siksa qubur, fitnah hidup dan mati” ( H.R. 
Bukhori dan Muslim) 

2. Do’a Jenazah 
ْع َمْدَخَلُه َواْغِسْلُه ِبَاء  َوث َ  د  َونَ قِ ِه ِمَن اْلَْطَاََي َكَما يُ َنقه الث هْوُب اأْلَبْ َيُض ِمَن الدهَنِس َواْبِدْلُه َدارًا  ْلج  َوبَ رَ الل ُهمه اْغِفْر َلُه َواْرَْحُْه َواْعُف َعْنُه َوَعاِفِه َوَأْكرِْم نُ زَُلُه َوَوسِ 

َنَة اْلَقِْبِ َوَعَذاَب النه   اِر )رواه مسلم(َخرْيًا ِمْن َدارِِه َوَأْهًَل َخرْيًا ِمْن َأْهِلِه َوَزْوًجا َخرْيًا ِمْن َزْوِجِه َوِقِه ِفت ْ

“Ya Allah, ampunilah dia, kasihanilah dia, maafkanlah dia, berilah ‘afiat padanya, dan 
muliakanlah tempat tinggalnya, luaskanlah tempat masuknya, cucilah dia dengan air, 
salju, dan embun. Bersihkanlah dia dari dosa-dosa sebagaimana kain putih dibersihkan 
dari kotoran. Gantilah rumahnya dengan rumah yang lebih baik dari rumahnya (di 
dunia), gantilah keluarganya dengan keluarga yang lebih baik daripada keluarganya 
(di  dunia), gantilah jodohnya dengan jodoh yang lebih baik daripada nya (di dunia), dan 
peliharalah dia dari fitnah qubur dan siksa neraka” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi) 

3. Do’a ketika Jalan Menanjak 
 ”Allah maha Besar“ هللا َأْكَِب 

4. Do’a ketika Jalan Menurun 
 ”Maha Suci Allah“ ُسْبَحاَن هللا 

5. Do’a Kelapangan Hati 
ْر ِلْ   أَْمرِْي، َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن ِلَساِنْ َربِ  اْشرَْح ِلْ َصْدرِْي، َوَيسِ 

“Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan 
lepaskanlah kekakuan dari lidahku” (QS. Thohaa : 25 - 27) 

6. Do’a Sesudah Adzan  
َلَة َو ابْ َعْثُه َمَقاًما ََمُْمْوًدا الهِذْي َوَعْدَتُه. اْلاَلل ُهمه َربه ٰهِذِه الدهْعَوِة التهامهِة َو الصه  َلَة َو اْلَفِضي ْ  ماعة اَل مسلماََلِة اْلَقائَِمِة آِت َُمَمهًدا اْلَوِسي ْ

“Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang berdiri, 
berikanlah kepada Nabi Muhammad SAW derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, 
dan tempatkanlah dia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya”. 
[HR. Jama'ah, kecuali Muslim] 
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MATERI AYAT PILIHAN  

KELAS IX 

1. Amar Ma’ruf Nahi Munkar (QS. Ali Imron (3) : 110) 
ْم  
ُ
ت
ْ
ن
ُ
ْو آك

َ
ِ َول

ه
 ِباَّلل

َ
ون

ُ
ِمن
ْ
ؤ
ُ
ِر َوت

َ
ك
ْ
ُمن
ْ
 َعِن ال

َ
َهْون

ْ
ن
َ
َمْعُروِف َوت

ْ
 ِبال

َ
ُمُرون

ْ
أ
َ
اِس ت

َّ
 ِللن

ْ
ِرَجت

ْ
خ
ُ
ٍة أ مَّ

ُ
َ أ ْ ي 

َ
ا  خ ً ْ ي 

َ
 خ

َ
ان
َ
ك
َ
اِب ل

َ
ِكت
ْ
ُل ال

ْ
ه
َ
َمَن أ

 
َ
ون

ُ
اِسق

َ
ف
ْ
ُم ال

ُ
ه ُ
َ
َي
ْ
ك
َ
 َوأ

َ
ون

ُ
ِمن
ْ
ُمؤ

ْ
ُهُم ال

ْ
ُهْم ِمن

َ
 ل

 “kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang 
ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab 
beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan 
kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” 

2. Ciri-ciri orang sombong (Al A’rof (7) : 146) 
ِبَه  وا 

ُ
ِمن
ْ
ُيؤ ال  آَيٍة  لَّ 

ُ
َيَرْوا ك  

ْ
َوِإن َحقِّ 

ْ
ال  ِ

ْ
ي 
َ
ِبغ األْرِض  ي  ِفِ  

َ
ون ُ َّ ي 

َ
ك
َ
َيت ِذيَن 

ه
ال  َ ي ِ

آَيات  َعْن  ْْصُِف 
َ
ال  َسأ ِد 

ْ
ش الرُّ َسِبيَل  َيَرْوا   

ْ
َوِإن ا 

وُه َسِبيال وَ 
ُ
ِخذ

َّ
َ َيت ِ اِفِلي 

َ
َها غ

ْ
وا َعن

ُ
ان
َ
ا َوك

َ
ُبوا ِبآَياِتن

َّ
ذ
َ
ُهْم ك

َّ
ن
َ
 ِبأ

َ
ِلك

َ
وُه َسِبيال ذ

ُ
ِخذ

َّ
ِّ َيت ي

َ
ِغ
ْ
 َيَرْوا َسِبيَل ال

ْ
 ِإن

 “aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa 
alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaan-Ku. mereka jika melihat tiap-tiap ayat(Ku), 
mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada 
petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya, tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, 
mereka terus memenempuhnya. Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan 
ayat-ayat Kami dan mereka selalu lalai dari padanya”. 

3. Salah Satu Tanda Orang Munafiq adalah Mendirikan Sholat dengan Malas (QS. An 
Nisa’(4) : 142) 

 ا
َ

اُموا ِإَل
َ
ا ق
َ
اِدُعُهْم َوِإذ

َ
َو خ

ُ
َ َوه

ه
 اَّلل

َ
اِدُعون

َ
َ ُيخ ِ اِفِقي 

َ
ُمن
ْ
 ال
َّ
ِليال ِإن

َ
َ ِإال ق

ه
 اَّلل

َ
ُرون

ُ
ك
ْ
اَس َوال َيذ

َّ
 الن

َ
 ُيَراُءون

َ
َساَل

ُ
اُموا ك

َ
الِة ق  لصَّ

“Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan 
mereka. dan apabila mereka berdiri untuk sholat mereka berdiri dengan malas. mereka 
bermaksud riya (dengan sholat) di hadapan manusia. dan tidaklah mereka menyebut Allah 
kecuali sedikit sekali” 

4. Anjuran Bersabar Menghadapi Musibah (QS. Al Baqoroh (2) : 155) 
ٍص ِمَن  

ْ
ق
َ
ُجوِع َون

ْ
ْوِف َوال

َ
خ
ْ
ٍء ِمَن ال ْ ي

َ ْم ِبش 
ُ
ك
َّ
َون
ُ
ْبل
َ
ن
َ
اِبِرينَ َول ِ الصَّ

َمَراِت َوَبِش ِّ
َّ
ِس َوالث

ُ
ف
ْ
 األْمَواِل َواألن

“dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, 
kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-
orang yang sabar.” 

5. Adab Bertamu (QS. An Nuur (24) : 27 – 28) 
ِلَها 

ْ
ه
َ
 أ

َ
ُموا َعَل

ِّ
َسل

ُ
ِنُسوا َوت

ْ
أ
َ
ْست

َ
َّ ت ْم َحب 

ُ
َ ُبُيوِتك ْ ي 

َ
ا غ

ً
وا ُبُيوت

ُ
ل
ُ
خ
ْ
د
َ
وا ال ت

ُ
ِذيَن آَمن

ه
َها ال يُّ

َ
 َيا أ

َ
ُرون

ه
ك
َ
ذ
َ
ْم ت

ُ
ك
ه
َعل
َ
ْم ل

ُ
ك
َ
ٌ ل ْ ي 

َ
ْم خ

ُ
ِلك
َ
 ذ

 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu 
sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih 
baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.” 

ُم ارْ 
ُ
ك
َ
 ِقيَل ل

ْ
ْم َوِإن

ُ
ك
َ
 ل
َ
ن
َ
ذ
ْ
َّ ُيؤ ا َحب 

َ
وه

ُ
ل
ُ
خ
ْ
د
َ
ال ت

َ
ا ف
ً
َحد

َ
وا ِفيَها أ

ُ
ِجد

َ
ْم ت

َ
 ل
ْ
ِإن
َ
 َعِليٌم ف

َ
ون

ُ
ْعَمل

َ
ُ ِبَما ت

ه
ْم َواَّلل

ُ
ك
َ
 ل
َ
َك
ْ
ز
َ
َو أ
ُ
اْرِجُعوا ه

َ
  ِجُعوا ف

“jika kamu tidak menemui seorangpun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum 
kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu: "Kembali (saja)lah, maka hendaklah 
kamu kembali. Itu bersih bagimu dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan“ 

6. Sikap Seorang Mukmin terhadap Perintah Allah (QS. An Nuur (24) : 51) 
 
ْ
ن
َ
ُهْم أ

َ
َم َبْين

ُ
ِ َوَرُسوِلِه ِلَيْحك

ه
 اَّلل

َ
ُعوا ِإَل

ُ
ا د
َ
َ ِإذ ِ ِمِني 

ْ
ُمؤ

ْ
ْوَل ال

َ
 ق
َ
ان
َ
َما ك

َّ
 ِإن

َ
ِلُحون

ْ
ُمف
ْ
ُم ال

ُ
 ه

َ
ِئك

َ
ول
ُ
ا َوأ

َ
َطْعن

َ
ا َوأ

َ
وا َسِمْعن

ُ
ول
ُ
  َيق

“Sesungguhnya jawaban oran-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan 
Rasul-Nya agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan. "Kami 
mendengar, dan Kami patuh". dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” 

7. Berkata yang Benar/Jujur dan Balasannya (QS. Al Ahzab (33) : 70 - 71) 
 
 
ْوال َسِديد

َ
وا ق

ُ
ول
ُ
َ َوق

ه
وا اَّلل

ُ
ق
َّ
وا ات

ُ
ِذيَن آَمن

ه
َها ال يُّ

َ
 َيا أ

   “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah 
perkataan yang benar,” 

ا َعِظيًما
ً
ْوز
َ
 ف
َ
از
َ
 ف
ْ
د
َ
ق
َ
 ف
ُ
ه
َ
َ َوَرُسول

ه
ْم َوَمْن ُيِطِع اَّلل

ُ
وَبك

ُ
ن
ُ
ْم ذ

ُ
ك
َ
ِفْر ل

ْ
ْم َوَيغ

ُ
ك
َ
ْعَمال

َ
ْم أ
ُ
ك
َ
    ُيْصِلْح ل

“niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-
dosamu. dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah 
mendapat kemenangan yang besar.” 
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8. Perbedaan Orang yang Berilmu dengan Orang Bodoh (QS. Fathiir (35) : 19 – 22) 
 ُ َبِصي 

ْ
ِوي األْعََم َوال

َ
    َوَما َيْست

“dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat.” 

وُر 
ُّ
 َوال الن

ُ
َمات

ُ
ل
ُّ
  َوال الظ

“dan tidak (pula) sama gelap gulita dengan cahaya,” 

َحُروُر 
ْ
لُّ َوال ال

ِّ
  َوال الظ

“dan tidak (pula) sama yang teduh dengan yang panas,” 

  
َّ
 ِإن

ُ
ِوي األْحَياُء َوال األْمَوات

َ
ُبورِ َوَما َيْست

ُ
ق
ْ
ي ال  ِبُمْسِمٍع َمْن ِفِ

َ
ت
ْ
ن
َ
اُء َوَما أ

َ
َ ُيْسِمُع َمْن َيش

ه
  اَّلل

“dan tidak (pula) sama orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. 
Sesungguhnya Allah memberi pendengaran kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan kamu 
sekali-kali tiada sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar” 

9. Perintah Masuk Islam Secara kaffah/Keseluruhan (QS. Al Baqoroh (2) : 208) 
ْم  
ُ
ك
َ
 ل
ُ
ه
َّ
ْيَطاِن ِإن

َّ
ُطَواِت الش

ُ
ِبُعوا خ

َّ
ت
َ
 َوال ت

 
ة
َّ
اف
َ
ِم ك

ْ
ل ي السِّ وا ِفِ

ُ
ل
ُ
خ
ْ
وا اد

ُ
ِذيَن آَمن

ه
َها ال يُّ

َ
ٌ َيا أ ِ وٌّ ُمِبي 

ُ
  َعد

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan 
janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang 
nyata bagimu.” 

10. Perintah Sholat Tahajjud ( Q.S Al Isra`: 78-79) 
ِقِم 

َ
اأ

ً
ُهود

ْ
 َمش

َ
ان
َ
ْجِر ك

َ
ف
ْ
 ال
َ
ْرآن

ُ
 ق
َّ
ْجِر ِإن

َ
ف
ْ
 ال
َ
ْرآن

ُ
ْيِل َوق

ه
َسِق الل

َ
 غ

َ
ْمِس ِإَل

َّ
وِك الش

ُ
ل
ُ
 ِلد

َ
الة  الصَّ

Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah 
pula salat) subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan (oleh malaikat). 

ا 
ً
اًما َمْحُمود

َ
 َمق

َ
ك  َربُّ

َ
ك
َ
 َيْبَعث

ْ
ن
َ
 َعَش أ

َ
ك
َ
 ل
 
ة
َ
اِفل
َ
 ِبِه ن

ْ
د َهجَّ

َ
ت
َ
ْيِل ف

ه
 َوِمَن الل

Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah 
tambahan bagimu: mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang 
terpuji. 
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Lampiran 11 

 
Proposal Kunjungan Tahfidz Khusus, Proposal Ujian Lisan Dan Praktek Ponpes 

MTA, Proposal Pentas Seni, Proposal Pengajian Gabungan, Proposal Malam 

Puncak tahfidzul Qur’an, Proposal Latihan Astra, Proposal Latihan Takmir, 

Proposal AFC(Futsal), Proposal AFC (Festifal), Proposal Spemta Games Day, 

Proposal KFC, Proposal Festival Kebersihan. 
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Lampiran 12 

  
Ceklish Pemantauan PJJ Pemantauan Kebersihan Kamar dan 

Presensi Harian Santri 
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Pembelajaran Jarak Jauh dan Pemantauan Kegiatan harian Melalui Google 

Form 
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Lampiran 13 

 

Buku Materi Hafala Santri, Buku Laporan Kebersihan dan Buku Tata Tertib 

Pondok 

 

  



 
 

263 
 

Lampiran 14 

Koesioner Dengan Seksi Bidang Kurikulum 

 

Koesioner ini diisi oleh Ust Didik Budi Santoso, S.E selaku Seksi Bidang 

Kurikulum Ponpes MTA Gemolong 

 

Adakah Standar Khusu Untuk Menjadi Pengasuh di Ponpes MTA Gemolong ini? 

Respon : Warga, Mampu Membaca Alquran dengan Baik 

Materi Apa yang diberikan Kepada Santri Ponpes MTA Gemolong ini? 

Respon : Bersuci, Pesholatan, Ayat Pilihan, Hadis Pilihan dan Doa Harian. 

Apakah dalam penyusunan materi sudah memperhatikan hal terkait pembentukan 

karakter kemandirian, kreatifitas dan kepedulian baik lingkungan maupun sosial? 

Respon : Sudah Tapi Belum Menyeluruh 
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Upaya apa yang dilakukan untuk menumbuhkan karakter kemandirian, kreatifitas dan 

kepedulian santri? 

Respon : Memahami dan menghafal materi kegiatan secara mandiri 

 Seperti apakah bentuk evaluasi yang dilakukan di pondok pesantren MTA Gemolong ini 

terhadap aktivitas santri? 

Respon : Ujian lisan 
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Lampiran 15 

Koesioner dengan Seksi Bidang Pengasuhan Santri 

 

Koesioner ini diisi Oleh Ust Widi Hadmoko, S.Pd selaku Koordinator Seksi 

Bidang Pengasuhan Santri Ponpes MTA Gemolong. 

 

1. Bagaimanakah peran pengasuh dalam mengembangkan karakter kedisiplinan, 

kreatifitas dan kepedulian santri terhadap lingkungan dan sosial? 

Respon : Peran pengasuh mengembangkan kedisiplinan dengan ,memberikan 

masukan motifasi ttg kedisiplinan dan penegakan tatatertib asrama 

,pengembangan kreativitas dengan mencari sumber informasi tentang bakat dan 

minat anak ,pengembangan kepedulian lingkungan dengan penanaman nilai 

kebersihan linkungan mulai dari lingkup kamar santri ,asrama dan lingkungan 

sekitar asrama ,untuk pengembangan sosial dengan pemberian materi dan 

penanaman nilai ttg ukhuwah antar santri  
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2. Apa sajakah kegiatan yang diadakan untuk mengembangkan karakter santri 

tersebut? 

Respon : Kegiatan pengembangan disiplin pemberian materi tentang tata tertib 

dan pelaksanaanya kpd santri serta memberikan sangsi yg mendidik apabila ada 

yg melanggar tatip tsb,pengembangan kretifitas dengan mengadakan kegiatan 

lomba ,kompetisi yg bertujuan meningkatkan mengasah bakat minat kreatifitas 

santri ,menyalurkan bakat minat santri ke exskul yg ada di 

asrama,pengembangan linkungan dan sosial dengan mengadakan lomba 

kebersihan kamar santri  

3. Apakah pengasuh terjun secara langsung dalam proses pembentukan karakter? 

Respon : Pengasuh terjun langsung ,karena pengasuh adalah ujung tombak dari 

proses pendidikan dan pengembangan karakter yg ada di asrama 
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4. Bagaimanakah peran pengasuh dalam melaksanakan tata tertib dan jadwal 

harian santri? 

Respon : Peran pengasuh memberikan contoh keteladanan 

,pemahaman,supervisi sekaligus tretment dalam penegakan tatib dan jadwal 

harian santri  

5. Bagaimanakah komunikasi dengan wali santri dalam proses pembentukan 

karakter santri? 

Respon : Komunikasi dengan wali santri dilakukan dengan membentuk grup wa 

wali santri ,disitu semua informasi tentang kegiatan dan tatip asrama di 

sampaikan agar walisantri paham ttg kegiatan dan tatip ,serta mengenai 

perkembangan kondisi santri yg bermasalah wali akan di berikan informasi  
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6. Bagaimanakah pembagian peran pengfasuh dalam prooses pembentukan 

karater sehingga berjjalan efektif? 

Respon : Pengasuh berperan sebagai motivator,supervisor dan konselor 3 hal 

tersebut perlu terapkan pengasuh didalam proses pembentukan karakter santri  

7. Apakah kendala yang sering dihadapi dalam proses pembentukan karakter 

santri? 

Respon : Kendala yg dihadapi adalah ada beberapa santri bermasalah sulit 

untuk dikondisikan dikarenakan sudah terbentuk karakter sejak dari rumah 

,walimurid yg tidak kooperatif dalam menyikapi kondisi anaknya yg 

bermasalah ,ada juga wali yg acuh terhadap kondisi anak  
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Lampiran 16 

Foto-Foto 

  

Asrama Putra Baru Gedung Sekolahan SMP MTA 

  

Shalat Maghrib Jamaah dilanjutkan 

motivasi dan doa bersama 

Masjid Lantai 2 

  

NSPP Ponpes Wawancara dengan Ust. Arief Hartono 

selaku kepala Ponpes Bd.I 

  

Tata Tertib Ponpes Jadwal Mingguan Santri 

  

Jadwal Harian Santri Mading Karya Santri 
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Foto Wawancara Online Via Whatsapp Dengan Santri 

 



 
 

271 
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Foto Wawancara Online Via Instagram Dengan Santri 
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Foto pemantauan Kegiatan Santri Selama Pandemi Covid-19 
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Lampiran 17 

BIODATA PENULIS 

A. Identitas Diri 

1. Nama    : Hamzah 

2. Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali 16 November 1998 

3. Jenis Kelamin  : Laki-Laki 

4. Agama   : Islam 

5. Alamat   : Cabeyan rt 10/ rw 03, Sembungan, 

Nogosari, Boyolali 

6. Email    : hamzahfatihabdurahim@gmail.com  

B. Riwayat Pendidikan 

1. TK Bustanul Athfal 

2. MI Negri Ketitang 

3. MTs Negeri Gondangrejo 

4. MA Negeri Gondangrejo 

5. IAIN Surakarta 

C. Riwayat Organisasi 

1. Ketua OSIS MAN Gondangrejo 

2. Pengurus Dewan Ambalan Cakra Sakti Gugus Depan  MAN 

Gondangrejo 

3. Pengurus Ambalan Khusus (AMSUS) Gugus Depan MAN Gondangrejo 

4. Anggota Ikatan Alumni Dewan (IKADA) Gugus Depan MAN 

Gondangrejo 

5. Koordinato Dewan Penegak Tata Tertib MAN Gondangrejo 

6. Anggota Racana Raden Mas Said-Nyi Ageng Serang IAIN Surakarta 

mailto:hamzahfatihabdurahim@gmail.com

