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ABSTRAK 

FUNGSI PONDOK PESANTREN SALAFIAH NURUL IMAN DALAM 

PEMBINAAN AKHLAQ SANTRI DI DESA SUKA MAJU 

KECAMATAN KASUI KABUPATEN WAY KANAN 

Oleh 

SUHERNA 

Pembinaan akhlaq merupakan tumpuan pertama dalam Islam. Hal ini 

dapat dilihat dalam misi kerasulan Nabi Muhammad SAW yang utama adalah 

untuk menyempurnakan akhlaq yang mulia. Pondok Pesantren Salafiah Nurul 

Iman Desa Suka Maju Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan telah 

menjalankan fungsinya dalam pembinaan akhlaq santri, namun peran tersebut 

belum sepenuhnya terlaksana secara optimal, hal tersebut diindikasikan dengan 

masih ada santri yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan 

nilai ajaran Islam. Kondisi inilah yang menarik bagi penulis untuk dibahas 

sehingga penulis mengajukan rumusan masalah “Faktor Apa Yang Menyebabkan 

Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman Belum Berhasil dalam Membina Akhlaq 

Santri di Desa Suka Maju Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan”?.  

Tujuan penelitian adalah faktor apa saja yang menyebabkan pondok 

pesantren belum berhasil dalam membina akhlaq santri di Pondok Pesantren 

Salafiah Nurul Iman Desa Suka Maju Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan. 

Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan analisa kualitatif 

deskriptif.Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode 

observasi, interview dan dokumentasi. Sedangkan yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh santri di Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman 

Desa Suka Maju Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan yang sering 

melakukan perbuatan yang mencerminkan akhlaq yang buruk dan tidak sesuai 

dengan ajaran agama Islam berjumlah 40 orang.  

Adapun hasil dari penelitian tentang fungsi Pondok Pesantren dalam 

pembinaan akhlaq santri yaitu bahwa peran yang telah dilakukan oleh ustadz dan 

ustadzah dalam membina akhlaq santri yaitu dengan menjalankan peran nya 

sebagai lembaga Pondok Pesantren yaitu dengan mengadakan  kajian-kajian 

intensif keislaman tentang aqidah, akhlaq, ibadah muamalah dan mengadakan 

bimbingan baca tulis Al-Qur‟an, memberikan suri tauladan atau contoh 

perbuatan yang baik dalam kehidupan sehari-hari, menanamkan kebiasaan untuk 

berbuat baik, melalui teguran, pemberian hukuman dan pemberian hadiah untuk 

memotivasi santri berbuat baik. Dan adapun faktor penghambat dalam 

pembinaan akhlaq santri adalah teman bergaul, keadaan lingkungan pondok, 

semakin maju nya teknologi, kurang nya sistem penjagaan, kurangnya motivasi 

dalam diri santri, sehingga kurang aktifnya santri ketika mengikuti pembinaan 

akhlaq.  
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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: 21).
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BAB 1 

 PENDAHULUAN  

A. Penjelasan Judul 

Judul skripsi ini adalah “Fungsi Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman 

dalam Pembinaan Akhlaq Santri di Desa Suka Maju Kecamatan Kasui Kabupaten 

Way Kanan”. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut adalah 

sebagai berikut:  

1. Fungsi 

Fungsi adalah “faedah, manfaat/guna, kegunaan, kapasitas, kedudukan, 

peran jabatan tugas atau bagian dari peran yang dimainkan oleh orang atau 

bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.
2
 Sedangkan menurut Thomas 

F.O.Dea, “fungsi adalah pendayagunaan sesuatu untuk maksud-maksud 

tertentu”.
3
 

Berdasarkan pengertian diatas dapat diperjelas bahwa fungsi adalah bagian 

dari upaya yang harus dilakukan oleh Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman 

Desa Suka Maju Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan dalam pembinaan 

akhlaq santri.  

 

 

 

                                                 
2
Al-Barry MDJ dan Sofyan Hadi, AT, Kamus Ilmiah Kontemporer, (Bandung: Pustaka Setia, 

1999), hlm. 106.  
3
 Thomas F.O.Dea, Sosiologi Agama, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hlm. 13.  



 

2. Pondok Pesantren 

Kata pondok adalah berasal dari bahasa arab “Funduk” yaitu hotel (tempat 

menginap) atau asrama.
4
 

Sedangkan pesantren berasal dari kata santri, dengan awalan pe-dan 

akhiran -an, berarti tempat tinggal santri. Soegarda Poerbakawatja yang dikutip 

oleh Haidar Putra Daulay, mengatakan pesantren berasal dari kata santri yaitu” 

seseorang yang belajar agama Islam, sehingga dengan demikian pesantren 

mempunyai arti, tempat orang berkumpul untuk belajar agama Islam”. Ada juga 

yang mengartikan pesantren adalah suatu lembaga pendidikan Islam Indonesia 

yang bersifat tradisional untuk mendalami ilmu agama Islam dan 

mengamalkannya sebagai pedoman hidup sehari-hari.
5
 

Pendapat lain menyatakan bahwa pesantren adalah “lembaga pendidikan 

Islam yang sudah berdiri sejak ratusan tahun yang lalu. Di lembaga inilah 

diajarkan dan dididikkan ilmu-ilmu dan nilai-nilai agama kepada santri. Pada 

tahap awal pendidikan di pesantren tertuju semata-mata mengajarkan ilmu-ilmu 

agama lewat kitab-kitab klasik atau kitab kuning.
6
.  

Berdasarkan uraian tersebut dapat diperjelas bahwa pondok pesantren 

adalah “suatu lembaga pendidikan Islam yang tumbuh serta di akui oleh 

masyarakat dengan sistem asrama dimana santri-santri menerima pendidikan 

agama Islam melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada 

                                                 
4
 Zamakhsyari Dhofer, Tradisi Pesantren, (Jakarta: Mizan, Cetakan ke-II, 2002), hlm. 18.  

5
 Haidar Putra Daulay, Modernisasi Pesantren, (Jakarta: Quantum Teaching, 2005), hlm. 61.  

6
 Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 25.  



 

dibawah kedaulatan (bimbingan) dari seorang kyai atau guru dengan ciri khas 

yang bersifat kharimatik”.
7
 

3. Akhlaq  

Akhlaq adalah “ suatu keadaan yang melekat pada jiwa seseorang, yang 

darinya akan lahir perbuatan-perbuatan secara spontan tanpa melalui proses 

pemikiran, pertimbangan, atau penelitian . jika keadaan tersebut melahirkan 

perbuatan yang terpuji menurut pandangan akal dan syariat Islam, ia adalah 

akhlaq yang baik. Namun, jika keadaan tersebut melahirkan perbuatan yang buruk 

dan tercela, ia adalah akhlaq yang buruk. Akhlaq sesungguhnya berasal dari 

kondisi mental yang telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang, ia telah menjadi 

kebiasaan, sehingga ketika akan melakukan perbuatan tersebut, seseorang tidak 

perlu lagi memikirkannya.
8
  

Membicarakan tentang akhlaq tidak terlepas dari kehendak dan adat 

(kebiasaan), yang merupakan faktor penentu dari akhlaq. Berdasarkan pengertian 

tersebut dapat dipahami bahwa pembinaan akhlaq adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan tindakan, perilaku, budi pekerti yang baik, mulia 

dan terpuji yang merupakan hasil pendidikan dari mata pelajaran yang telah 

diberikan oleh guru.  

4. Santri  

                                                 
7
 Abdul Hamid, Sistem Pendidikan Madrasah dan Pesantren, (Jakarta: Rajawali Press, cet. 

Ke VI, 2003), hlm. 329.  
8
 Samsul Munir Amin, Ilmu Akhlaq, (Jakarta: AMZAH, 2016), hlm. 6.  



 

Santri adalah “sebutan bagi seseorang yang mengikuti pendidikan Ilmu 

Agama Islam disuatu tempat yang dinamakan Pesantren, biasanya menetap di 

tempat tersebut hingga pendidikannya selesai”.
9
 

5. Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman Desa Suka Maju Kecamatan Kasui 

Kabupaten Way Kanan.  

Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman adalah suatu pondok pesantren 

yang berada di Desa Suka Maju Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan dimana 

mayoritas penduduknya beragama Islam yang dalam hal ini menjadi obyek 

penelitian.  

Berdasarkan uraian diatas diperjelas bahwa yang dimaksud dengan skripsi 

ini suatu penelitian untuk mengungkap dan membahas secara lebih mendalam 

mengenai fungsi Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman dalam pembinaan akhlaq 

santri di Desa Suka Maju Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan.  

B. Alasan Memilih Judul 

Penulis memilih judul skripsi ini dengan mengemukakan alasan pemilihan 

judul sebagai berikut:  

1. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang bertujuan 

menciptakan kepribadian muslim yaitu kepribadian yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan, berakhlaq mulia bermanfaat bagi masyarakat atau 

berhikmat kepada masyarakat dengan jalan menjadi kawula atau menjadi abdi 

masyarakat, mampu berdiri sendiri, bebas dan teguh dalam kepribadian, 
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menyebarkan agama atau menegakkan Islam dan kejayaan umat Islam di 

tengah-tengah masyarakat dan mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan 

kepribadian Indonesia.  

2. Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman Desa Suka Maju Kecamatan Kasui 

Kabupaten Way Kanan telah menjalankan fungsinya dalam pembinaan akhlaq 

kepada para santri, namun masih ada santri yang melakukan perbuatan yang 

mencerminkan akhlaq yang kurang baik seperti saling memfitnah, mengadu 

domba, riya, egois, boros, dzalim, bakhil dan mengumpat. Kondisi ini yang 

melatarbelakangi ketertarikan penulis untuk mengkaji secara mendalam 

berbagai faktor yang mempengaruhi fungsi Pondok Pesantren Salafiah Nurul 

Iman belum berhasil optimal dalam pembinaan akhlaq kepada santri.  

C. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah agama yang sangat mementingkan akhlaq daripada masalah-

masalah lain. Hal itu dapat kita lihat pada zaman jahiliyyah yang biasa disebut 

dengan zaman kebodohan dimana kondisi akhlaq pada saat itu yang sangat 

menyimpang, sehingga mereka melakukan hal-hal yang tidak baik seperti minum 

khamar dan berjudi. Hal-hal tersebut mereka lakukan dengan biasa bahkan 

menjadi adat yang diturunkan untuk generasi setelah mereka. Karena kebiasaan 

itu telah turun temurun maka pada awal pertama Nabi Muhammad menyebarkan 

agama Islam mengalami kesulitan.  

Pendidikan adalah transmisi pengetahuan atau proses membangun 

manusia menjadi berpendidikan. Manusia yang berpendidikan adalah mereka 



 

yang mampu memahami fenomena secara akurat, berfikir jernih, dan bertindak 

secara efektif sesuai dengan tujuan dan aspirasi yang ditetapkan oleh dirinya.
10

 

Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlaq mulia, serta keterampilan.  

Maka dari itu, pendidikan adalah merupakan suatu hal yang sangat 

signifikan dalam menjalani kehidupan. Karena dari sepanjang perjalanan manusia 

pendidikan merupakan tolak ukur untuk mencapai nilai-nilai kehidupan. Ketika 

melihat dari salah satu aspek tujuan pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, 

tentang membentuk manusia yang berbudi pekerti luhur melalui proses 

pembentukan kepribadian, kemandirian dan norma-norma tentang baik dan 

buruk.
11

 

Begitu pentingnya pendidikan bagi setiap manusia, karena tanpa adanya 

pendidikan maka sangat mustahil suatu komunitas manusia dapat hidup 

berkembang sejalan dengan cita-citanya untuk maju, mengalami perubahan, 

sejahtera dan bahagia sebagaimana pandangan hidup mereka. Semakin tinggi cita-

cita manusia semakin menuntut peningkatan mutu pendidikan sebagai sarana 

pencapaiannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah yaitu:  
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“ Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang 

yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”. (QS. Al- Mujadalah : 11).
12

 

Relevan dengan hal tersebut, maka penyelenggaraan pendidikan tidak 

dapat dilepaskan dari tujuan yang hendak dicapai. Buktinya dengan 

penyelenggaraan pendidikan yang kita alami di Indonesia. Tujuan pendidikan 

mengalami perubahan yang terus menerus dari setiap pergantian roda 

kepemimpinan. Maka dalam hal ini sistem pendidikan nasional masih belum 

mampu secara maksimal untuk membentuk masyarakat yang benar-benar sadar 

akan pendidikan.  

Akhlaq merupakan cermin dari keadaan jiwa dan perilaku manusia, 

karena memang tidak ada seorang pun manusia yang dapat terlepas dari akhlaq.  

Manusia akan dinilai berakhlaq mulia apabila jiwa dan tindakannya 

menunjukkan kepada hal-hal yang baik, kedudukan akhlak dalam kehidupan 

manusia mempunyai tempat yang penting, baik sebagai individu maupun segi 

masyarakat dan bangsa. Sebab jatuh bangunnya, sejahtera, rusaknya suatu bangsa 

dan masyarakat tergantung bagaimana akhlaqnya. Apabila akhlaqnya baik akan 
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sejahtera lahir batinnya, akan tetapi apabila akhlaqnya buruk rusaklah lahir dan 

batinnya.
13

 

Menurut ajaran Islam, pendidikan akhlak mulia adalah faktor paling 

penting dalam membina suatu umat dan bangsa sekalipun. Suksesnya 

pembangunan suatu bangsa,tidak semata ditentukan oleh investasi materill. 

Betapa pun berlimpah ruahnya investasi, jika manusia pelaksananya tidak 

memiliki akhlak niscaya segalanya akan berantakan. Oleh karena itu, program 

utama dan perjuangan pokok dari segala usaha ialah pembinaan akhlaq mulia. Ia 

harus ditanamkan kepada seluruh lapisan dan tingkat masyarakat mulai mulai 

dari tingkat atas sampai ke lapisan yang paling bawah.  

Akhlaq dari suatu bangsa itulah yang menentukan sikap hidup dan 

tingkah laku perbuatannya. Selama bangsa itu masih memegang norma-norma 

akhlak kesusilaan dengan teguh dan baik, maka selama itu pula bangsa tersebut 

jaya dan bahagia. Di Indonesia. Jauh sebelum masa kemerdekaan, pesantren telah 

menjadi sistem pendidikan Nusantara.
14

  

Pesantren merupakan lembaga pendidikan dan pengajaran Islam yang 

berada di luar sistem persekolahan (pendidikan di luar sekolah). Ia tidak terikat 

oleh sistem kurikulum, perjenjangan, kelas-kelas atau jadwal pembelajaran 

terencana secara ketat. Pesantren merupakan suatu sistem pendidikan diluar 

sekolah yang berkembang di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, dalam banyak 
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hal lembaga pendidikan ini bersifat merakyat.  Pesantren merupakan salah satu 

lembaga pendidikan Islam yang unik dimana pesantren merupakan lembaga yang 

menyediakan asrama atau pondok (pemondokan) sebagai tempat tinggal bersama 

sekaligus tempat belajar para santri dibawah bimbingan kyai.
15

  

Pesantren adalah suatu lembaga pendidikan agama islam yang tumbuh 

serta diakui masyarakat sekitar, dengan sistem asrama (kompleks) dimana santri-

santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang 

sepenuhnya berada dibawah kedaulatan dari leader-ship seorang atau beberapa 

orang kiyai dengan ciri-ciri khas yang bersifat karismatik serta independen dalam 

segala hal.
16

 

Menurut Abdul Rahim, pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan 

tertua yang melekat dalam perjalanan kehidupan Indonesia sejak ratusan tahun 

yang silam, ia adalah lembaga pendidikan yang dapat dikategorikan sebagai 

lembaga unik dan punya karakteristik tersendiri yang khas, sehingga saat ini 

menunjukan kemampuannya yang cemerlang melewati berbagai episode zaman 

dengan bermacam-macam permasalahan yang dihadapinya. Bahkan dalam 

perjalanan sejarahnya, pesantren tradisional telah banyak memberikan andil dan 

kontribusi yang sangat besar dalam ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa 

dan memberikan pencerahan terhadap masyarakat serta dapat menghasilkan 

komunitas intelektual yang setaraf dengan sekolah elit.
17

 

 Fungsi pesantren yaitu sebagai transmisi dan transfer ilmu-ilmu Islam, 

pemeliharaan tradisi Islam dan reproduksi ulama.
18
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Pada dasarnya fungsi utama pesantren adalah sebagai lembaga pondok 

pesantren yang bertujuan mencetak muslim agar memiliki dan menguasai ilmu-

ilmu agama secara mendalam serta menghayati dan mengamalkannya dengan 

ikhlas semata-mata ditujukan untuk pengabdiannya kepada Allah SWT, di dalam 

hidup dan kehidupannya serta menciptakan dan mengembangkan kepribadian 

muslim, yaitu kepribadian yang beriman dan bertaqwa kepada Allah, berakhlak 

mulia, bermanfaat bagi masyarakat. Dengan kata lain tujuan pesantren adalah 

mencetak ulama (ahli agama).
19

 

Guna mencapai tujuan ini pesantren mengajarkan banyak materi, 

diantaranya materi akhlaq. Pesantren umumnya memandang akhlaq dan 

kehidupan yang bersahaja itu amat perlu, bahkan melihatnya sebagai 

implementasi dari tingkat keimanan seseorang. Karenanya, materi ini dijumpai 

dihampir setiap pesantren.
20

 

Pesantren salafiah (tradisional) yaitu pesantren yang tetap 

mempertahankan pembelajarannya dengan kitab-kitab klasik. Model 

pengajarannya pun sebagaimana yang lazim diterapkan dalam pesantren salaf, 

yaitu sorogan dan weton. Weton adalah pengajian yang inisiatifnya berasal dari 

kyai sendiri, baik dalam menentukan tempat, waktu, maupun lebih-lebih 

kitabnya. Sedangkan sorogan adalah pengajian yang merupakan permintaan dari 
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seseorang atau beberapa orang santri kepada kyainya untuk diajarkkan kitab-

kitab tertentu.  

Selanjutnya di Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman Desa Suka Maju 

Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan ini bukan hanya memberikan 

pengetahuan umum disekolah formal (Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah 

Aliyah) akan tetapi memberikan pengetahuan agama yang lebih mendalam 

kepada para santri yaitu dengan mengadakan lembaga pendidikan Non Formal 

(Madrasah Diniyah) sebagai pelajaran tambahan.  

Madrasah Diniyah adalah lembaga pendidikan yang mungkin lebih 

disebut sebagai pendidikan non formal, yang menjadi lembaga pendidikan 

pendukung dan menjadi pendidikan alternative. Biasanya jam pelajaran 

mengambil waktu sore hari, mulai bakda ashar hingga maghrib. Atau, memulai 

bakda isya‟ hingga sekitar jam sembilan malam. Lembaga pendidikan Islam ini 

lebih mengedepankan pada isi atau substansi pendidikan.
21

 

 

 

Madrasah Diniyah adalah suatu bentuk madrasah yang hanya 

mengajarkan ilmu – ilmu agama (diniyah). Madrasah ini dimaksudkan sebagai 

lembaga pendidikan agama yang disediakan bagi siswa yang belajar di sekolah 

umum. Pendidikan diniyah adalah model atau sistem pembelajaran yang tumbuh 
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dan berkembang berbasis nilai, karakter, dan budaya. Diantara keutamaannya 

adalah transformasi ilmu pengetahuan yang bersifat substansif dan egalitarian. 

Sistem pendidikan di pondok pesantren terbukti telah melahirkan format 

keilmuan yang multi dimensi yaitu ilmu pengetahuan agama, membangun 

kesadaran sosial dan karakter manusia sebagai hamba Allah.  

Madrasah ini terbagi Kepada tiga jenjang pendidikan : 

1. Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) 

Madrasah Diniyah Awaliyah setingkat SD/MI untuk siswa – siswa 

Sekolah Dasar (4 tahun). Lembaga pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah pada 

umumnya merupakan pendidikan berbasis masyarakat yang bertujuan untuk 

memberikan bekal kemampuan dasar kepada anak didik/santri yang berusia dini 

untuk dapat mengembangkan kehidupannya sebagai muslim yang beriman, 

bertaqwa dan beramal saleh serta berakhlak mulia dan menjadi warga negara 

yang berkepribadian, sehat jasmani dan rohaninya dalam menata kehidupan masa 

depan.
22

 

2. Madrasah Diniyah Wustho untuk siswa – siswa sekolah lanjutan tingkat 

pertama 

Yaitu satuan pendidikan keagamaan jalur luar sekolah yang 

menyelenggarkan pendidikan agama Islam tingkat menengah pertama sebagai 

pengembangan yang diperoleh pada Madrasah Diniyah Awaliyah  dengan masa 

belajar 3 tahun.  
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Ciri – ciri Madrasah Diniyah adalah : 

a. Madrasah Diniyah merupakan pelengkap dari pendidikan formal. 

b. Madrasah Diniyah merupakan spesifikasi sesuai dengan kebutuhan dan 

tidak memerlukan syarat yang ketat serta dapat diselenggarakan dimana 

saja. 

c. Madrasah Diniyah waktunya relatif singkat. 

d. Madrasah Diniyah mempunyai metode pengajaran yang bermacam- 

macam.  

Kurikulum Madrasah Diniyah berdasarkan Undang-undang pendidikan 

dan peraturan pemerintah no 73 Madrasah Diniyah adalah bagian terpadu dari 

system pendidikan nasional yang diselenggarakan pada jalur pendidikan luar 

sekolah untuk memenuhi hasrat masyarakat tentang pendidikan agama. Madarsah 

Diniyah bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menguasai pengetahuan 

agama Islam, yang dibina oleh Menteri Agama.
23

 

Madrasah Diniyah mempunyai tiga tingkatan yakni : Diniyah Awaliyah, 

Diniyah Wustha dan Diniyah Ulya. Madrasah Diniyah Awaliyah berlangsung 4 

tahun (4 tingkatan), dan Wustha 2 tahun (2 tingkatan).  

Untuk menumbuh kembangkan ciri madrasah sebagai satuan pendidikan 

yang bernapaskan Islam, maka tujuan madrasah diniyah dilengkapi dengan 

“memberikan bekal kemampuan dasar dan keterampilan dibidang agama Islam 

untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi muslim, anggota 
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masyarakat dan warga Negara”. Dalam program pengajaran ada beberapa bidang 

studi yang diajarkan kepada para santri oleh para guru/ustadz di Madrasah 

Diniyah seperti: al-Qur‟an hadits, aqidah akhlak, fiqih, sejarah kebudayaan islam, 

bahasa arab, praktek ibadah dan lain sebagainya yang dirasa sangat penting 

dipelajari oleh para santri untuk bekal dalam kehidupan nya dan untuk bekal di 

masyarakat.  

Adapun fungsi dan tujuan madrasah diniyah adalah:  

1. Fungsi Madrasah Diniyah 

a. Menyelenggarakan pengembangan kemampuan dasar pendidikan agama 

Islam yang meliputi : Al Qur‟an Hadist, Ibadah Fiqh, Aqidah Akhlak, 

Sejarah Kebudayaan Islam dan Bahasa Arab. 

b. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan agama Islam.  

c. Membina hubungan kerja sama dengan orang tua dan masyarakat.  

d. Memberikan bimbingan dalam pelaksanaan pengalaman agama Islam.  

Dengan demikian, madrasah Diniyah disamping berfungsi sebagai 

tempat mendidik dan memperdalam ilmu agama Islam juga berfungsi sebagai 

sarana untuk membina akhlak al karimah ( akhlak mulia) bagi anak yang 

kurang akan pendidikan agama Islam di sekolah – sekolah umum. 

Adapun tujuan madrasah diniyah adalah:  

2.  Tujuan Madrasah Diniyah 

a.  Tujuan umum 

1) Memiliki sikap sebagai muslim dan berakhlak mulia. 

http://iskarimahfils.blogspot.com/
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2) Memiliki pengetahuan pengalaman, pengetahuan, ketrampilan beribadah 

dan sikap terpuji yang berguna bagi pengembangan kepribadiannya. 

b.  Tujuan khusus 

1) Memiliki pengetahuan dasar tentang agama Islam. 

2) Memiliki pengetahuan dasar tentang bahasa Arab sebagai alat untuk 

memahami ajaran agama Islam. 

3) Dapat menggunakan bahasa Arab dengan baik. 

4) Dapat membaca kitab berbahasa Arab  

5) Cinta terhadap agama Islam dan keinginan untuk melakukan ibadah 

sholat dan ibadah lainnya.  

6) Berkeinginan untuk menyebarluaskan agama Islam.
24

 

Kata “akhlak” berasal dari bahasa Arab “khuluq”, jamaknya “khuluqun”, 

menurut lughat diartikan sebagai budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau 

tabi‟at, watak kesusilaan (kesadaran etik dan moral) yaitu ketakutan baik yang 

merupakan akibat dari sikap jiwa yang benar terhadap khaliknya dan terhadap 

sesama manusia.
25

 

Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya lahir 

perbuatan-perbuatan yang spontan tanpa memerlukan pertimbangan dan 

pemikiran, maka sifat tersebut melahirkan suatu tindakan yang terpuji menurut 
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ketentuan akal dan norma agama, ia dinamakan akhlak yang baik, tetapi jika ia 

menimbulkan tindakan tercela, maka ia dinamakan akhlak yang buruk. 

Berdasarkan pendapat diatas jelas bahwa akhlaq merupakan sistem 

perilaku yang baik atau tidak baik dengan memberikan aturan apa yang 

seharusnya dilakukan, menunjukan jalan untuk melakukan perbuatan dan 

memberikan pernyataan tujuan di dalam perbuatannya atau dengan kata lain, 

akhlak merupakan suatu kondisi atau sifat yang telah meresap dalam jiwa 

seorang manusia dan telah menjadi kepribadian hingga dari situlah timbul 

berbagai perbuatan dengan spontan dan mudah dilakukan tanpa dibuat dan tanpa 

memerlukan pemikiran.  

Secara garis besar akhlak terbagi menjadi dua yaitu:  

1. Akhlaq baik atau terpuji (akhlaq mahmudah) disebut juga dengan akhlak 

karimah (akhlak mulia).  Macam-macam akhlak mahmudah yakni perbuatan 

baik terhadap tuhan (al-khaliq) seperti al-hubb, asy syukur, berdo‟a, at-

taubah, tawakkal, dan taqwa, adapun akhlaq akhlaq terhadap sesama 

manusia dan makhluk lainnya seperti akhlaq terhadap orang tua, akhlaq 

terhadap diri sendiri, akhlaq terhadap keluarga, akhlaq terhadap tetangga, 

akhlaq terhadap masyarakat dan akhlaq terhadap lingkungan. 

2. Akhlaq yang tercela (akhlaqul madzmumah) semua bentuk perbuatan yang 

bertentangan dengan akhlak terpuji, disebut akhlak tercela. Akhlaq tercela 

juga menimbulkan orang lain merasa tidak suka terhadap perbuatan tersebut. 

Akhlaq tercela dapat merusak keimanan seseorang, dan menjatuhkan 

martabatnya sebagai manusia. Akhlak tercela adalah akhlak yang 

bertentangan dengan perintah Allah, dengan demikian pelakunya mendapat 

dosa karena mengabaikan perintah Allah. Adapun perbuatan buruk terhadap 

tuhan (al-khaliq) seperti takabbur, musyrik, murtad, munafiq, riya‟ dan boros 

atau berfoya-foya dan akhlaq buruk terhadap sesama manusia dan makhluq 

yang lainnya seperti marah, mengadu domba, iri hati, kikir, mengumpat, 

berbuat aniaya dan lain-lain.
26
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Pembinaan akhlaq harus diberikan secara kontinu agar mereka dapat 

meneladani akhlaq karimah yaitu akhlaq mulia yang dicontohkan oleh Rasulallah 

SAW serta mampu menjauhi sifat-sifat yang buruk yang harus dihindarkan oleh 

anak, dan guru harus mampu membimbing akhlaq anak agar mereka dapat 

istiqomah dalam mempergunakan akhlaq yang baik. Pembinaan akhlaqul 

karimah pada santri pada dasarnya menuntut seseorang agar memberi petunjuk 

agar peserta didik dapat berbuat baik dan meninggalkan yang tidak baik, maka 

sangat penting diadakannya pembinaan akhlaq, karena seseorang yang memiliki 

pengetahuan dalam hal ilmu akhlaq biasanya lebih baik perilakunya dari pada 

orang yang tidak mempunyai pengetahuan ilmu akhlaq tersebut. 

Pada fase perkembangan anak didik menuju kearah kedewasaannya, anak 

sering mengalami kegoncangan dan keraguan yang penuh dengan ketidak 

seimbangan, emosi, kecemasan dan kekhawatiran. Dalam keadaan yang 

demikian anak didik perlu ditanamkan kepercayaan kepada Allah, sifat-sifat 

Allah, arti dan manfaat agama, cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, sifat-sifat 

yang terpuji seperti sabar, pemaaf dan menempati janji. Dalam hal akhlaqul 

karimah maka umat islam wajib meneladani Rasulallah SAW sebagaimana 

firman Allah SWT yaitu :  

            



 

Artinya: “Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang 

agung.” (QS : Al-Qalam : 4)
27

 

Santri adalah “orang-orang yang belajar mendalami ilmu-ilmu agama 

Islam di pesantren”. Santri ini merupakan salah satu unsur pokok dari pesantren, 

yang biasanya terdiri dari dua kelompok yaitu ada santri mukim dan ada santri 

kalong.  

1. Santri mukim ialah santri yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap 

dalam pondok pesantren. 

2. Santri kalong yaitu santri-santri yang berasal dari daerah-daerah sekitar 

pesantren. Mereka pulang kerumah masing-masing setiap selesai mengikuti 

suatu pelajaran di pesantren.
28

 

Indikator seorang santri yang memiliki akhlaq yang baik dapat dilihat hal-

hal sebagai berikut:  

1. Taat mengabdi kepada Allah SWT.  

2. Tidak akan menyekutukan Allah SWT.  

3. Berusaha untuk mengatur tingkah lakunya sebaik mungkin. 

4. Gemar bersih dan kebersihan. 

5. Gemar melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam kehidupan sehari- 

hari. 

6. Gemar menolong sesama teman. 

7. Senantiasa menghindari penyakit hati. 

8. Mematuhi semua peraturan yang ada di pondok pesantren. 

9. Akan berusaha untuk berbuat yang baik-baik dan berpengaruh positif terhadap 

orang lain.
29

 

 

 

Sedangkan Indikator akhlaq tercela antara lain:  

1. Niat buruk, seperti syirik, dengki, putus asa dan lain-lain. 
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2. Motivasi buruk seperti egoistis, ingin dipuji, riya dan lain-lain. 

3. Perilaku buruk sangka, iri, berjudi, minum-minuman keras, mencuri dan lain-

lain. 

4. Ucapan buruk seperti hasut, fitnah, ghibah, mengumpat, berolok-olok dan 

lain-lain.
30

 

 

Pola pelaksanaan pendidikan, tidak lagi terlalu tergantung pada seorang 

kyai yang mempunyai otoritas sebagai figur sakral. Tetapi lebih jauh daripada itu 

kyai berfungsi sebagai koordinator, sementara itu pelaksanaan pendidikan dan 

pembinaan akhlaq dilaksanakan oleh para guru (ustadz/ustadzah) dengan 

menggunakan serangkaian metode-metode mengajar yang sesuai.  

Peran yang dapat dilakukan oleh pondok pesantren dalam pembinaan 

akhlaq santri yaitu:  

1. Mengadakan kajian-kajian intensif keislaman tentang aqidah, akhlaq, ibadah 

muamalah. 

2. Mengadakan bimbingan baca tulis Al-Qur‟an. 

3. Memberikan contoh perbuatan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Menanamkan kebiasaan berbuat baikdan menegur yang berakhlak buruk. 

5. Mengadakan kegiatan keagamaan dan membimbing tata cara beribadah.  

6. Memberikan contoh suri tauladan yang baik.  

7. Menanamkan kebiasaan saling menghormati kepada sesama santri.
31

 

 

Berdasarkan hasil interview pada saat pra survey terhadap ketua Pondok 

Pesantren, dewan asatidz dan asatidzah, dan kepada para mudabbirin dan 

mudabbirot Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman diperoleh keterangan sebagai 

berikut: 
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 “Kami menyadari bahwa sebagai Pondok Pesantren memiliki kewajiban 

untuk memberikan pembinaan kepada para santri yang ada di Pondok Pesantren 

Salafiah Nurul Iman, hal ini dikarenakan usia mereka sangat rawan dan rentan 

untuk melakukan berbagai pelanggaran yang tidak sesuai dengan ajaran agama 

Islam, oleh karenanya santri harus di arahkan, dibimbing dan harus diberikan 

pengetahuan agama yang memadai agar dapat menjadi benteng di dalam diri 

pribadi mereka dalam menghadapi problematika kehidupan di masyarakat”.
32

 

Berdasarkan hasil observasi pada saat pra survei, diperoleh data tentang 

jumlah keseluruhan santri yang ada di Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman 

Desa Suka Maju Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan yaitu berjumlah 185 

santri, di antaranya 105 santri putera dan 80 santri puteri. Berdasarkan hasil 

observasi pada saat pra survey, diperoleh data keadaan akhlaq madzmumah 

(akhlaq buruk) yang dilakukan oleh santri Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman 

sebagaimana tabel dibawah ini: 

TABEL 1 

Keadaan Akhlaq Madzmumah Santri di Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman 

Desa Suka Maju Kecmatan Kasui Kabupaten Way Kanan 

No Keadaan Akhlak 

 Madzmumah  

Asrama Satu Asrama Dua  

LK PR JLH LK PR JLH 

1 Bakhil 

 

3 4 7 2 2        4 

2 Ghibah 

 

- 2 2 - 2 2 

3 Zhalim 

 

2 2 4 2 2 4 
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4 Ananiyah  

 

2 1 3 1 1 2 

5 Namimah  - 1 1 1 1 2 

6 Riya‟ 2 2 4 1 2 3 

7 Tabdzir  2 2 4 1 3 4 

8 memfitnah  - 1 1 2 - 2 

 Jumlah kasus  11 15 26 10 13 23 

Sumber : Dokumentasi dari para pengurus asrama Pondok Pesantren Salafiah 

Nurul Iman Tahun 2016.  

TABEL 2 

Daftar Nama Santri Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman Desa Suka Maju 

Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan Yang Mencerminkan 

Akhlaq Yang Buruk 

No Nama  Asrama  Keterangan  Akhlaq yang 

buruk yang 

dilakukan 

1 Ahmad  Asrama satu 

putera  

laki-laki  Bakhil  

2 Asmar  Asrama satu 

putera  

Laki-laki  Bakhil  

3 Suryadi  Asrama satu 

putera  

Laki-laki  Bakhil  

4 Supandi  Asrama satu 

putera  

Laki laki  Riya‟ dan 

tabdzir  

5 Muhamad Nur Asrama satu 

putera  

Laki-laki  tabdzir  

6 Kemon  Asrama satu 

putera  

Laki-laki  Riya‟  

7 Mansur Aprianto  Asrama satu 

putera  

Laki-laki  Dzalim  

8 Riyan  Asrama satu 

putera  

Laki-laki  Ananiyah  

9 Aldi Arifin  Asrama dua 

putera  

Laki-laki  Ananiyah  

10 Andri Aprianto  Asrama dua 

putera  

Laki-laki  Dzalim dan 

memfitnah  

11 Fakhruddin  Asrama dua Laki-laki  Bakhil dan 



 

putera  memfitnah  

12 Halimin Hadi  Asrama dua 

putera  

Laki-laki  Bakhil  

13 Edi  Asrama dua 

putera  

Laki-laki  Dzalim dan 

tabdzir  

14 Suryanto  Asrama dua 

putera  

Laki-laki  Dzalim  

15 Abdul Rahman Asrama dua 

putera  

Laki-laki  Ananiyah dan 

riya  

16 Randy  Asrama dua 

putera  

Laki-laki  Namimah  

17 Nur Aini  Asrama satu 

puteri  

Perempuan   Bakhil 

18 Khoiriyah  Asrama satu 

puteri  

Perempuan Bakhil  

19 Dewi  Asrama satu 

puteri  

Perempuan Bakhil 

20 Wahyu Asrama satu 

puteri  

Perempuan Bakhil  

21 Nasroh  Asrama satu 

puteri  

Perempuan Ghibah  

22 Vera  Asrama satu 

puteri  

Perempuan Ghibah dan 

ananiyah  

23 Rima  Asrama satu 

puteri  

Perempuan Dzalim  

24 Siti Nurindah Asrama satu 

puteri 

Perempuan Dzalim  

25 Narti  Asrama satu 

puteri  

Perempuan Namimah dan 

tabdzir  

26 Sayyidah  Asrama satu 

puteri  

Perempuan Riya‟ 

27 Rukoyah  Asrama satu 

puteri  

Perempuan Riya‟ dan 

memfitnah  

28 Komariah  Asrama satu 

puteri  

Perempuan Tabdzir  

29 Linda yani  Asrama dua 

puteri  

Perempuan Bakhil  

30 Suprihatin  Asrama dua 

puteri  

Perempuan Bakhil  

31 Sutiyah  Asrama dua 

puteri  

Perempuan Ghibah dan 

dzalim  



 

32 Rani  Asrama dua 

puteri  

Perempuan Ghibah  

33 Meli Sahara  Asrama dua 

puteri  

Perempuan Dzalim  

34 Suhayati  Asrama dua 

puteri  

Perempuan Ananiyah  

35 Evita  Asrama dua 

puteri  

Perempuan Namimah  

36 Fina Mumtahana  Asrama dua 

puteri  

Perempuan Riya‟ 

37 Eka Tata Marisa Asrama dua 

puteri  

Perempuan Riya‟  

38 Masitoh  Asrama dua 

puteri  

Perempuan Tabdzir  

39 Umi Barokah  Asrama dua 

puteri  

Perempuan Tabdzir  

40 Nita  Asrama dua 

puteri  

Perempuan Tabdzir  

Sumber: dokumentasi dari para pengurus Pondok Pesantren Salafiah Nuru Iman 

Tahun 2016.  

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dipahami bahwa masih banyak santri di 

Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman yang melakukan perbuatan yang 

mencerminkan akhlaq yang buruk seperti bakhil (pelit), ghibah (mengumpat), 

dzalim, ananiyah (egoisme), namimah (mengadu domba), riya‟ (pamer), tabdzir 

(boros), memfitnah dan lain-lain terjadi sebanyak 21 kasus pelanggaran yang 

dilakukan oleh santri putera dan 28 kasus pelanggaran yang dilakukan oleh santri 

puteri di antaranya 11 santri putera yang melakukan kasus pelanggaran di asrama 

satu, 15 santri puteri yang melakukan kasus pelanggaran di asrama satu, 10 santri 

putera yang melakukan kasus pelanggaran di asrama dua putera dan 13 santri 

puteri yang melakukan kasus pelanggaran di asrama dua puteri.  



 

Dari jumlah tersebut terdapat 40 orang santri yang paling banyak 

melakukan perbuatan yang mencerminkan akhlaq yang buruk yang ada di 

Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman Desa Suka Maju Kecamatan Kasui 

Kabupaten Way Kanan.  

Uraian tersebut memperjelas bahwa peran yang dilakukan oleh Pondok 

Pesantren Salafiah Nurul Iman dalam pembinaan akhlaq santri di Pondok 

Pesantren Salafiah Nurul Iman Desa Suka Maju Kecamatan Kasui Kabupaten 

Way Kanan belum berhasil optimal. Untuk itulah penulis merasa tertarik untuk 

mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul “ Fungsi Pondok Pesantren 

Salafiah Nurul Iman dalam Pembinaan Akhlaq Santri di Desa Suka Maju 

Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan”.  

D. Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pemaparan peneliti pada latar belakang masalah yang 

mengkaji tentang fungsi Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman dalam 

pembinaan akhlaq santri di Desa Suka Maju Kecamatan Kasui Kabupaten Way 

Kanan, dari hasil observasi dan wawancara, sehingga dapat ditelusuri beberapa 

masalah sebagai berikut:  

a. Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman telah menjalankan perannya dalam 

pembinaan akhlaq santri di Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman Desa Suka 

Maju Kasui Way Kanan, namun masih banyak  santri yang melakukan 



 

perbuatan yang mencerminkan akhlaq yang buruk, tidak sesuai dengan yang 

diharapkan hal ini karena dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab. 

b. Masih banyak santri Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman Desa Suka Maju 

Kasui Way Kanan yang melakukan perbuatan yang mencerminkan akhlaq 

yang buruk seperti bakhil (pelit), ghibah (mengumpat), dzalim, ananiyah 

(egoisme), namimah (mengadu domba), riya‟ (pamer), tabdzir (boros), 

memfitnah dan lain-lain.  

2. Batasan Masalah  

a. Keadaan akhlaq santri di Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman Desa Suka 

Maju Kasui Way Kanan. 

b. Fungsi Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman Desa Suka Maju Kasui Way 

Kanan dalam pembinaan akhlaq santri. 

c. Faktor yang menyebabkan Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman belum 

berhasil dalam pembinaan akhlaq santri di Desa Suka Maju Kecamatan Kasui 

Kabupaten Way Kanan.  

 

E. Rumusan Masalah 

Masalah adalah “adanya kesenjangan antara dassolen (yang seharusnya) 

dan dassien (kenyataan yang terjadi), ada perbedaan yang seharusnya dan apa 

yang ada dalam kenyataan yang ada di lapangan”.
33
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Masalah adalah “suatu kesulitan yang menggerakkan manusia untuk 

memecahkannya, masalah harus dapat dirasakan sebagai suatu rintangan yang 

mesti dilalui (dengan jalan mengatasinya), apabila kita akan berjalan terus”. 

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa masalah adalah adanya kesenjangan 

antara apa yang seharusnya dengan apa yang ada dalam kenyataan. Oleh sebab 

itu masalah perlu dipecahkan dan dicarikan jalan keluar untuk mengatasinya.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang 

diajukan adalah “Faktor Apa yang Menyebabkan Pondok Pesantren Salafiah 

Nurul Iman belum Berhasil dalam Membina Akhlaq Santri di Desa Suka 

Maju Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan”?.  

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan Pondok Pesantren Salafiah 

Nurul Iman belum berhasil dalam membina akhlaq santri. 

b. Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan Pondok Pesantren Salafiah 

Nurul Iman dalam membina akhlaq santri. 

c. Untuk mengetahui bagaimana proses pendidikan dan pembinaan akhlak di 

Pondok Pesantren salafiah Nurul Iman. 

d. Untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa pondok pesantren 

salafiah Nurul Iman mampu memberikan pembinaan akhlaq sebaik-

baiknya kepada para santri.   



 

 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Sebagai sumbangan pemikiran kepada pihak khususnya Pondok Pesantren 

Salafiah Nurul Iman Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan agar lebih 

konsen dan serius dalam menjalankan fungsinya dalam melakukan 

pembinaan akhlaq kepada santri agar memiliki akhlaq yang baik. 

b. Sebagai salah satu pembuktian kepada masyarakat dan kepada para orang 

tua santri khususnya, bahwa pondok pesantren salafiah Nurul Iman ke 

depan nya bisa lebih baik lagi dalam memberikan pendidikan kepada 

putera-puteri bangsa ini. 

c. Sebagai syarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Raden Intan Lampung. 



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pondok Pesantren  

 

1. Pengertian Pondok Pesantren  

Kata pondok adalah berasal dari bahasa Arab “funduk” yang tempat 

menginap atau asrama.
34

 

Sedangkan pesantren berasal dari kata santri, dengan awalan pe-dan 

sakhiran an, berarti tempat tinggal santri. Soegarda Poerbakawatja yang dikutip 

oleh Haidar Putra Dauly, mengatakan pesantren berasal dari kata santri yaitu 

“seseorang yang belajar agama Islam, sehingga dengan demikian pesantren 

mempunyai arti, tempat orang berkumpul untuk belajar agama Islam”.
35

  

Menurut M. Arifin pesantren adalah “lembaga pendidikan Islam yang 

tumbuh serta diakui masyarakat sekitar, dengan sistem asrama (komplek) dimana 

santri-santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau 

madrasah yang sepenuhnya berada dibawah kedaulatan dari leader ship seorang 

atau beberapa orang kyai dengan ciriciri khas yang bersifat karismatik serta 

independen dalam segala hal”.
36

 

Sedangkan menurut Sudjoko Prasodjo pesantren adalah “lembaga 

pendidikan dan pengajaran agama, umumnya dengan cara nonklasikal dimana 

seorang kyai mengajar ilmu agama Islam kepada santri-santri berdasarkan kitab-

kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh ulama abad pertengahan dan para 

santri biasanya tinggal di pondok (asrama) dalam pesantren tersebut”.
37

 

Ada juga yang mengartikan pesantren adalah “suatu lembaga pendidikan 

Islam Indonesia yang bersifat “tradisional” untuk mendalami ilmu tentang agama 

Islam dan mengamalkannya sebagai pedoman keseharian”. 
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Sedangkan secara istilah pesantren adalah lembaga pendidikan Islam, 

dimana para santri biasanya tinggal dipondok (asrama) dengan materi pengajaran 

kitab-kitab klasik dan kitab-kitab umum, bertujuan untuk menguasai ilmu agama 

Islam secara detail serta mengamalkannya sebagai pedoman hidup keseharian 

dengan menekankan pentingnya moral dalam kehidupan bermasyarakat.
38

 

Berdasarkan uraian diatas dapat diperjelas bahwa pondok pesantren 

adalah suatu lembaga pendidikan Islam yang tumbuh serta diakui oleh 

masyarakat sekitar dengan system asrama (kompleks) dimana santri-santri 

menerima pendidikan agama Islam melalui system pengajian atau madrasah yang 

sepenuhnya berada dibawah kedaulatan dari seorang kiyai dengan ciri khas yang 

bersifat kharismatik.
39

 

2. Tujuan Pesantren  

Tujuan pendidikan pesantren adalah menciptakan dan mengembangkan 

kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan, berakhlaq mulia, bermanfaat bagi masyarakat atau berkhidmat kepada 

masyarakat dengan jalan menjadi kawula muda atau abdi masyarakat tetapi Rasul 

yaitu menjadi pelayan masyarakat sebagai mana kepribadian Nabi Muhammad 

SAW (mengikuti sunnah Nabi), mampu berdiri sendiri, bebas, dan teguh dalam 

kepribadian, menyebarkan agama atau menegakkan agama Islam dan kejayaan 
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umat di tengah-tengah masyarakat dan mencintai ilmu dalam rangka 

mengembangkan kepribadian manusia. 

Tujuan umum pesantren adalah membina warga Negara agar ber 

kepribadian Muslim sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam dan menanamkan 

rasa keagamaan tersebut pada semua segi kehidupannya serta menjadikannya 

sebagai orang yang berguna bagi agama, masyarakat, dan Negara.
40

 

3. Fungsi Pondok Pesantren  

Fungsi pesantren yaitu sebagai transmisi dan transfer ilmu-ilmu Islam, 

pemeliharaan tradisi Islam dan reproduksi ulama.
41

 

Pada dasarnya fungsi utama pesantren adalah sebagai lembaga pondok 

pesantren yang bertujuan mencetak muslim agar memiliki dan menguasai ilmu-

ilmu agama secara mendalam serta menghayati dan mengamalkannya dengan 

ikhlas semata-mata ditujukan untuk pengabdiannya kepada Allah SWT, di dalam 

hidup dan kehidupannya serta menciptakan dan mengembangkan kepribadian 

muslim, yaitu kepribadian yang beriman dan bertaqwa kepada Allah, berakhlak 

mulia, bermanfaat bagi masyarakat. Dengan kata lain tujuan pesantren adalah 

mencetak ulama (ahli agama).
42

 

Dari beberapa uraian diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa fungsi 

pondok pesantren adalah:  
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a. Sebagai transmisi dan transfer ilmu-ilmu Islam. 

b. Sebagai pemeliharaan tradisi Islam dan reproduksi ulama. 

c. Untuk mencetak muslim agar memiliki dan menguasai ilmu-ilmu 

agama secara mendalam serta menghayati dan mengamalkannya 

dengan ikhlas semata-mata ditujukan untuk pengabdiannya kepada 

Allah SWT. 

d. Untuk menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim. 

e. Untuk mencetak ulama (ahli agama). 

 

4. Sejarah Pondok Pesantren  

Pada mulanya, pesantren lebih dikenal sebagai lembaga pendidikan Islam, 

yaitu lembaga yang dipergunakan untuk penyebaran agama dan tempat 

mempelajari ilmu agama Islam. Selanjutnya lembaga ini selain sebagai pusat 

penyebaran dan belajar agama juga mengusahakan tenaga-tenaga bagi 

pengembangan agama. Agama Islam bukan saja mengatur amalan-amalan 

peribadatan hubungan manusia dengan tuhannya tetapi juga mengatur  perilaku 

seseorang dan mengatur perilaku hubungan manusia dengan sesama. Pesantren 

merupakan lembaga pendidikan penyiaran agama Islam-konon tertua di 

Indonesia.  

Banyak sekali asal usul berdirinya sebuah pondok pesantren. Pada 

umumnya lembaga ini berdiri karena masyarakat mengakui keunggulan sesosok 

kyai dalam ketinggian ilmu dan kepribadian yang arif. Kemudian mereka 



 

mendatanginya dan belajar bersama untuk memperoleh ilmu tersebut. 

Masyarakat ada yang berasal dari lingkungan sekitar atau luar daerah, sehingga 

mereka membangun bangunan didekat rumah kyai sebagai tempat tinggal.
43

 

Berdirinya suatu pesantren mempunyai latar belakang yang berbeda, yang 

pada intinya adalah memenuhi kebutuhan masyarakat yang haus akan ilmu. Pada 

umum nya diawali karena adanya pengakuan dari suatu masyarakat tentang 

sosok kyai yang memiliki kedalaman ilmu dan keluhuran budi, kemudian 

masyarakat belajar kepadanya baik dari sekitar daerahnya, bahkan luar daerah. 

Oleh karena itu, mereka membangun tempat tinggal disekitar tempat tinggal 

kyai.  

Sedangkan menurut Hasbullah, pesantren di Indonesia memang tumbuh 

dan berkembang sangat pesat pada abad 19 di jawa terdapat tidak kurang 1.853 

pesantren, dengan jumlah santri tidak kurang dari 16.500 santri. Jumlah tersebut 

belum termasuk pesantren-pesantren yang berkembang diluar jawa seperti di 

Sumatera, Kalimantan dan lain-lain. Sedangkan dari segi materi, 

perkembangannya terlihat pada tahun 1920-an di pondok-pondok pesantren Jawa 

Timur, antara lain seperti: Pesantren Tebuireng di Jombang, pesantren Singosari 

di Malang yang mengajarkan ilmu-ilmu pendidikan umum seperti matematika, 

bahasa Indonesa, bahasa Belanda, berhitung, ilmu bumi dan sejarah.
44

 

Pesatnya perkembangan pesantren pada masa ini antara lain, disebabkan 

oleh hal-hal sebagai berikut:  

a. Para ulama dan kyai mempunyai kedudukan yang kokoh dilingkungan 

kerajaan dan keratin, yakni sebagai penasehat raja atau sultan, oleh karena 

itu pembinaan Pondok Pesantren mendapat perhatian besar dari para raja dan 

sultan; 
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b. Kebutuhan umat Islam akan sarana pendidikan yang mempunyai cirri khas 

keislaman semakin meningkat, sementara sekolah-sekolah Belanda waktu itu 

hanya diperuntukkan untuk golongan tertentu.  

c. Hubungan Transformasi antara Indonesia dan Mekkah semakin lancer 

sehingga memudahkan pemuda-pemuda Islam Indonesia menuntut ilmu di 

Mekkah.
45

 

  

Dengan demikian perkembangan pondok pesantren dalam 

perkembangannya mempunyai potensi yang sangat besar untuk mengembangkan 

ilmu pengetahuan dan mempunyai peran yang sangat besar dalam segala aspek 

kehidupan masyarakat, sehingga kualitas sumber daya manusia yang berkualitas 

harus selalu dijadikan out put dari pendidikan pesantren.
46

 

5. Tipologi Pondok Pesantren  

Seiring dengan  laju perkembangan masyarakat, maka pendidikan 

pesantren baik tempat, bentuk hingga substansinya telah jauh mengalami 

perubahan. Pesantren tidak lagi sesederhana seperti apa yang digambarkan 

seseorang, akan tetapi pesantren dapat mengalami perubahan sesuai dengan 

pertumbuhan dan perkembangan zaman.  

Menurut Khozin mengatakan bahwasanya ada beberapa pembagian 

pondok pesantren dan tipologinya yaitu:  

a. Pesantren Salafi, yaitu pesantren yang tetap mempertahankan pelajarannya 

dengan kitab-kitab klasik dan tanpa diberikan pengetahuan umum. Model 

pengajarannya sebagaimana yang lazim diterapkan dalam pesantren salaf, 

yaitu dengan menggunkan metode sorogan dan weton.  
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b. Pesantren Khalafi, yaitu pesantren yang menerapkan sistem pengajaran 

klasikal (madrasi), memberikan ilmu umum dan ilmu agama, serta juga 

memberikan pendidikan keterampilan.  

c. Pesantren Kilat, yaitu pesantren yang berbentuk semacam training dalam 

waktu relatif singkat, dan biasanya dilaksanakan pada waktu libur sekolah. 

Pesantren ini menitik beratkan pada keterampilan ibadah dan kepemimpinan. 

Sedangkan santrinya terdiri dari siswa sekolah yang dipandang perlu 

mengikuti kegiatan keagamaan di pesantren kilat.  

d. Pesantren Terintegrasi, yaitu pesantren yang lebih menekankan pada 

pendidikan vocasional atau kejuruan, sebagai mana balai latihan kerja di 

Departemen Tenaga Kerja, dengan program yang terintegrasi. Sedangkan 

santrinya mayoritas berasal dari kalangan anak putus sekolah atau para 

pencari kerja.
47

 

Sedangkan menurut Mastuhu, ada beberapa tipologi atau model pondok 

pesantren yaitu:  

a. Pesantren yang mempertahankan kemurnian identitas aslinya sebagai tempat 

mendalami ilmu-ilmu agama (tafaqquh Fiddin) bagi para santrinya. Semua 

materi yang diajarkan di pesantren ini sepenuhnya bersifat keagamaan yang 

bersumber dari kitab-kitab berbahasa arab (kitab kuning) yang ditulis oleh 

para ulama‟ abad pertengahan. Pesantren model ini masih banyak kita 

jumpai hingga sekarang, seperti pesantren Lirboyo di Kediri Jawa Timur, 

beberapa pesantren di daerah Sarang  Kabupaten Rambang, Jawa Tengah 

dan lain-lain.  

b. Pesantren yang memasukkan materi-materi umum dalam pengajarannya, 

namun dengan kurikulum yang disusun sendiri menurut kebutuhan dan tidak 

mengikuti kurikulum yang ditetapkan pemerintah secara nasional sehingga 

ijazah yang dikeluarkan tidak mendapatkan pengakuan dari pemerintah 

sebagai ijazah formal.  

c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan umum di dalamnya, baik 

berbentuk madrasah (sekolah umum di bawah DEPDIKNAS) dalam 

berbagai jenjang nya, bahkan ada yang sampai perguruan tinggi yang tidak 

hanya meliputi fakultas-fakultas keagamaan melainkan juga fakultas-

fakultas umum. Pesantren Tebu Ireng di Jombang adalah contohnya. 

d. Pesantren yang merupakan asrama pelajar Islam dimana para santrinya belajar 

disekolah-sekolah atau perguruan-perguruan tinggi diluarnya. Pendidikan 

agama di pesantren model ini diberikan diluar jam-jam sekolah sehingga 
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bisa diikuti oleh semua santrinya. Diperkirakan pesantren model inilah yang 

terbanyak jumlahnya.
48

 

 

6. Karakteristik Pondok Pesantren  

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam berbeda dengan 

pendidikan lainnya baik dari aspek sistem pendidikan maupun unsur pendidikan 

yang dimilikinya. Perbedaan dari segi sistem pendidikannya, terlihat dari proses 

belajar mengajarnya yang cenderung sederhana dan tradisional, sekalipun juga 

terdapat pesantren yang bersifat memadukannya dengan sistem pendidikan 

modern. Yang mencolok dari perbedaan itu adalah perangkat-perangkat 

pendidikannya baik perangkat lunak maupun perangkat kerasnya. Keseluruhan 

perangkat pendidikan itu merupakan unsur-unsur dominan dalam keberadaan 

pondok pesantren. Bahkan unsur-unsur dominan itu merupakan ciri-ciri 

(karakteristik) khusus pondok pesantren.  

Adapun ciri umum dimiliki oleh pondok pesantren sebagai lembaga 

pendidikan sekaligus sebagai lembaga sosial yang secara informal itu terlibat 

dalam pengembangan masyarakat pada umumnya. Adapun unsur yang melekat 

atas pondok pesantren itu ada lima yaitu meliputi: pondok, masjid, pengajaran 

kitab-kitab klasik, santri dan Kyai.
49

 

7. Dinamika Pondok Pesantren  

Pesantren, jika disandingkan dengan lembaga pendidikan yang pernah 

muncul di Indonesia, merupakan sistem pendidikan terua saat ini. Pendidikan ini 

                                                 
48

 Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, (Jakarta: INIS, 1994), hlm. 19.  
49

 Bahri Ghazali, Op. Cit.,  hlm. 17-18.  



 

semula merupakan pendidikan agama Islam yang dimulai sejak munculnya 

masyarakat Islam di Nusantara pada abad ke-13. Beberapa abad kemudian 

penyelenggaraan pendidikan ini semakin teratur dengan munculnya tempat-

tempat pengajian (“nggon ngaji”). Bentuk ini kemudian berkembang dengan 

pendirian tempat-tempat menginap bagi para pelajar ( santri), yang kemudian 

disebut pesantren. 

Dalam perspektif sejarah, lembaga pendidikan yang terutama berbasis di 

pedesaan ini telah mengalami perjalanan sejarah yang panjang, sejak sekitar abad 

ke-18 seiring dengan perjalanan waktu, pesantren sedikit demi sedikit maju, 

tumbuh dan berkembang sejalan dengan proses pembangunan serta dinamika 

masyarakatnya.  

Dinamika lembaga pendidikan Islam yang relative tua di Indonesia ini 

tampak dalam beberapa hal, seperti:  

a. Peningkatan secara kuantitas terhadap jumlah pesantren. Tercatat di 

Departemen Agama, bahwa pada tahun 1977 ada 4195 pesantren dengan 

jumlah santri 677.384 orang. Jumlah tersebut menjadi 5661 pesantren 

dengan 938.397 santri pada tahun 1981, kemudian meningkat menjadi 

15.900 pesantren dengan jumlah santri 5,9 juta orang pada tahun 1985.  

b. Kemampuan pesantren untuk selalu hidup ditengah-tengah masyarakat yang 

sedang mengalami berbagai perubahan. Pesantren mampu memobilisasi 

sumber daya baik tenaga maupun dana, serta mampu berperan sebagai 

benteng terhadap berbagai budaya yang berdampak negatif. Kenyataan ini 

juga menunjukkan bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan yang 

mempunyai kekuatan untuk survive. Pesantren juga mampu mendinamisir 

dirinya ditengah-tengah perubahan masyarakatnya. Secara sosiologis, ini 

menunjukkan bahwa pesantren masih memiliki fungsi nyata yang 

dibutuhkan masyarakat.
50
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Perkembangan akhir-akhir ini menunjukkan, bahwa beberapa 

pesantren ada yang tetap berjalan meneruskan segala tradisi yang diwarisinya 

secara turun temurun, tanpa perubahan dan inprovisasi yang berarti kecuali 

sekedar bertahan. Namun ada juga pesantren yang mencoba mencari jalan 

sendiri, dengan harapan mendapatkan hasil yang lebih baik dalam waktu yang 

singkat. Pesantren semacam ini adalah pesantren yang menyusun 

kurikulumnya, berdasarkan pemikiran akan kebutuhan santri dan masyarakat 

sekitarnya.  

8. Pesantren Salafiah  

a. Pengertian Salafiah  

Kata salaf atau salafiyah itu sendiri diambil dari bahasa Arab salafiyyun 

untuk sebutan sekelompok umat Islam yang ingin kembali kepada ajaran Al-

Qur‟an dan As-sunnah sebagaimana praktik kehidupan generasi pertama Islam. 

Kata salaf  juga dipakai untuk antonim kata salaf versus khalaf. Ungkapan ini 

dipakai untuk membedakan antara ulama salaf (tradisional) dan ulama khalaf 

(modern). pesantren salaf bermakna sebuah pesantren yang murni mengajarkan 

ilmu agama baik dengan sistem tradisional maupun sistem klasikal (jenjang 

kelas) yang umum disebut dengan madrasah diniyah atau menganut kedua sistem 

itu. Pesantren salaf dengan santri yang cukup banyak biasanya menganut kedua 

sistem sorogan/wetonan dan klasikal sekaligus.51
 

                                                 
51

 https://wakhidahsolikah.wordpress.com/2017/02/15/pesantren-salafiah. 



 

Penggunaan kata salaf untuk pesantren yang hanya terjadi di Indonesia. 

Tetapi pesantren salaf cenderung digunakan untuk menyebut pesantren yang 

tidak menggunakan kurikulum modern, baik yang berasal dari pemerintah atau 

hasil inovasi ulama sekarang. Pesantren salafiyah pada umumnya dikenal dengan 

pesantren yang tidak menyelenggarakan pendidikan formal semacam madrasah 

ataupun sekolah. Kalaulah menyelenggarakan pendidikan keagamaan dengan 

sistem berkelas kurikulumnya berbeda dari kurikulum model sekolah ataupun 

madrasah pada umumnya. 

Jadi pesantren salafiah merupakan pesantren yang melakukan pengajaran 

terhadap santri-santrinya untuk belajar agama Islam secara khusus tanpa 

mengikutsertakan pendidikan umum didalamnya. Kegiatan yang dilakukan 

biasanya mempelajari ajaran Islam dengan belajar menggunakan kitab-kitab 

kuning atau kitab kuno (klasik), yang menggunakan metode tradisional.  

Pesantren salafiah telah memperoleh penyetaraan melalui SKB 2 Menteri 

(Menag dan Mendiknas) No: 1/U/KB/2000 dan No. MA/86/2000, tertanggal 30 

Maret 2000 yang memberi kesempatan kepada pesantren salafiyah untuk ikut 

menyelenggarakan pola wajib belajar pendidikan dasar Sembilan Tahun sebagai 

upaya mempercepat pelaksanaan program wajib belajar dengan persyaratan 

tambahan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA dalam 



 

kurikulumnya. Dengan demikian SKB ini memiliki implikasi yang sangat besar 

untuk mempertahankan eksistensi pendidikan pesantren.
52

 

Penyelenggaraan program wajib belajar Pendidikan Dasar pada pondok 

pesantren salafiah sebagai kebijakan Ditjen Bagais Depag merupakan salah satu 

contoh kasus, dimana banyak pesantren salafiah belum mendapatkan informasi, 

lebih-lebih melaksanakannya. Padahal, secara sosio-ekonomis mereka sangat 

berperan untuk mensukseskan program tersebut. Atas penyelenggaraan program 

ini pula, Depag RI hendaknya menunjukkan tanggung jawabnya dengan 

menyiapkan guru atau melatih guru pesantren yang ada dalam meningkatkan 

profesionalisme mereka.  

Untuk menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar 

Sembilan Tahun ini, Pondok Pesantren Salafiyah melaporkan atau mendaftarkan 

kepada kantor Departemen Agama, dengan tembusan kepada Kepala Dinas 

Pendidikan pada Pemerintahan Daerah di Kabupaten atau Kota setempat, tentang 

kesiapan dan kesanggupan pondok pesantren menyelenggarakan program wajib 

belajar pendidikan dasar ini.
53

 

b. Ciri Khas Pesantren Salafiah  

Beberapa ciri khas dari pesantren salaf adalah: 
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1. Adanya penekanan pada penguasaan kitab klasik atau kitab kuning yang 

sering disebut dengan kitab gundul. 

2. Masih diberlakukannya sistem pengajian sorogan, dan wetonan, bandongan 

dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM) santri. 

3. Pesantren salaf memperkenalkan sistem jenjang kelas--disebut juga dengan 

sistem klasikal, namun materi pelajaran tetap berfokus pada kitab-kitab 

kuning alias kitab klasik. 

4. Secara umum hubungan emosional kyai-santri di pesantren salaf jauh lebih 

dekat dibanding pesantren modern. Hal ini karena kiyai menjadi figur 

sentral: sebagai educator karakter, pembimbing rohani dan pengajar ilmu 

agama. 

5. materi pelajaran umum seperti matematika atau ilmu sosial tidak 

atau sangat sedikit diajarkan di pondok salaf. 

6. biaya pendidikan di pesantren salaf relatif murah. Dan jauh lebih murah 

dibanding pesantren modern. Tidak ada sistem daftar ulang. Dan tidak ada 

sistem seleksi. Semua santri yang ingin masuk ke pesantren salaf umumnya 

langsung diterima. Kesembilan, akhlak yang santun. Pesantren salaf 

menekankan pada perilaku yang sopan dan santun terutama dalam 

berinteraksi dengan guru, orang tua dan masyarakat dan antara sesama 

santri.
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B. Pembinaan Akhlak  

1. Pengertian Akhlaq 

Dalam konteks bahasa, akhlaq berasal dari bahasa Arab yang merupakan 

bentuk jamak dari kata “khuluq” yang diartikan sebagai tabiat, perangai, 

kebiasaan, bahkan agama”.
55

  

Meskipun kata akhlak berasal dari bahasa Arab, tetapi kata akhlaq tidak 

terdapat dalam Al-Qur‟an. Satu-satunya kata yang ditemukan semakna akhlaq 

dalam al-qur‟an adalah bentuk tunggal, yaitu khuluq, tercantum dalam al-Qur‟an 

surat al-Qalam ayat 4 yaitu:  

            

Artinya: “Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang 

agung”.
56

 

Dalam konteks terminologi, akhlaq menurut Ahmad Amin adalah 

kebiasaan kehendak. Ini berarti bahwa kehendak itu bila dibiasakan akan sesuatu 

maka kebiasaannya itu disebut akhlaq. Contohnya bila kehendak itu dibiasakan 

memberi, maka kebiasaan itu adalah akhlaq dermawan.
57

 Sedangkan dalam 

Ensiklopedi Pendidikan, akhlaq diartikan sebagai “budi pekerti, watak kesusilaan 
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(kesadaran etik dan moral) yaitu kelakuan baik yang merupakan akibat dari sikap 

jiwa yang benar terhadap khaliknya dan terhadap sesama manusia”.
58

 

Akhlaq dalam Islam tidak dapat disamakan dengan etika atau moral, 

walau etika dan moral itu diperlukan dalam rangka menjabarkan akhlak yang 

dalam perspektif Islami. Hal ini disebabkan karena etika terbatas pada sopan 

santun antara sesama manusia saja, serta hanya berkaitan dengan tingkah laku 

lahiriah. Jadi ketika etika digunakan untuk menjabarkan akhlaq Islami, itu tidak 

berarti akhlak Islami dapat dijabarkan sepenuhnya oleh etika dan moral.  

Akhlaq menggunakan tolak ukur ketentuan Allah. Quraish Shihab dalam 

hubungan ini mengatakan, “bahwa tolak ukur kelakuan baik mestilah merujuk 

kepada ketentuan Allah. Apa yang dinilai baik oleh Allah pasti baik dalam 

esensinya. Demikian pula sebaliknya, tidak mungkin dia menilai kebohongan 

sebagai kelakuan baik, karena kebohongan esensinya buruk”.
59

 

Berdasarkan pengertian diatas dapat diketahui bahwa akhlaq ialah sifat-

sifat yang dibawa manusia sejak lahir yang tertanam dalam jiwanya dan selalu 

ada padanya. Sifat itu dapat lahir berupa perbuatan baik disebut akhlaq yang 

mulia atau perbuatan buruk disebut akhlaq yang tercela.  

2. Proses Pembinaan Akhlaq  

Proses pembinaan akhlaq santri harus dilakukan secara terus menerus 

agar benar-benar efektif dalam pembinaan akhlaq yang baik. Pembinaan akhlaq 
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santri dalam lingkuungan pondok pesantren adalah sifat konkrit atau bentuk 

tindakan atau prilaku ustadz/ustadzah.  

Selain melalui usaha dan latihan diperlukan juga adanya pembiasaan-

pembiasaan merupakan sarana pembinaan akhlaq anak dilingkungan pesantren, 

dimana dengan pembinaan ini anak dapat terkesan dan menjadikan sifat-sifat 

yang baik itu menjadi kebiasaan jika anak telah terbiasa maka ia dapat bertahan 

sampai ia dewasa nanti. Pembiasaan ini sangat penting dalam pembinaan akhlaq 

anak karena “ latihan dan pembiasaan untuk melahirkan perbuatan atau ucapan 

hingga menjadi perbuatan atau ucapan yang tetap pada diri seseorang sangat 

penting “. 

 

3. Pembagian Akhlaq  

Secara etimologi, kata akhlaq berasal dari bahasa Arab yang merupakan 

jamak dari kata khuluq, yang berarti perbuatan, adat kebiasaan, perangai, tabiat, 

budi pekerti, watak, tabiat, dan ada sangkut pautnya dengan kata khaliq 

(pencipta) dan makhluk (yang di cipta). Sehingga Endang Syaifuddin Ansshary, 

menyatakan secara garis besar akhlaq terdiri dari:  

a.  Akhlaq manusia terhadap khalik 

b.  Akhlaq manusia terhadap makhluk, baik manusia maupun bukan.
60
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Asmaran, AS, dalam bukunya Pengantar Studi Akhlaq, membagi akhlaq 

menjadi akhlaq terpuji dan akhlaq yang tercela.
61

 

a. Akhlaq yang terpuji (akhlaq Mahmudah)  

Akhlaq mahmudah atau yang biasa disebut dengan akhlaq yang terpuji 

dibagi dua, yaitu yang bersifat lahir dan bersifat bathin. Adapun yang termasuk 

dalam kategori akhlaq yang bersifat lahir adalah:  

1. Taubat  

Taubat yaitu meninggalkan sifat dan kelakuan yang tidak biak, salah atau 

dosa dengan penyesalan. 

2. Maaf  

Yaitu menghapuskan kesalahan atau membatalkan melakukan pembalasan 

terhadap orang yang berbuat jahat atas dirinya. Dengan pemberian maaf 

berarti berbuat kebaikan kepada orang lain.  

3. Syukur  

Syukur yaitu merasa senang dan berterimakasih terhadap nikmat Allah 

SWT. Hal ini tercermin dalam aktivitas dan moral orang yang memperoleh 

nikmat itu dalam beribadah kepada Allah, Imannya bertambah teguh dan 

lidahnya semakin banyak berdzikir kepada Allah.  

Sedangkan akhlaq yang terpuji yang bersifat bathin adalah:  

1. Tawakkal  
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Tawakkal yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menunggu 

atau menghadapi hasil suatu pekerjaan, atau menanti akibat dari suatu 

keadaan. 

2. Sabar  

Sabar ialah tahan menderita sesuatu: yang tidak disenangi dengan ridha dan 

ikhlas serta berserah diri kepada Allah SWT. Sabar ini terbagi kepada:  

a. Sabar dalam beribadah  

b. Sabar ditimpa malapetaka 

c. Sabar terhadap kehidupan dunia 

d. Sabar terhadap maksiat 

e. Sabar dalam menghadapi ujian 

f. Sabar dalam perjuangan. 

3. Merasa cukup (qonaah)  

Qonaah yaitu rela dengan pemberian yang telah dianugerahkan Allah SWT, 

kepada dirinya, karena merasa bahwa memang itulah yang sudah menjadi 

pembagiannya.
62

 

b.  Akhlaq yang tercela  

Demikian pula halnya dengan akhlaq yang tercela terbagi kepada dua, 

yaitu akhlaq yang tercela bersifat lahir dan akhlaq yang tercela yang bersifat 

bathin. Akhlaq yang tercela yang bersifat lahir yaitu:  
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1. Maksiat lisan, yaitu:  

a. Berkata yang tidak memberikan manfaat, untuk dirinya atau orang lain. 

b. Berlebih-lebihan dalam percakapan yang semestinya tidak perlu 

dibicarakan. 

c. Berbicara hal yang bathil. 

d. Berdebat dan berbantah yang hanya mencari menangnya sendiri tanpa 

menghormati orang lain. 

e. Berkata kotor, berkata dusta, berkhianat, mencaci maki atau mengucapkan 

kata laknat baik kepada manusia, binatang maupun benda-benda lainnya.  

f. Membicarakan orang lain atau sering disebut juga dengan ghibah.  

g. Berkata yang menimbulkan fitnah untuk orang lain.  

 

 

 

2. Maksiat Telinga 

Maksiat telinga adalah mendengar pembicaraan suatu golongan yang mereka 

tidak suka kalau pembicaraannya didengar orang lain atau mendengar 

perkataan-perkataan yang tidak baik.  

3. Maksiat Mata  

Maksiat mata yaitu melihat yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. 

4. Maksiat Tangan  

Maksiat tangan ialah menggunakan hal-hal untuk hal-hal yang haram, atau 

sesuatu yang dilarang oleh agama Islam, seperti mencuri, merampok, 

merampas, mengurangi timbangan dan sebagainya.
63

  

  Sedangkan akhlaq yang tercela yang bersifat bathin adalah : Namimah, 

Ananiyah, riya‟, boros, bakhil, sombong, dengki dan Pemarah.
64

 Dari macam-
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macam akhlaq yang telah dikemukakan, maka akhlaq yang terpuji adalah yang 

sesuai dengan akal dan syari‟at Islam. Sedangkan akhlaq yang buruk adalah yang 

bertentangan dengan syari‟at Islam.  

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akhlaq  

Perkembangan jiwa seorang anak tidak lepas dari pembawaan dan tiga 

lingkungan hidup yang berlembaga yaitu ingkungan sebagaimana kita ketahui 

bahwa akhlaq manusia itu dapat dirubah, berarti akhlaq kita dapat berubah dan 

dipengaruhi oleh sesuatu. Karena itu ada usaha-usaha untuk mendidik dan 

membentuk akhlaq seseorang yang artinya berusaha untuk memperbaiki 

kehidupan yang Nampak kurang baik sehingga menjadi lebih baik.  

Sayful Bahri Djamarah mengatakan bahwa perkembangan dan 

kematangan jiwa seorang anak didik dipengaruhi oleh faktor bawaan (intern) dan 

lingkungan (ekstern). Lingkungan pesantren dapat dijadikan tempat untuk 

kematangan jiwa anak didik. Dengan demikian baik tidaknya sikap seseorang 

anak didik ditentukan oleh dua faktor tersebut.
65

  

Dengan demikian untuk mempengaruhi supaya anak mempunyai akhlaq 

muslim, supaya usaha yang diberikan dapat membentuk akhlaq anak sesuai 

dengan norma-norma Islam serta kepercayaan dari seluruh aspek jiwanya 

menunjukkan pengabdiannya kepada Tuhan, penyerahan diri kepada-Nya. Di 
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dalam usaha-usaha ini untuk mencapai suatu akhlaq muslim, maka manusia tidak 

lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya dari pribadi itu sendiri.  

Menurut M. Alisuf Sabri bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

akhlaq itu adalah: Hereditas, Pengalaman dan kulture atau kebudayaan.
66

 

Sedangkan Agus Sujanto menyatakan bahwa “akhlaq tiap-tiap orang 

tumbuh atas dua kekuatan yaitu kekuatan dari dalam yang sudah dibawa sejak 

lahir berujud benih, bibit, atau sering juga disebut kemampuan dasar”.
67

 

Bertitik tolak dari pendapat di atas, maka yang mempengaruhi akhlaq 

seseorang itu ada dua yaitu: faktor dari dalam atau bawaan (internal) dan faktor 

dari luar (eksternal).  

1. Faktor dari dalam atau bawaan (internal)  

Adalah sesuatu yang ada dalam diri, jiwa manusia itu sendiri seperti watak, 

ciri khas ataupun tingkah laku dan sebagainya.  

2. Faktor dari luar (eksternal)  

Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perkembangan akhlaq santri yaitu 

terbagi menjadi tiga yaitu :  

a. Lingkungan Pesantren  

Lingkungan dimana anak didik dibesarkan adalah sangat 

mempengaruhi perkembangan akhlaq seseorang. Karena lingkungan adalah 

tempat ia bergaul, tempat mencari informasi, tempat mencari pengetahuan, 
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serta tempat ia bermasyarakat, maka pengaruh lingkungan ini juga sangat 

mempengaruhi akhlaq anak.  

Pesantren merupakan lingkungan kedua tempat anak-anak 

menumbuhkan kepribadiannya, pesantren bukanlah sekedar untuk 

menuangkan ilmu pengetahuan ke otak santri, tetapi pesantren juga harus 

dapat membentuk, membina dan mendidik kepribadian anak.  

Peranan pondok pesantren dalam membentuk kepribadian manusia 

yang berakhlaq mulia tidak disangsikan lagi dalam membina dan membentuk 

moral agama anak. Sedangkan berkenaan dengan lingkungan pesantren yang 

kondusif dan sehat adalah:  

1) Letak lokasi sekolah/madrasah harus tepat untuk keperluan dan 

pengembangan lingkungan belajar dimasa sekarang dan masa depan. 

Pertimbangan-pertimbangan dasar dalam memilih lingkungan pesantren 

yang sehat termasuk juga melihat kemungkinan polusi suara seperti jalan 

raya, lapangan udara, suplay air yang biasa diminum, energy dan potensi 

bencana alamnya.  

2) Bahaya biologis, seperti virus dan bakteri yang masuk ke pesantren 

melalui berbagai media seperti pelajaran organisme.  

3) Bahaya kimia, banyak sekali sumber potensi bahaya kimia yang berada 

didalam atau sekitar pesantren seperti laboratorium.  

4) Bahaya fisik, seperti temperature dan kelembapan, tingkat keganduhan, 

pencahayaan, arsitektur gedung dan lapangan bermain dan lain-lain.
68

 

 

Uraian diatas, memberikan penjelasan bahwa lingkungan pesantren 

yang kondusif harus dihindari dari kemungkinan polusi suara seperti tidak 

terlalu dekat dengan jalan raya, lapangan udara, tersedianya sarana dan 
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prasarana seperti air, laboratorium, tidak terlalu gaduh dan lain-lain. Dalam 

pelaksanaan pendidikan akhlaq hendaknya ada suatu pola yang dapat 

memberikan kesan yang sungguh-sungguh dan di aplikasikan dalam 

pergaulannya.  

Maka dapat difahami bahwa bimbingan moral atau akhlkaq harus 

diberikan kepada anak didik karena dapat berpengaruh dalam pembinaan 

akhlaq anak tersebut. Pesantren sebagai tempat mengembangkan potensi diri 

anak didik merupakan lingkungan potensial dalam menanamkan disiplin pada 

diri santri sebagai salah satu aspek pembinaan akhlaq.  

b. Kebudayaan atau kultur  

 Kebudayaan atau kultur dari luar juga sangat berpengaruh terhadap 

pembentukan akhlaq muslim. Budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya 

kita sebagai orang timur sering kali bertentangan. Maka dari itu si anak didik 

harus dijauhkan dari budaya yang masuk, supaya pertumbuhan serta 

perkembangan anak didik sesuai dengan ajaran agama Islam.  

c. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi  

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat 

juga sangat mempengaruhi terhadap perkembangan akhlaq anak. Maka dari 

itu supaya anak tidak terpengaruh ke hal-hal yang negative maka harus diberi 

bekal ilmu pengetahuan agama.  

 



 

Jadi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi selain punya hal positif 

juga mempunyai dampak negative. Oleh sebab itu kita harus bisa 

membedakan mana yang harus kita kerjakan dan mana yang harus kita 

tinggalkan.  

Dengan demikian seorang pendidik baik ia seorang pendidik di 

lingkungan sekolah, keluarga ataupun masyarakat semuanya mempunyai 

peranan dan tugas yang amat penting dalam mempengaruhi akhlaq seorang 

anak, untuk diarahkan pada akhlaq yang berlandaskan ajaran Islam. 

5.   Metode dalam Pembinaan Akhlaq  

Berbicara mengenai masalah pembinaan dan pembentukkan akhlaq sama 

dengan berbicara mengenai tujuan pendidikan. Karena banyak sekali dijumpai 

pendapat para ahli yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah 

pembentukkan dan pembinaan akhlaq mulia.  

Ada dua pendapat terkait dengan masalah pembinaan akhlaq. Pendapat 

pertama mengatakan bahwa akhlaq tidak perlu dibina. Menurut aliran ini akhlaq 

tumbuh dengan sendirinya tanpa dibina. Akhlaq adalah gambaran bathin yang 

tercermin dalam perbuatan. Pendapat kedua mengatakan bahwa akhlaq adalah 

hasil dari pendidikan, latihan, pembinaan dan perjuangan keras serta sungguh-

sungguh.  



 

Menurut Imam Ghazali seperti dikutip Fathiyah Hasan berpendapat 

“sekiranya tabiat manusia tidak mungkin dapat dirubah, tentu nasehat dan 

bimbingan tidak ada gunanya”.
69

  

Namun dalam kenyataannya dilapangan banyak usaha yang telah 

dilakukan orang dalam membentuk akhlak yang mulia. Lahirnya lembaga-

lembaga pendidikan dalam rangka pembinaan akhlaq akan semakin memperkuat 

pendapat bahwa akhlaq memang perlu dibina dan dilatih. Karena Islam telah 

memberikan perhatian yang besar dalam rangka membentuk akhlaq mulia. 

Akhlaq yang mulia merupakan cermin dari keimanan yang bersih.  

Adapun metode pendidikan akhlak adalah:  

a. Metode Keteladanan  

Yang dimaksud dengan metode keteladanan yaitu suatu metode 

pendidikan dengan cara memberikan contoh yang baik kepada peserta didik, 

baik di dalam ucapan maupun perbuatan. Keteladanan merupakan salah satu 

metode pendidikan yang diterapkan Rasulallah dan paling banyak 

pengaruhnya terhadap keberhasilan menyampaikan misi dakwahnya. Ahli 

pendidikan banyak yang berpendapat bahwa pendidikan dengan teladan 

merupakan metode yang paling berhasil.
70

 

Abdullah Ulwan misalnya sebagaimana dikutip oleh Hery Noer Aly 

mengatakan bahwa “pendidik akan merasa mudah mengkomunikasikan 
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pesannya secara lisan. Namun anak didik akan merasa kesulitan dalam 

memahami pesan itu apabila pendidiknya tidak memberikan contoh tentang 

pesan yang disampaikannya”.
71

  

Hal ini disebabkan karena secara psikologis anak adalah seorang 

peniru yang ulung. Murid-murid cenderung meneladani gurunya dan 

menjadikannya sebagai tokoh identifikasi dalam segala hal.  

b. Metode Pengontrolan  

Pengontrolan adalah bagaimana pengawasan dilakukan, untuk 

menjamin diterapkannya perilaku akhlaq mulia dalam setiap tindakan sesuai 

dengan rencana dan aturan yang ada. Metode ini diarahkan untuk 

mengarahkan dan meluruskan prilaku menyimpang yang dilakukan oleh 

semua unsur guru, peserta didik maupun para pimpinannya.  

c. Metode Pembiasaan  

Pembiasaan menurut MD. Dahlan seperti dikutip oleh Hery Noer Aly 

merupakan proses penanaman kebiasaan. Sedangkan kebiasaan (habit) ialah 

cara-cara bertindak yang persistent, uniform dan hampir-hampir otomatis 

(hampir tidak disadari oleh pelakunya). 

Pembiasaan tersebut dapat dilakukan untuk membiasakan pada tingkah 

laku, keterampilan, kecakapan dan pola pikir. Pembiasaan ini bertujuan untuk 

mempermudah melakukannya, karena seseorang yang telah mempunyai 

kebiasaan tertentu akan dapat melakukannya dengan mudah dan senang hati. 
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Bahkan sesuatu yang telah dibiasakan dan akhirnya menjadi kebiasaan dalam 

usia muda itu sulit untuk dirubah dan tetap berlangsung sampai hari tua. 

d. Metode Memberi Nasehat  

Abdurrahman al-Nahlawi sebagaimana dikutip oleh Hery Noer Aly 

mengatakan bahwa nasihat adalah penjelasan kebenaran dan kemaslahatan 

dengan tujuan menghindarkan orang yang dinasehati dari bahaya serta 

menunjukkannya ke jalan yang mendatangkan kebahagiaan dan manfaat.
72

 

Dalam metode memberi nasehat ini pendidik mempunyai kesempatan 

yang luas untuk mengarahkan peserta didik kepada berbagai kebaikan dan 

kemaslahatan umat, diantaranya dengan menggunakan kisah-kisah Qur‟ani, 

baik kisah nabawi maupun kisah umat terdahulu yang banyak mengandung 

pelajaran yang dapat dipetik.  

e. Metode Motivasi dan Intimidasi  

Metode ini dalam bahasa arab disebut dengan uslub al-targhib wa al-

tarhib atau metode targhib dan tarhib. Targhib berasal dari kata kerja raggaba 

yang berarti menyenangi, menyukai dan mencintai. Kemudian itu dirubah 

menjadi kata benda targhib yang mengandung makna suatu harapan untuk 

memperoleh kesenangan, kecintaan dan kebahagiaan yang mendorong 

seseorang sehingga timbul harapan dan semangat untuk memperolehnya.
73
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Oleh karena itu, hendaknya pendidik bisa meyakinkan muridnya ketika 

menggunakan metode ini. Namun sebaliknya apabila bahasa yang digunakan 

kurang meyakinkan maka akan membuat murid tersebut malas 

memperhatikannya. 

Sedangkan tarhib berasal dari rahhaba yang berarti menakut-nakuti 

atau mengancam. Menakut-nakuti dan mengancamnya sebagai akibat 

melakukan dosa atau kesalahan yang dilarang Allah atau akibat lengah dalam 

menjalankan kewajiban yang diperintahkan Allah.
74

 

Penggunaan metode motivasi sejalan dengan apa yang ada dalam 

psikologi belajar disebut sebagai law of happiness atau prinsip yang 

mengutamakan suasana menyenangkan dalam belajar.
75

 Sedangkan metode 

intimidasi dan hukuman baru digunakan apabila metode-metode lain seperti 

nasehat, petunjuk dan bimbingan tidak berhasil untuk mewujudkan tujuan. 

f.  Metode Persuasi  

Metode persuasi adalah meyakinkan peserta didik tentang sesuatu 

ajaran dengan kekuatan akal. Penggunaan metode persuasi didasarkan atas 

pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang berakal. Artinya Islam 

memerintahkan kepada manusia untuk menggunakan akalnya dalam 

membedakan antara yang benar dan salah serta atau yang baik dan buruk.
76
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Penggunaan metode persuasi ini dalam pendidikan Islam menandakan 

bahwa pentingnya memperkenalkan dasar-dasar rasional dan logis kepada 

peserta didik agar terhindar dari meniru yang tidak didasarkan perimbangan 

rasional dan pengetahuan.  

g. Metode Kisah  

Metode kisah merupakan salah satu upaya untuk mendidik murid agar 

mengambil pelajaran dari kejadian dimasa lampau. Apabila kejadian tersebut 

merupakan kejadian yang baik, maka harus diikutinya, sebaliknya apabila 

kejadian tersebut kejadian yang bertentangan dengan agama Islam maka harus 

dihindari. 

Metode ini sangat digemari khususnya oleh anak kecil, bahkan sering 

sekali digunakan oleh seorang ibu ketika anak tersebut akan tidur. Apalagi 

metode ini disampaikan oleh orang pandai bercerita, akan menjadi daya tarik 

tersendiri. Namun perlu diingat bahwa kemampuan setiap murid dalam 

menerima pesan yang disampaikan sangat dipengaruhi oleh tingkat kesulitan 

bahasa yang digunakan. Oleh karena itu, hendaknya setiap pendidik bisa 

memilih bahasa yang mudah dipahami oleh setiap anak.  

 

C. Peran Pondok Pesantren Dalam Pembinaan Akhlaq Santri  

Dalam kaitannya pembinaan akhlaq dengan agama yang terjadi pada 

masa remaja biasanya apa yang menjadi kebiasaan atau keinginan remaja selalu 



 

bertentangan dengan agama disebabkan karena pengaruh lingkungan yang 

cenderung kepada penyimpangan perilaku keagamaan dan kelalaian tingkah laku. 

Kelalaian tingkah laku tersebut pada prinsipnya dikarenakan:  

1. Peranan moral agama yang kurang 

2. Akibat pengangguran dan tingkat pendidikan yang rendah  

3. Pengaruh kebudayaan yang negative dari luar 

4. Tidak ada tokoh yang ideal dan berwibawa dalam keluarga dan masyarakat 

(uswatun hasanah) 

5. Kurangnya bimbingan, pengarahan dan pengawasan remaja untuk 

berkembang baik.
77

 

 

Dari faktor-faktor tersebut yang mengakibatkan penyimpangannya akhlaq 

remaja dari aturan-aturan agama. Maka sedini mungkin dapat diusahakan untuk 

ditanggulangi, oleh karena itu dalam hal ini pembinaan akhlak sangat 

menentukan sekali dan sangat strategis didalam mempersiapkan remaja yang 

potensial dan sebagai harapan agama serta bangsa di masa yang akan datang, 

agar dalam hidupnya manusia senantiasa mengikuti jalan yang benar hendaknya 

hidup sesuai dengan fitrah. Maka dipandang perlulah mereka mendalami 

pendidikan agama Islam sebagai pijakan dan landasan belajarnya.  

Islam merupakan agama yang fleksibel, ajarannya harus disampaikan 

kepada manusia, tidak mengingat waktu baik dilaksanakan dengan sistim yang 

formal maupun non formal. Dengan pelaksanaan yang beraneka ragam 
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bentuknya, memungkinkan ajaran Islam lebih diresapi dan dihayati maknanya, 

sehingga lebih cepat dapat membentuk sikap dan karakteristik seseorang.
78

 

Sebagai upaya agar remaja mempunyai kepribadian luhur dan sebagai 

generasi penerus yang bertanggung jawab. Maka perlu ditanamkan kepada 

mereka agama, karena seorang remaja yang dalam masa panca roba bila tidak 

mendapatkan bimbingan serta lingkungan yang mendukung terhadapnya maka 

dapat menimbulkan kelalaian tingkah laku, sehingga dapat menjelma dalam 

bentuk kenakalan remaja, kriminalitas, narkotika, kejahatan seksual (pergaulan 

bebas) dan sebagainya. Pondok pesantren adalah tempat yang tepat untuk 

membina akhlaq remaja. Pondok pesantren dengan cara hidupnya yang bersifat 

kolektif, merupakan salah satu perwujudan atau wajah dari semangat dan tradisi 

dari lembaga kegotongroyongan, nilai-nilai keagamaan seperti ukhuwah 

(persaudaraan), ta‟awun (tolong menolong), ittihad (persatuan thalabul „ilmi atau 

menuntut ilmu), ikhsan, jihad, taat (patuh kepada tuhan, rasul, ulama‟, kiyai 

sebagai penerus Nabi).  

Sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia, pondok pesantren dinilai 

masih sangat efektif sebagai benteng pertahanan moral, sekaligus pusat 

pembangunan akhlak dan pendidikan karakter bangsa dengan pola pembinaan 

dilangsungkan selama 24 jam (dari tidur sampai tidur lagi). Di era milenium 

ketiga  dan di saat dunia semakin tidak berjarak dan mengglobal, transformasi 

budaya dan arus informasi yang sulit dibendung, telah memberikan andil besar 
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dalam proses terjadinya dekadensi moral, khususnya dikalangan anak-anak dan 

remaja. Budaya kekerasan dan pornografi telah masuk ke dalam ruang keluarga 

melalui media cetak dan elektronik.
79

 

Peran yang dapat dilakukan oleh pondok prsantren dalam pembinaan 

akhlaq santri yaitu: 

1. Mengadakan kajian-kajian intensif keislaman tentang aqidah, akhlaq, ibadah, 

muamalah dan lain-lain.  

Sebagai lembaga pendidikan, pondok pesantren perlu melakukan kajian-

kajian intensif keislaman seperti aqidah, akhlaq, ibadah, muamalah dan lain-lain 

secara kontinyu dan berkesinambungan untuk memberikan pemahaman kepada 

santri tentang nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam.  

Kajian-kajian keislaman atau pengajaran ilmu-ilmu agama di pondok 

pesantren pada umumnya dilaksanakan lewat pengajaran kitab-kitab klasik, 

disamping ada sebagian pesantren yang memakai kitab-kitab berbahasa arab 

yang tidak tergolong kepada kitab-kitab klasik.  

a. Pengajian Kitab-kitab Islam Klasik  

Kitab-kitab Islam klasik yang lebih popular dengan sebutan kitab 

kuning, ditulis oleh ulama-ulama Islam pada zaman pertengahan. Kepintaran 

dan kemahiran seorang santri diukur dari kemampuannya membaca serta 

mensyarahkan (menjelaskan) isi kandungan kitab-kitab tersebut. Biasanya 
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pengajian kitab-kitab tersebut dijadwal lengkap dengan waktu, tempat, kyai 

yang mengajar, serta nama kitab yang dibaca. 

b. Pengajian Kitab-kitab Islam Non Klasik  

Pengajian kitab-kitab ini biasanya dilaksanakan di pondok pesantren 

modern. Di pesantren-pesantren modern pengajian kitab-kitab Islam klasik 

tidak mengambil bagian yang penting, bahkan boleh dikatakan tidak 

diajarkan. Kajian ilmu-ilmu agama diambil dari kitab-kitab berbahasa Arab 

yang disusun oleh ulama-ulama yang tergolong mutakhir seperti pondok 

pesantren modern Gontor, kebanyakan pelajaran agama diambil dari kitab-

kitab karangan ulama yang sudah tergolong abad ke-20. 

Tujuan umum dari kajian-kajian keislaman di pondok pesantren yaitu 

membimbing anak didik untuk menjadi manusia yang berkepribadian Islam, 

yang dengan ilmu agamanya ia sanggup menjadi pengajar ajaran agamanya 

(mubaligh atau da‟i) Islam dalam masyarakat sekitarnya melalui ilmu dan 

amalnya. Sedangkan tujuan khusus yaitu mempersiapkan para santri untuk 

menjadi orang alim (ahli atau pandai) dalam ilmu agama serta dapat 

mengamalkannya dalam masyarakat.
80

 

Jadi tujuan lembaga pendidikan pondok pesantren dalam melakukan 

kajian-kajian keislaman tidak semata-mata memperkaya pikiran santri 

dengan teks-teks dan penjelasan-penjelasan yang Islami, tetapi untuk 
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meninggikan moral, melatih dan mempertinggi semangat, menghargai nilai-

nilai spiritual dan kemanusiaan, mengajarkan sikap tingkah laku yang jujur 

dan bermoral, dan menyiapkan murid untuk hidup sederhana dan bersih hati. 

Adapun kitab-kitab yang dijadikan sebagai kajian utama di pondok 

pesantren dapat digolongkan menjadi 8 kelompok, yaitu nahwu dan saraf, 

fiqh, ushul fiqh, hadits, tafsir, tauhid, tasawuf dan etika dan cabang-cabang 

ilmu lain seperti tarikh dan balaghah.
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2. Mengadakan bimbingan baca tulis Al-Qur‟an  

Pondok pesantren dalam rangka memberikan pendidikan baca tulis 

kepada santrinya perlu melakukan pembinaan dan bimbingan secara rutin kepada 

para santri agar santri yang belajar dapat memiliki kemampuan yang baik tentang 

bacaan Al-Qur‟an.  

Bimbingan baca tulis Al-Qur‟an kepada para santri dapat dilakukan 

secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Secara terstruktur pondok pesantren 

dapat melakukannya dengan memberikan jadwal khusus kepada para santri untuk 

mengikuti bimbingan baca tulis Al-Qur‟an yang dilakukan secara rutin sesuai 

dengan jadwal yang telah ditentukan dan dibina oleh guru yang memiliki 

kompetensi tentang baca tulis Al-Qur‟an. Sedangkan tidak terstruktur dapat 

dilakukan dengan membiasakan membaca Al-Qur‟an secara mandiri dan 

dilakukan kapan saja dan dimana saja.  
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Dengan adanya bimbingan baca tulis Al-Qur‟an yang dilakukan secara 

rutin sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan tersebut dapat memaksimalkan 

proses pembelajaran baca tulis Al-Qur‟an kepada para santri sehingga para santri 

setelah menyelesaikan pendidikan di pondok pesantren memiliki kemampuan 

yang memadai.  

3. Memberikan suri tauladan atau contoh yang baik dalam kehidupan sehari hari 

Pondok pesantren sebagai basis pendidikan keislaman yang masih 

dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat untuk mendidik santrinya agar dapat 

memahami, mendalami dan mengamalkan ajaran Islam, dalam pelaksanaannya 

sangat diperlukan adanya metode keteladanan oleh seluruh komponen pondok 

pesantren kepada para santrinya.  

 

Metode keteladanan merupakan suatu metode pendidikan Islam dimana 

pendidik atau guru memberikan contoh-contoh teladan yang baik kepada 

muridnya (santri), agar dapat di tiru dan dilaksanakan. Setiap pendidik atau guru 

muslim seharusnya berusaha agar dapat menjadi uswatun hasanah artinya bisa 

menjadi contoh teladan yang baik bagi muridnya khususnya di masyarakat 

sekitar pada umumnya, meskipun diakui bahwa tidak mungkin bisa sama seperti 

keadaan Rasulallah namun setidak-tidaknya harus berusaha kearah itu.
82
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Sebagai suatu metode pendidikan dalam pondok pesantren, metode 

keteladanan dapat diterapkan dalam upaya mewujudkan tujuan pondok 

pesantren, yaitu dengan adanya keteladanan dari seorang pendidik (ustadz dan 

kyai) kepada santri. Metode keteladanan mempunyai peranan besar dalam 

menunjang terwujudnya tujuan pendidikan pondok pesantren terutama 

pendidikan aqidah, ibadah, akhlaq, dan lain-lain.  

Adapun faktor yang menunjang keberhasilan pendidikan pondok 

pesantren adalah:  

a. Terwujudnya keteladanan pada pribadi seorang pendidik (kiyai). Dalam hal 

ini bisa dilihat seorang kyai atau pimpinan pesantren terutama memiliki 

kepribadian yang mulia, sehingga dia dihargai dan kapasitasnya sebagai 

seorang kyai senantiasa membuatnya selalu menjadi sosok yang dijadikan 

panutan dilingkungannya, terutama bagi santrinya. Nah hal ini sering 

berbanding terbalik dengan guru pada lembaga pendidikan pada umumnya 

yang kurang memiliki kharismatik, hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa 

banyak guru atau pendidik yang kurang mampu memberikan teladan kepada 

orang-orang disekitarnya. 

b. Dilingkungan pondok pesantren terciptanya relasi yang harmonis baik antara 

dilihat dengan kyai maupun antara kyai dengan santrinya. Dalam hal ini bisa 

dilihat bagaimana ketertarikan emosioanal yang tercipta antara seorang kyai 

dengan kyai yang lain yang senantiasa saling menghargai, begitu juga dengan 

hubungan antar santri dengan sesama santri dan juga antara santri dengan 

kyai, meskipun kyai tidak bertugas untuk mengajar dikelas santri 

bersangkutan namun rasa hormat yang dimiliki oleh santri kepada kyai 

tersebut sama dengan rasa hormat yang diberikan kepada kyai yang bertugas 

mengajar dikelasnya. Nah , kenyataan seperti ini juga jarang didapatkan 

dilembaga pendidikan pada umumnya. 

c. Munculnya kematangan alumni pesantren untuk terlibat dalam kegiatan 

peribadatan di tengah masyarakat. Dalam hal ini bisa dilihat dari bagaimana 

keterlibatan alumni pesantren dalam berbagai kegiatan keagamaan dalam 

masyarakat yaitu seperti munculnya seorang alumni pesantren yang senantiasa 

menjadi imam shalat jama‟ah, munculnya alumni yang menjadi khatib pada 

shalat jum‟at, dan dalam berbagai kegiatan lainnya yang sesuai dengan 

kemampuan dan spesifikasi ilmunya. Selain dari itu bisa dilihat bagaimana 

kepribadian yang ditunjukkan oleh alumni pesantren ketika dia bergaul 



 

ditengah masyarakat yang sangat menampakkan cirri khas dari background 

pendidikan yang telah dia tempuh, yang berbeda dengan apa yang ditunjukkan 

oleh alumni pendidikan lain pada umumnya.
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Dari ketiga faktor di atas bisa dilihat bagaimana urgennya keteladanan 

dalam merealisasikan tujuan pokok pondok pesantren terutama pendidikan 

aqidah, ibadah dan akhlaq.  

4. Menanamkan kebiasaan untuk berbuat baik  

Mendidik perilaku dengan latihan dan pembiasaan adalah mendidik 

dengan cara memberikan latihan-latihan terhadap norma-norma kemudian 

membiasakan santri untuk melakukannya. Dalam pendidikan di pondok 

pesantren metode ini biasanya akan diterapkan pada ibadah-ibadah amaliyah, 

seperti shalat berjama‟ah, kesopanan pada kyai dan ustadz. Pergaulan dengan 

sesama santri dan sejenisnya. Sedemikian, sehingga tidak asing dipesantren 

dijumapai bagaimana santri sangat hormat pada ustadz dan kakak-kakak 

seniornya dan begitu santunnya pada adik-adik junior, mereka memang dilatih 

dan dibiasakan untuk bertindak demikian.  

5. Mengadakan kegiatan keagamaan  

Dalam rangka pembinaan akhlaq terhadap santri pada pondok pesantren, 

perlu mengadakan berbagai kegiatan keagamaan seperti memperingati hari-hari 

besar Islam seperti Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra‟ Mi‟raj Nabi 

Muhammad SAW, tahun baru Islam, nuzulul Al-Qur‟an dan lain-lain.  
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Invent ini sangat baik untuk menanamkan pemahaman akan pentingnya 

meneladani berbagai akhlaq dan perilaku yang telah dicontohkan oleh Rasulallah 

juga untuk memahami ajaran Islam lainnya. Dengan upaya ini diharapkan para 

santri pondok pesantren mempunyai figur dalam hidupnya yang harus dicontoh 

dan diteladani dalam berbagai hal.  

6. Membimbing tatacara beribadah  

Teori tanpa praktik bagaikan pohon tanpa buah, dan hal ini juga 

bermakna ilmu yang telah dipelajarinya tidak bermanfaat. Dengan demikian 

mengamalkan ajaran Islam sangatlah penting agar para murid (santri) dapat 

melaksanakannya dengan baik dan terbiasa (mempunyai konsistensi yang tinggi 

dalam menjalankannya).  

Dalam membimbing santri tentang tata cara beribadah, guru, ustadz, kyai 

atau lainnya perlu mengajak santrinya untuk melakukan shalat berjama‟ah di 

lingkungan pondok pesantren. Dengan diterapkannya pembinaan ibadah shalat 

secara praktik langsung diharapkan para santri dapat terinternalisasi nilai-nilai 

shalat dalam kehidupannya dan mampu mempertahankannya hingga mereka 

dewasa kelak. Dengan kata lain setidak-tidaknya hal ini dapat melatih 

kedisiplinan santri dalam beribadah.  

Meskipun dalam konsep Islam orang tua lah (pendidikan keluarga) yang 

memegang peranan dalam pendidikan anak yang pertama dan utama, namun 

pondok pesantren dan guru juga tak kalah pentingnya dalam menempa pribadi 

santri. Sebab ketika anak memasuki usia sekolah, maka mau tidak mau separuh 



 

aktivitas kesehariannya dilalui disekolah atau pondok pesantren dan menjalani 

proses pendidikan maupun pembinaan di dalamnya sehingga apapun yang terjadi 

di lembaga pendidikan atau apapun yang telah didapat murid akan mempunyai 

dampak dalam kehidupan peserta didik selanjutnya.  

7. Menegur yang berakhlaq buruk  

Dalam rangka pembinaan akhlaq terhadap santri pada pondok pesantren, 

perlu dilakukan dengan menerapkan metode pembelajaran seperti pembiasaan, 

paksaan dan teguran. Metode pembiasaan diantaranya, santri dibiasakan untuk 

mengucapkan salam dan berjabat tangan dengan ustadz/kyai ketika bertemu, baik 

ketika di lingkungan pondok pesantren maupun di luar. Kemudian santri juga 

diwajibkan untuk melaksanakan shalat berjama‟ah yang merupakan metode 

pembiasaan dan paksaan dan bagi yang tidak mengikuti diingatkan atau ditegur 

dan apabila berulang kali di ingatkan masih membandel maka santri yang 

bersangkutan diberi sanksi yang bersifat mendidik.  

Metode teguran diberikan oleh ustadz/kyai ataupun pengurus ketika 

mendapati salah seorang santrinya melakukan kesalahan yaitu melanggar tata 

tertib pondok pesantren atau melakukan tindakan yang tidak diperbolehkan 

menurut agama, maka guru secara langsung memberikan teguran yang 

melakukan pelanggaran tersebut.  

Apabila pendidikan tidak bisa lagi dilakukan dengan cara member 

nasehat, arahan, petunjuk, kelembutan ataupun suri tauladan maka dalam kondisi 

semacam ini, cara mendidik santri di pondok pesantren dapat dilakukan dengan 



 

memberikan hukuman atau sanksi yang bersifat mendidik yang bertujuan untuk 

memberikan efek jera kepada para santri yang sering melakukan kesalahan atau 

melakukan pelanggaran terhadap tata tertib pondok pesantren sehingga dengan 

diberikan hukuman atau sanksi maka santri akan merasa jera dan tidak 

melakukan hal yang sama untuk dikemudian hari.  

   

 

 



 

 BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, diharapkan 

terangkat gambar mengenai kualitas, realitas sosial dan persepsi sasaran 

penelitian tanpa tercemar oleh pengukuran formal. Penelitian didasarkan pada 

persepsi emik yaitu untuk mengungkapkan dan mengurangi sistem dan perilaku 

bersama satuan strukturnya dan kelompok struktur satuan-satuan itu.
84

 

Dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan bukan angka-angka, 

akan tetapi berupa kata-kata atau gambaran. Data yang dimaksud berasal dari 

wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi dan lainnya. Oleh karena itu 

dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif.  

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan 

fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh peneliti dari subjek yang berupa 

individu, organisasional atau perspektif yang lain. Adapun tujuannya adalah 

untuk menjelaskan aspek yang relevan dengan fenomena yang diamati dan 

menjelaskan karakteristik fenomena atau masalah yang ada dan menggambarkan 

secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti.
85

 

Menurut Bogdan dan Taylor dalam buku Lexy J. Moleong, 

mendefinisikan metodologi kualitatif “sebagai prosedur penelitian yang 
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menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan  

perilaku yang dapat diamati.
86

 

Sedangkan jenis dari penelitian ini tergolong penelitian lapangan (field 

research), dimana penelitian ini dilakukan langsung di lapangan yaitu di Pondok 

Pesantren Salafiah Nurul Iman Desa Suka Maju Kecamatan Kasui Kabupaten 

Way Kanan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Peneliti mengadakan 

pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Peneliti 

lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian 

dibuatkan kode dan dianalisis dalam berbagai cara. 

Pendekatan itu digunakan untuk melakukan penelitian kaitannya dengan 

Fungsi Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman Dalam Pembinaan Akhlaq Santri 

di Desa Suka Maju Kasui Way Kanan.  

B. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek darimana data diperoleh, 

apabila peneliti menggunakan observasi dan wawancara dalam pengumpulan 

datanya, maka sumber data responden yaitu orang yang merespond atau 

menjawab pertanyaan tertulis maupun lisan. 

Sampel dan sumber data dipilih secara purposive sampling tekhnik 

pengambilan sampel dengan cara memilih sumber data dengan pertimbangan dan 

tujuan tertentu, serta bersifat snowball sampling yaitu tekhnik pengambilan 
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sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. 

Penambahan akan dihentikan manakala datanya sudah jenuh. Dari berbagai 

informan, baik yang lama maupun yang baru, tidak memberikan data yang baru 

lagi.
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Adapun yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah, 

pengasuh pondok pesantren, para ustadz atau ustadzah, pengurus, dan santri yang 

dijadikan informan penelitian dan penulis melakukan observasi dalam 

lingkungan pondok pesantren mulai dari sistem pembelajaran, pola pergaulan 

santri, kedisiplinan, dan data-data pondok pesantren yang berkaitan dengan 

penelitian.  

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu 

ruang lingkup dan waktu yang  kita tentukan. Populasi adalah “jumlah 

keseluruhan dari suatu penduduk, obyek, yang dimaksudkan untuk diselidiki atau 

diteliti”.
88

  

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan populasi adalah jumlah seluruh individu baik itu merupakan orang 

dewasa, siswa atau anak-anak ataupun objek lain sebagai sasaran penelitian 

tertentu. 
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Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh santri 

di Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman Desa Suka Maju Kecamatan Kasui 

Kabupaten Way Kanan yang sering melakukan perbuatan yang mencerminkan 

akhlaq buruk dan tidak sesuai dengan ajaran agama Islam berjumlah 40 orang. 

Mengingat sumber data digunakan tidak dalam rangka mewakili populasi 

yang ada tetapi lebih cenderung mewakili informasi dan karakteristiknya, maka 

dalam kaitan ini peneliti menggunakan “purposive sampling” yaitu “ dilakukan 

dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri 

spesifik yang dimiliki oleh sampel itu dan upaya memilih informan yang 

dianggap mengetahui berbagai informasi dan masalah secara mendalam dan 

dapat dipercaya untuk dijadikan sumber data yang mantap”.
89

 

Kaitannya dengan penelitian ini penulis menentukan 40 orang sebagai 

sampel yang akan dijadikan obyek dalam penelitian, karena mereka (santri) yang 

paling sering melakukan perbuatan yang tidak mencerminkan nilai-nilai ajaran 

agama Islam. Sebagaimana tabel dibawah ini:  

TABEL 2 

Jumlah Anggota Populasi 

 

No  Asrama  Jumlah 

Santri  

Jumlah Santri Yang Memiliki Akhlaq 

Buruk  

 Laki-laki Perempuan  

1 Asrama Satu 

Putera 

50 10 - 
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2 Asrama Dua 

Putera  

55 6 - 

3 Asrama Satu 

Puteri  

40 - 11 

4 Asrama Dua 

Puteri  

40 - 13 

Jumlah 185 16 24 

 

D. Metode Pengumpulan Data  

1. Metode Observasi  

a. Pengertian dan Ciri-ciri Metode Observasi  

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena 

obyek yang diteliti secara obyektif dan hasilnya akan dicatat secara sistematis 

agar diperoleh gambaran yang lebih konkret dan kondisi di lapangan. 

Sebagaimana pendapat yang menyatakan bahwa “observasi biasa 

diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematik fenomena 

yang diselidiki”. 

jenis metode observasi berdasarkan peranan yang dimainkan yaitu 

dikelompokkan menjadi dua bentuk sebagai berikut:  

1) Observasi terstruktur yaitu observasi yang telah dirancang secara sistematis 

tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya. 

2) Observasi tidak terstruktur yaitu observasi yang tidak di persiapkan secara 

sistematis tentang apa yang akan di observasi”.
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Dalam penelitian ini digunakan jenis observasi terstruktur, dimana 

peneliti merancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati, kapan 

dan dimana tempatnya. 

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang Fungsi  

Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman Kasui Way Kanan dalam Pembinaan 

Akhlaq Santri di Desa Suka Maju Kasui Way Kanan.  

b. Alat-alat Yang digunakan Untuk Memperoleh Data Pada Metode 

Observasi  

Adapun alat-alat yang digunakan oleh peneliti pada metode observasi ini 

adalah sebagai berikut:  

 

1) Check lists yaitu suatu daftar yang berisi nama-nama subyek dan faktor-

faktor yang hendak diselidiki, yang bermaksud mensistemasikan catatan 

observasi, alat ini lebih memungkinkan peneliti memperoleh data yang 

meyakinkan. Sebab faktor-faktor yang akan diteliti sudah dicatat dalam 

daftar isian, penelitian tinggal memberikan tanda (check) pada blangko 

itu untuk tiap subyek yang diobservasi. Karena itu alat itu lebih disukai 

para peneliti. 

2) Buku catatan. 

3) Kamera photo
91
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2. Metode Interview  

a. Pengertian dan Macam-macam Metode Interview 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai 

sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari segi cara atau tekhnik 

pengumpulan data, maka tekhnik pengumpulan data salah satunya dapat 

dilakukan dengan interview atau wawancara yang digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data. Interview adalah “suatu Tanya jawab lisan, dimana dua 

orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka 

yang lain dan mendengarkan dengan telinganya sendiri, merupakan alat 

pengumpul informasi langsung”.
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Berdasarkan pengertian tersebut, jelas bahwa metode interview 

(wawancara) merupakan salah satu alat untuk memperoleh data dengan jalan 

mengadakan komunikasi langsung antar 2 orang atau lebih serta dilakukan 

secara lisan. 

Apabila dilihat dari sifat atau teknik pelaksanaannya, maka interview 

dapat dibagi atas tiga:  

1) Interview terpimpin adalah wawancara yang menggunakan pokok-

pokok masalah yang diteliti.  

2) Interview tak terpimpin (bebas) adalah proses wawancara dimana 

interviewer tidak sengaja mengarahkan Tanya jawab pada pokok-pokok 

dari focus penelitian dan interviewer. 
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3) Interview bebas terpimpin adalah kombinasi keduanya, pewawancara 

hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya 

dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi.
93

 

Untuk memperoleh data yang valid dan akurat, digunakan jenis 

interview bebas terpimpin, sebagaimana pendapat bahwa “dalam interview 

bebas terpimpin penginterview menyiapkan kerangka-kerangka pertanyaan 

untuk disajikan, tetapi cara bagaimana pertanyaan itu diajukan sama sekali 

diserahkan kepada kebijakan interviewer dan tidak ada campur tangan pihak 

lain”.  

Metode ini digunakan untuk mewawancarai ketua Pondok, dewan 

asatidz/asatidzah dan para pengurus Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman 

Desa Suka Maju Kasui Way Kanan tentang pembinaan akhlaq santri serta 

untuk mendapatkan data berkenaan dengan kondisi obyektif pondok.  

b. Alat-alat Yang Digunakan Untuk Memperoleh Data Pada Metode 

Interview 

1) Tape Recorder (alat perekam). 

2) Buku catatan. 

3) Kamera. 

4) Amterial lain yang dapat membantu dalam wawancara.  
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3. Metode Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan suatu proses pengumpulan data dengan cara 

mencari data tertulis sebagai bukti penelitian. Menurut Arikunto dokumentasi 

adalah “mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkip, buku, 

majalah, notulen, agenda dan sebagainya.
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Jadi dengan demikian metode dokumentasi adalah suatu cara di dalam 

mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan melalui catatan tertulis.  

Metode ini digunakan sebagai pengumpul data tentang pribadi obyektif Pondok 

Pesantren Salafiah Nurul Iman Desa Suka Maju Kasui Way Kanan seperti 

sejarah berdirinya pondok pesantren, jumlah santri, jumlah ustadzah, visi dan 

misi, struktur organisasi, keadaan siswa, keadaan guru, keadaan asrama, sarana 

dan prasarana dan keadaan lingkungan Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman 

Desa Suka Maju Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan.  

 

E. Tekhnik Analisis Data  

Menurut Nasution, analisa data adalah “proses menyusun, 

mengkategorikan data, mencari pola atau tema dengan maksud untuk memahami 

maknanya”.
95
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Tekhnik analisis data adalah tahap terpenting dalam sebuah penelitian. 

Setelah data terkumpul dengan lengkap dari lapangan, dan kemudian di olah dan 

di analisa dengan seksama sehingga berhasil menyimpulkan kebenaran-

kebenaran yang digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang 

diajukan dalam penelitian.  

Dalam penelitian kualitatif ada banyak analisa data yang dapat digunakan. 

Namun demikian, semua analisis data dilakukan sepanjang penelitian. Dengan 

kata lain, kegiatannya dilakukan bersamaan dengan proses pelaksanaan 

pengumpulan data”.
96

  

Adapun langkah yang digunakan adalah sebagai berikut:  

a. Reduksi Data  

Reduksi data atau proses transformasi diartikan “proses pemilihan, 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data 

yang muncul dari catatan-catatan dilapangan yang mencakup kegiatan 

mengikhtisarikan hasil pengumpulan data selengkap mungkin, dan memilah-

milahkannya ke dalam satuan konsep, kategori atau tema tertentu”. 

Kegiatan mereduksi data yaitu data mentah yang telah dikumpulkan dari 

hasil studi dokumentasi, observasi dan wawancara diklasifikasikan kemudian 

diringkas agar mudah di pahami. Dalam kaitan ini peneliti menajamkan analisis, 

menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui 
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uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasikan data sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat di tarik 

dan divertifikasi.  

b. Display Data 

Display data atau penyajian data adalah “kegiatan yang mencakup 

mengorganisasi data dalam bentuk tertentu sehingga terlihat sosoknya secara 

lebih utuh. Display data dapat berbentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar 

kategori, diagram alur atau bentuk-bentuk lain”.
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Dalam kaitan ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga 

menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu 

prosesnya dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan anyar 

fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu 

ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian.  

c. Menarik Kesimpulan (verifikasi)  

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau 

memahami makna atau arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat 

atau proposisi. Dalam pengambilan kesimpulan menggunakan pendekatan 

berfikir induktif yaitu pemikiran yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-

peristiwa khusus kemudian dari fakta-fakta yang khusus tersebut ditarik 

generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA LAPANGAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Profil Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman Desa Suka Maju 

Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan 

 

1. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman 

Adapun yang melatarbelakangi berdirinya Pondok Pesantren Salafiah 

Nurul Iman Desa Suka Maju Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan cukup 

sederhana, tetapi mengandung arti yang dalam dan luas, yaitu menyebarluaskan 

agama Islam, karena waktu itu masih banyak masyarakat yang belum mengerti 

ajaran Islam yang kaffah.  

Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman didirikan oleh Bapak Kyai. 

Abdurrahman pada tahun 1982 yang mana bapak kyai Abdurrohman ini Putra 

yang dilahirkan Pada Tanggal 9 September 1959 di Banten. Yang pada akhirnya 

menetap di Desa Suka Maju Kampung Tanjung Bulan Kecamatan Kasui 

Kabupaten Way Kanan, yang kemudian dengan berbekal keiklasan, dan 

keinginan yang kuat, serta tidak luput dari peran serta dukungan dari berbagai 

pihak masyarakat dan pemerintah setempat. Diawali nawaitu karna Allah Swt, 

sehingga berdirilah Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman 

di Desa Suka Maju Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan.
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Pada awal didirikan pendidikan yang ada dibawah naungan YPP Salafiah 

Nurul Iman adalah Taman Pendidikan Al-Qur‟an (TPA), dan Madrasah Diniyah 
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(MADIN). Melihat keadaan pendidikan saat itu yang sangat langka yang ada 

terutama di kampung Tanjung Bulan Kecamatan Kasui,  terutama dibidang 

Agama  pada awal mula didirikan Yayasan Pondok Pesantren Salafiah Nurul 

Iman sudah banyak yang simpatik dan mendukung baik lingkungan masyarakat 

dan aparatur pemerintah setempat, dan semakin banyaknya minat orang tua yang 

menitipkan anaknya menjadi santri dan menuntut ilmu di yasayan Pondok 

Pesantren Salafiah Nurul Iman, bukan hanya dari linkungan masyarakat sekitar 

tetapi dari berbagai wilayah seperti luar kecamatan Kasui, Kabupaten, bahkan 

dari luar Provinsi Lampung.  

Dengan melihat keadaan tersebut maka pada tahun 2002 Yayasan 

Pendidikan Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman memperluas pendidikan yang 

tadinya hanya metode Agama (informal) maka pada tahun 2002 didirikan 

sekolah Formal, yaitu , Madrasah Tsanawiyah (MTs) sederajat SMP, pada tahun 

2007 didirikan Raudhatul Athfal (RA) sederajat dengan TK.  

Kemudian pada tahun 2015 kepemimpinan Yayasan Pondok Pesantren 

Salafiah Nurul Iman diserahkan kepada Putera KH. Abdurrahman yaitu kepada 

ustadz. Muhammad Suba‟i, M.Pd.I hal tersebut dikarenakan usia bapak KH. 

Abdurrahman sudah semakin rentan tua, dan saat ini yang menjadi ketua atau 

pimpinan Yayasan Ponpes Salafiah Nurul Iman adalah bapak Ustadz. 

Muhammad Suba‟i dan dibawah penasehat bapak KH. Abdurrahman. 



 

Pada saat ini Lembaga pendidikan yang ada dibawah naungan Yayasan 

Pendidikan Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman Desa Suka Maju Kecamatan 

Kasui Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut: 

 a. Informal :  

1. Taman Pendidikan Al‟qur‟an, (TPA). 

2. Taman Seni Baca Alqur‟an (TASBAQ). 

3. Madrasah Diniyah (MADIN). 

4. Majlis Ta‟lim 

 b. formal:  

1. Raudhatul Athfal(RA) sedrajat TK. 

2. Madrasah Tsanawiyah (MTs) sedrajat SMP.  

 

2. Visi Misi dan Tujuan  

Visi Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman Desa Suka Maju Kecamatan 

Kasui Kabupaten Way Kanan adalah: Zikir,Fikir,Ukir,dan Terampil.  

Misi Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman Desa Suka Maju Kecamatan 

Kasui Kabupaten Way Kanan adalah:   

a. Mempersiapkan manusia Islami dan generasi Qur‟ani.  

b. Meningkatkan manusia yang berilmu, beriman dan bertaqwa.  

c. Mengembangkan kreativitas dan kompetensi di segala bidang.  

d. Melaksanakan managemen yang berbasis agamis dan umum.  

e. Menjadikan lingkungan yang bersih, indah dan nyaman.
100

   

Tujuan Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman Desa Suka Maju 

Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan adalah: 
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a. Pembinaan masyarakat dan bangsa dalam meningkatkan dan 

mempertinggi kecerdasan dan ilmu pengetahuan, kebudayaan dan 

berbakti kepada agama, bangsa dan Negara.  

b. Membimbing umat manusia beriman, beramal, bertaqwa kepada Allah 

SWT.   

c. Meletakkan pendidikan berbasis keterampilan 

d. Meningkatkan hasil belajar mengajar 

e. Merintis pasar kerja bagi alumni/lulusan  

f. Meningkatkan partisipasi terhadap masyarakat.  

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Pondok Pesantren 

Salafiah Nurul Iman melakukan hal-hal sebagai berikut:  

a. Mendirikan pondok pesantren dan sekolah agama yakni mendirikan 

Raudlatul Athfal dan Madrasah Tsanawiyah.  

b. Mengadakan pelayanan bimbingan rohani mental agama. 

c. Mengadakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota dan 

masyarakat.  

d. Menyelenggarakan kurus-kursus keterampilan dan sejenisnya.  

e. Usaha-usaha lain yang halal dan tidak bertentangan dengan hukum dan 

undang-undang. 
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3. Susunan Organisasi  

Susunan organisasi Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman Desa Suka 

Maju Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut:  

a. Penasehat : KH. Abdurrahman  

b. Ketua Yayasan : Ustadz. Muhammad Suba‟I, M. Pd.I 

c. Sekertaris : Ustzh. Hanik Lutfiyah, S.Pd.I 

d. Bendahara : Ustzh. Nur‟aini, S.Pd 

e. Lurah  : Bapak Hamka.  

f. Seksi-seksi  :
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TABEL 3 

Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman 

No Nama 
Tempat 
Lahir  

Tangal 
Lahir 

Mulai 
Kerja  

Jabatan 
Status Pendidikan 

di Ponpes Kepegawaian Terakhir 

1 
Ust. 
ABDURAHMAN 

Jawa Barat 17/04/1958 2002 

 

Ketua 
Yayasan 

 

Tetap Ulya 

2 
Ust. M. Suba'i, 

M.Pd.I 

Tanjung 

Bulan 
02/08/1982 2002 

 
Pengasuh 

Ponpes 

 

Tetap S2 

3 
Ust. MUKRI, 

S,Pd.I 

Sodong 

Gantung 
22/10/1985 2007 

Sekretari 

Umum 
Tetap S1 

No Nama 
Tempat 

lahir 

Tanggal 

lahir 

Mulai 

kerja di 
Pon-Pes 

Jabatan 
Status 

kepegawaian 

Pendidikan 

terakhir 
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4 

 

Ustzh. Hanik  
Lut Fiyah,S.Pd.I 

 

Banyu 
Wangi 

 
10/10/1981 

 
2005 

 

 

 
Bendahara 

Umum 
 

 
Tetap 

 
SI 

5 
Ustzh. Nur Aini, 

S.Pd 

Tanjung 

Bulan 
08/08/1987 2007 

 

Seksi 

Pedidikan 

 

Tetap SI 

6 
Ustzh. Eka 
Wansari 

Way 
Kanan 

09/08/1987 2009 

 
Seksi 

Kerapihan/ 

Kesehatan 
 

Tetap SLTA 

7 
Ust. Haidir 

Anwar,.S.Pd.I 

Gunung 

Sari 
03/04/1982 2007 

 

Kordinator 
Penggalian 

Dana dan 

Humas 
 

Tetap SI 

8 Ust. Mulyono Margaluyu 19/09/1992 2011 

 

Kordinator 
Keamanan 

 

Tetap SLTA 

 
9 

 
Mad Nur 

 

Lebak 
Peniangan 

 
1980 

 
2010 

 
Kordinator 

Perlengkapan 

dan 
Pembangunan 

 
Tetap 

 
SD 

       

Sumber : Dokumentasi Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman Tahun 2016-2017. 

4. Keadaan Guru  

Keadaan tenaga pengajar Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman Desa 

Suka Maju Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan sebanyak 28 orang. Untuk 

lebih jelasnya lihat tabel dibawah ini :  

 

 

 

 



 

 

TABEL 4 

Keadaan tenaga pengajar Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman 

Desa Suka Maju Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan 

No 

 

Nama Jabatan Pendidikan 

terakhir 

1 Ust. Abdurrohman. 

 

Penasehat Pon-Pes Pon-Pes 

2 Ust. M. Suba‟I,  M. Pd.I 

 

Kepala Pon-Pes S2 

3 Ustz. Hanik Lutfiyah, S.Pd.I 

 

Guru  S1 

4 Ust.Edi Sumarlin, S.Ag 

 

Guru S1 

5 Ust.Syamsul Rizal, S.Pd.I 

 

Guru S1 

6 Ust.Ibnu Khaldun,  ST 

 

Guru S1 

7 Ust. Subki Zulkarnin,  S.Sos.I 

 

Guru S1 

8 Ustz. Erce Deningsih,  S.Pd. 

 

Guru S1 

9 Ustz. Yulya Mera,  S.Pd.I 

 

Guru S1 

10 Ustz. Fitri Handayani,  S.Si. 

 

Guru S1 

11 Ustz. Eni Prihastuti, S. Pd.I 

 

Guru S1 



 

12 Ust. Dartono, S.Pd.I 

 

Guru S1 

13 Ustz. Murjiati,  S.Pd 

 

Guru S1 

No Nama Jabatan Pendidikan 

terakhir 

 

 

14 

 

Ust. Haidir Anwar, S.Pd.I 

 

Guru S1 

15 Ust. Aan Marhadi, S.Pd.I 

 

Guru S1 

16 Ust. Surodi Guru 

 

Pon-Pes 

17 Ust. Mukri 

 

Guru S1 

18 Ustz.Nur‟aini,S.Pd 

 

Guru S1 

19 Ustz. Siti Abedah 

 

Guru MA 

20 Ustz. Yoyoh Rokayah 

 

Guru MA 

21 Ustz. Marsah 

 

Guru MA 

22 Ust. Sumarudin 

 

Guru MA 

23 Ustz.Ratih Rahmawati,S.Pd.I Guru S1 



 

 

24 Ust. Mulyono, S. Pd.I 

 

Guru S1 

25 Ustz. Eka Wansari, S. Pd.I 

 

Guru S1 

26 Ustz. Renita, S. Pd.I 

 

Guru S1 

27 Ust. Nurjen, S. Pd.I Guru  S1 

28 Ustz. Elliyana Sari 

 

Guru  MA 

29 Ustz. Vera Gusnita, S. Pd.I 

 

Guru  S1 

30 Ustz. Nur Aini Guru  MA 

Sumber : Dokumentasi Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman Tahun 2016-2017.  

5. Keadaan Santri  

Keadaan santri di Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman Desa Suka Maju 

Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan sebagaimana tabel berikut:  



 

 

TABEL 5 

Keadaan santri di Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman Desa Suka 

Maju Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan 

 

No 

 

Jumlah Santri Putera 

 

Jumlah Santri Puteri 

 

Jumlah Total  

1 

 

105 80 185 

Sumber : Dokumentasi Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman Tahun 2016-2017.  

6. Keadaan Sarana dan Prasarana  

Keadaan sarana dan prasarana yang dipergunakan dalam proses belajar 

mengajar di Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman Desa Suka Maju Kecamatan 

Kasui Kabupaten Way Kanan sebagaimana tabel dibawah ini:  

TABEL 6 

 

Keadaan sarana dan prasarana Pondok Pesantren Salafiah Nurul 

Iman Desa Suka Maju Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan 

No  Jenis Barang Jumlah Keadaan 

Baik  Rusak  

1 Meja Belajar Santri : 100 buah    

2 Kursi Santri : 150 buah    

3 Komputer : 20 Unit 15 5 

4 Alat Kesenian Drum Band : 1 paket    

NO Jenis barang  Jumlah  Keadaan 

Baik  Rusak  

5 Alat Kesenian Robana : 1 Paket    

6 Alat Kesenian Hadroh : 1 Paket    

7 Alat Perlengakapan Olah 

Raga 

- Bola Kaki 

 

: 1 buah 

: 1 buah 

 

  

 

 

 



 

- Bola Foli 

- Bulu Tangkis 

: 1 buah   

  

 

Sumber : Dokumentasi Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman Tahun 2016-2017. 

TABEL 7 

KEADAAN FISIK YPP.NURUL IMAN 

1 Gedung Belajar : 7 Unit 

2 Ruang Belajar : 9 Lokal 

3 Rumah Ustad : 3 

4 Asrama Putra : 2 Unit 

5 Asrama Putri : 2 Unit 

6 Kamar MCK : 3 Unit 

7 Masjid : 1 Unit  

8 Ruang Perpustakaan : 2 Unit  

9 Aula : 1 Unit  

10 Ruang Kesenian : 1 Unit  

11 Leb Komputer : 1 Unit 

12  Lapangan olah Raga  : 3 Unit   

Sumber : Dokumentasi Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman Tahun 2016-2017. 

7. Program Kerja  

Program kerja umum Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman Desa Suka 

Maju Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan adalah:  

a. Mengadakan konsolidasi pengurus  

b. Menertibkan administrasi organisasi  

c. Memotivasi dan menggerakan majelis-majelis  

d. Mengintensifkan koordinasi dan komunikasi dengan organisasi Islam 

lain.  

Program kerja majelis Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman Desa Suka 

Maju Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan adalah:  



 

a. Majelis Pengajaran Yaitu:  

1. Menginvestasikan pendataan madrasah. 

2. Membina, meningkatkan dan memelihara kualitas untuk menuju kearah 

yang lebih baik yang meliputi:  

a) Raudlatul Athfal (RA) 

b) Madrasah Tsanawiyah (MTS) 

c) Madrasah Diniyah (MD) 

b. Majelis Tarbiyah dan Dakwah 

1. Mengadakan pengkaderan calon-calon da‟I lewat program khitobah. 

2. Membantu majelis-majelis taklim yang ada di masyarakat sekitar.  

c. Majelis Sosial  

1. Menghimpun dan menyalurkan barang-barang yang masih bermanfaat 

(seperti pakaian yang sudah tidak terpakai dan masih layak untuk dipakai) 

untuk disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. 

2. Kerja bakti/gotong royong.  

d. Majelis Ekonomi  

1. Menggerakkan dan menghimpun dana lewat swadaya para santriawan dan 

santriawati. 

2. Menggerakkan dan menghimpun dana dan sodaqooh lewat simpatisan 

santri. 

3. Mengembangkan koperasi pondok pesantren dengan modal dasar infaq 

yang sudah ada.  



 

e. Majelis Keputrian  

1. Mengadakan pengkaderan pemuda/pemudi. 

2. Mengadakan pesantren ramadhan/pesantren kilat. 

3. Mengadakan seni hadrah dan robana. 

4. Mengadakan seni-seni islami (nasyid dan qori‟ah). 

5. Mengadakan seni drum band. 

6. Mengembangkan keterampilan keputrian seperti masak-memasak, 

menjahit dan lain-lain.
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B. Peran Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman dalam Pembinaan Akhlaq 

Santri di Desa Suka Maju Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan 

Pondok pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan dan lembaga 

dakwah sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat sekitar, selama ini 

hubungan masyarakat dengan pesantren dibangun atas motif keagamaan, sehingga 

pesantren mempunyai pengaruh yang kuat terhadap masyarakat sekitar sebagai 

pemberi bimbingan.  

Berdasarkan hasil observasi dan interview, diperoleh keterangan bahwa 

peran yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman Kecamatan 

Kasui Kabupaten Way Kanan dalam pembinaan akhlaq santri adalah:  

1. Mengadakan Kajian-Kajian Intensif Keislaman Tentang Aqidah, Akhlaq, 

Ibadah Muamalah Dan Lain-Lain  
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Berdasarkan hasil interview dengan ketua Pondok Pesantren Salafiah 

Nurul Iman Desa Suka Maju Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan, beliau 

menyatakan bahwa dalam pembinaan akhlaq santri di Pondok Pesantren Salafiah 

Nurul Iman Desa Suka Maju Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan itu 

dilakukan dengan kajian-kajian intensif keiislaman tentang aqidah, akhlaq, 

ibadah muamalah dan lain-lain kepada para santri melalui pemberian materi 

pelajaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan.  

 

Pimpinan Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman yaitu bapak ustadz. M. 

Suba‟I, M. Pd.I, menyatakan bahwa:  

“Kajian-kajian intensif keislaman tentang aqidah, akhlaq, ibadah 

muamalah dan lain-lain diberikan kepada para santri sesuai dengan kelas masing-

masing dan masing-masing kelas mempunyai materi kajian keislaman yang 

berbeda dan diberikan secara rutin dalam setiap minggunya sesuai dengan jadwal 

yang telah ditetapkan dengan mengacu kepada kurikulum yang telah disusun. 

Sedangkan tujuan dari diadakannya kajian-kajian intensif keislaman tentang 

aqidah, akhlaq, ibadah muamalah dan lain-lain kepada santri adalah untuk 

memberikan pengetahuan dan wawasan keislaman sebagai modal dalam 

menjalani kehidupan dan pemberian materi keislaman ini menjadi yang pokok 

dan wajib di ikuti oleh seluruh santri”.
104

 

 

Berdasarkan data dokumentasi, kitab-kitab yang dikaji dan diajarkan di 

Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman Desa Suka Maju Kecamatan Kasui 

Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut:  

a. Aqidatul awam 

b. Ta‟lim Muta‟alim  

                                                 
104

 M. Suba‟i, Ketua Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman Desa Suka Maju Kecamatan 

Kasui Kabupaten Way Kanan, Interview, Februari 2017.  



 

c. Safinatun naja dan Jurumiyah .
105

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Pondok Pesantren Salafiah 

Nurul Iman, diperoleh keterangan bahwa metode pembelajaran yang diterapkan 

di pondok pesantren adalah:
106

 

a. Metode Sorogan  

Sorongan berarti menyodorkan,sebab setiap santri menyodorkan kitabnya 

di hadapkan kiai atau pembantunya (badal atau asisten kiai).sistem-sistem atau 

sorogan ini termasuk belajar secara individual, dimana seorang santri berhadapan 

dengan seorang guru, dan terjadi interaksi  saling mengenal diantara keduanya. 

Sistem ini memungkinkan seorang guru mengawasi,menilai, daqn membimbing 

secara maksimal kemampuan seorang santri dalam menguasai pembelajaran.  

b. Metode Wetonan atau Bendongan  

Wetonan,istilah weton ini berasal dari kata wektu ( bahasa jawa) yang 

berarti waktu, sebab pengajian tersebut diberikan pada waktu tertentu, yaitu 

sebelum dan sesudah melakukan shalat fardlu.metode weton ini merupakan 

metode kuliah, dimana para santri mengikuti pelajaran dengan duduk disekeliling 

kiai yang menerangkan pelajaran secara kuliah, santri menyimak kitab masing- 

masing dan membuat catatan padanya. 
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c. Hiwar atau Musyawarah  

Dalam pesantren salafiah biasa disebut dengan istilah musyawarah. 

Dalam pemahamannya, metode ini hampir sama dengan metode-metode diskusi 

yang umum dikenal. Dalam pelaksanaannya, para santri melakukan kegiatan 

belajar secara kelompok untuk membahas bersama materi kitab, yang telah 

diajarkan oleh kyai atau ustadz. Dalam belajar kelompok ini, mereka tidak hanya 

membahas segala sesuatu yang berkenaan dengan topik atau sub topic bahasan 

kitab belaka. Lebih dari itu, tidak jarang mereka juga memperluas cakupan 

diskusinya hingga mencakup pembahasan tentang lafadz demi lafadz jika ditinjau 

dari gramatika bahasa arab. Semua itu bagian integral dari usaha mereka untuk 

bisa memahami makna hingga dapat menyimpulkannya.  

d. Metode Demonstrasi (praktek ibadah) 

Metode ini adalah cara pembelajaran yang dilakukan dengan 

memperagakan (mendemonstrasikan) suatu keterampilan dalam hal pelaksanaan 

ibadah tertentu yang dilakukan secara perorangan maupun kelompok dibawah 

petunjuk dan bimbingan kyai atau ustadz.  

e. Metode Hafalan  

Metode hafalan ialah kegiatan belajar santri dengan cara menghafal suatu 

teks tertentu dibawah bimbingan dan pengawasan kyai atau ustadz. Para santri 

diberi tugas untuk menghafal bacaanbacaan dalam jangka waktu tertentu. Hafalan 



 

yang dimiliki santri ini kemudian dihafalkan dihadapan kyai atau ustadz secara 

periodik atau incidental tergantung kepada petunjuk kyai atau ustadz yang 

bersangkutan. Titik tekan metode ini santri mampu mengucapkan atau 

melafadzkan kalimat-kalimat tertentu secara lancar tanpa teks. Pengucapan 

tersebut dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok.  

2. Mengadakan Bimbingan Baca Tulis Al-Qur‟an 

Berdasarkan hasil interview dengan ketua Pondok Pesantren Salafiah 

Nurul Iman Desa Suka Maju Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan, beliau 

menyatakan bahwa dalam pembinaan akhlaq santri dilakukan dengan 

mengadakan bimbingan baca tulis Al-Qur‟an.  

Pelaksanaan program baca tulis Al-Qur‟an yang dilakukan di Pondok 

Pesantren Salafiah Nurul Iman Desa Suka Maju Kecamatan Kasui Kabupaten 

Way Kanan merupakan program pengembangan potensi dibidang agama agar 

nanti output dari santrinya bisa memahami dan mengamalkan ajaran agama 

dengan baik. Maka dari itu, pondok pesantren mengupayakan agar para santrinya 

mampu membaca dengan benar kitab suci Al-Qur‟an. Implementasi program 

bimbingan baca Qur‟an di Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman Desa Suka 

Maju Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan, pada dasarnya adalah wujud 

nyata dari visi dan misi pesantren. Dimana visi dan misi tersebut merupakan 

acuan dalam mengambil langkah untuk mencapai cita-cita pesantren. Hal ini 

didukung oleh hasil interview yang dilakukan peneliti kepada Ketua Pondok 



 

Pesantren Salafiah Nurul Iman Desa Suka Maju Kecamatan Kasui Kabupaten 

Way Kanan Sebagai berikut:  

 

“Program bimbingan baca Qur‟an yang dilakukan di Pondok Pesantren 

Salafiah Nurul Iman Desa Suka Maju Kecamatan Kasui Kabupaten Way 

Kanan, pada dasarnya mengacu kepada visi dan misi pesantren. Di dalam visi 

dan misi tersebut, untuk misi tersebut, tercantum kata iman dan taqwa, hal ini 

merupakan aspek relegius yang benar- benar harus kita perhatikan .karena 

sebagai pengelola pesantren, kami memiliki tanggung jawab moral terhadap 

santri kami, agar nantinya santri mempunyai kecakapan akhlak dimasyarakat. 

Oleh sebab itu, bagi kami program bimbingan baca Al-Qur‟an sangaat perlu. 

Hal inilah yang menjadi spirit seluruh warga pondok pesantren untuk 

menyukseskan program tersebut yaitu rasa tanggung jawab sebagai pengajar 

kepada santrinya agar berakhlak mulia”.
107

 

 

Berkaitan dengan jadwal atau waktu pelaksanaan bimbingan baca Qur‟an 

di Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman Desa Suka Maju Kecamatan Kasui 

Kabupaten Way Kanan, peneliti mencari sumber data melalui interview dengan 

ketua Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman Desa Suka Maju Kecamatan Kasui 

Kabupaten Way Kanan yaitu bapak Muhammad Suba‟i, M. Pd.I, beliau 

menyatakan bahwa: 

Program bimbingan baca tulis Qur‟an dilaksanakan setiap hari setelah 

maghrib dibimbing langsung oleh tenaga pengajar yang memiliki kompetensi 

dan kemampuan dalam bimbingan baca tulis Al-Quran. Untuk mempermudah 

dalam proses pengajaran para santri dibagi dalam beberapa kelas sesuai 

dengan tingkatan masing-masing agar para pengajar tidak merasa kesulitan 

dalam memberikan materi pelajaran.
108
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Tujuan bimbingan baca tulis Al-Qur‟an di Pondok Pesantren Salafiah 

Nurul Iman Desa Suka Maju Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan pada 

dasarnya disesuaikan dengan ketentuan kurikulum yang berlaku, yakni agar 

santri mampu membaca Al-Qur‟an dengan lancar, santri hafal surat-surat pendek 

dari Al-Qur‟an dan santri mampu menulis atau menyalin ayat atau surat-surat 

pendek dari Al-Qur‟an.  

3. Memberikan Suri Tauladan atau Contoh Perbuatan Yang Baik Dalam 

Kehidupan Sehari-hari  

 

Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa Pondok Pesantren Salafiah 

Nurul Iman Desa Suka Maju Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan dalam 

melakukan pembinaan akhlaq terhadap santrinya dilakukan dengan memberikan 

contoh perbuatan yang baik.  

Hal ini terlihat pada diri Ketua Pondok Pesantren dalam bertutur kata, 

beliau selalu lemah lembut, sopan dan ramah, hal ini dimaksudkan agar peserta 

didik dapat meniru perilaku tersebut dan dapat membiasakannya dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Selain itu juga Ketua Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman Desa Suka 

Maju Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan membiasakan mengucapkan 

salam apabila bertemu dengan sesama guru maupun orang lain dan memberi 

arahan kepada peserta didik/santri untuk mengucapkan salam apabila bertemu 

dengan guru, orang tua maupun orang lain khususnya disekolah dan 

menganjurkan agar bersalaman apabila bertemu dengan guru maupun sesama 



 

peserta didik/santri. Upaya ini dimaksudkan untuk menanamkan kebiasaan 

kepada peserta didik akan pentingnya mengucapkan dan menjawab salam. 

Perilaku ini apabila apabila dibiasakan semenjak kecil diharapkan tidak akan 

hilang hingga dewasa. 

Bersadarkan hasil observasi diketahui juga bahwa Pondok Pesantren 

Salafiah Nurul Iman Desa Suka Maju Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan 

selalu memberikan teladan yang baik dalam hal pelaksanaan ibadah seperti 

pelaksanaan shalat berjamaah shalat lima waktu, tata cara wudhu yang benar, 

berpuasa pada saat bulan suci ramadhan, membaca Al-Qur‟an, berdo‟a dan 

berdzikir kepada Allah SWT dan lain-lain juga memberikan contoh dalam hal 

berbicara yang sopan dan benar sesuai dengan nilai-nilai Islam.
109

 

Keteladanan Kyai atau Ustadz pada suatu pondok pesantren memang 

mutlak dibutuhkan, karena para Kyai dengan kelebihan yang dimilikinya, sering 

kali dianggap sebagai orang yang senantiasa dapat mengetahui keagungan Tuhan 

dan rahasia alam, hingga demikian mereka dianggap memiliki kedudukan yang 

terjangkau, terutama oleh kebanyakan orang awam. Dalam beberapa hal, mereka 

menunjukkan khususan mereka dalam bentuk-bentuk pakaian yang merupakan 

simbol yaitu kopiah dan surban.  

Dalam wawancaranya, Pengasuh Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman 

Desa Suka Maju Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan yaitu ustadz. 

Muhammad Suba‟i, M.Pd.I, menyatakan bahwa pengaruh keteladanan kyai, 
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ustadz/ustadzah dan para pengurus atau pengasuh pondok pesantren terhadap 

akhlaq santri melalui tiga media yaitu sebagai berikut:  

a. Melalui kehidupan sehari-hari kyai, ustadz/ustadzah dan santri dalam 

kehidupannya selalu bersama baik ketika berjama‟ah, ngaji, dan bahkan dalam 

penyelenggaraan kehidupan sehari-hari.  

b. Melalui pengajian yang di dalamnya pak kyai atau ustadz/ustadzah 

menceritakan kisah-kisah Rasulallah, sahabat-sahabat Nabi, kyai-kyai para 

ulama‟, dan dengan ini kyai dan santri sama-sama menyimak meneladani 

mereka.  

c. Melalui media formal, kyai mengatur struktur pembinaan melalui tingkat 

ustadz, santri senior. Melalui media ini pak kyai mengatur tingkatan-tingkatan 

keteladanan.
110

 

Berdasarkan observasi, diperoleh keterangan bahwa dalam memberikan 

keteladanan kepada para santri, metode yang dilakukan oleh pengasuh Pondok 

Pesantren Salafiah Nurul Iman Desa Suka Maju Kecamatan Kasui Kabupaten 

Way Kanan yakni:  

a. Metode Latihan dan Pembiasaan  

Mendidik dengan latihan dan pembiasaan adalah dengan cara 

memberikan latihan-latihan terhadap suatu norma kemudian membiasakan santri 
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untuk melakukannya. Dalam pendidikan di Pondok Pesantren An-Nur Jakulo, 

metode ini biasanya diterapkan pada ibadah-ibadah amaliyah, seperti shalat 

berjama‟ah, tata krama kepada kyai/guru, pergaulan antar santri dan lain 

sebagainya. Sedemikian, hingga tidak asing apabila seorang santri hormat kepada 

kyai/guru dan orang-orang yang usianya lebih tua, serta santun kepada yang lebih 

muda.  

b. Metode Kedisiplinan  

Kedisiplinan dikenal sebagai cara menjada kelangsungan kegiatan-

kegiatan pendidikan, metode ini identik dengan pemberian sanksi bagi mereka 

yang melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan pengurus dan di sahkan oleh 

kyai/pengasuh. Tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran santri bahwa apa yang 

dilakukan itu sangat merugikan dirinya sendiri dan orang lain, dan akhirnya ia 

tidak mengulangi perbuatannya lagi dimasa yang akan datang.
111

 

4. Menanamkan Kebiasaan Untuk Berbuat Baik  

Berdasarkan hasil interview dengan Ketua Pondok Pesantren Salafiah 

Nurul Iman Desa Suka Maju Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan, beliau 

menyatakan bahwa dalam pembinaan akhlaq santri di Pondok Pesantren Salafiah 

Nurul Iman dilakukan dengan menanamkan kebiasaan untuk berbuat baik dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Ketua Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman Desa Suka Maju 

Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan dalam wawancaranya menyatakan 
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“bahwa dirinya selalu melakukan pembinaan akhlaq terhadap para santri dengan 

selalu mengajarkan dan membimbing kepada santri agar melakukan hal-hal yang 

baik seperti banyak beribadah kepada Allah SWT juga menjauhi perbuatan-

perbuatan buruk seperti berkata kotor, mencuri, mengumpat, memfitnah, iri hati, 

boros, mengadu domba, egois, riya, membolos, berkelahi mengganggu teman 

yang sedang belajar dan lain sebagainya”.
112

 

 

Upaya yang dilakukan Ketua Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman 

Desa Suka Maju Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan dalam menanamkan 

kebiasaan yang baik kepada santri adalah pada saat berjumpa dengan guru agar 

mengucapkan salam dan bersalaman, juga ketika memulai pelajaran, mau makan 

atau melakukan apa saja untuk memulainya dengan berdoa maupun pada saat 

shalat lima waktu berjamaah, pihak Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman Desa 

Suka Maju Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan mengharuskan semua santri 

untuk mengikuti shalat berjamaah. 

Apa yang telah dilakukan oleh Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman 

Desa Suka Maju Kecamatan Nurul Iman Kabupaten Way Kanan tersebut diatas 

sangat penting agar tertanam kebiasaan baik dalam diri santri yang ada di Pondok 

Pesantren Salafiah Nurul Iman Desa Suka Maju Kecamatan Kasui Kabupaten 

Way Kanan sehingga akan membekas dalam diri santri dan akan selalu 

diamalkan atau dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. 
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5. mengadakan kegiatan keagamaan 

Berdasarkan hasil interview dengan Ketua Pondok Pesantren Salafiah 

Nurul Iman Desa Suka Maju Kecematan Kasui Kabupaten Way Kanan, beliau 

menyatakan bahwa dalam pembinaan akhlaq santri di Pondok Pesantren Salafiah 

Nurul Iman dilakukan dengan mengadakan kegiatan keagamaan pada ivent-ivent 

tertentu.  

Berdasarkan hasil interview dengan Ketua Pondok Pesantren Salafiah 

Nurul Iman Desa Suka Maju Kecematan Kasui Kabupaten Way Kanan, beliau 

menyatakan bahwa dalam  pembinaan akhlaq terhadap santri dilakukan dengan 

mengadakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler keagamaan secara rutin seperti 

memperingati hari-hari besar Islam seperti maulid Nabi Muhammad SAW, Isra‟ 

Mi‟raj Nabi Muhammad SAW, tahun baru Islam, nuzulul Qur‟an, milad pondok 

pesantren dan lain-lain.
113

 

Pada ivent-ivent tersebut sengaja dimanfaatkan oleh pihak Pondok 

Pesantren Salafiah Nurul Iman Desa Suka Maju Kecamatan Kasui Kabupaten 

Way Kanan untuk menanamkan pemahaman akan pentingnya meneladani 

berbagai akhlaq dan perilaku yang telah dicontohkan oleh Rasulallah Muhammad 

SAW dn Rasul lainnya. Dengan upaya ini diharapkan para santri mempunyai 

figure dalam hidupnya yang harus dicontoh dan diteladani dalam berbagai hal.  
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6. Membimbing Tata Cara Beribadah  

Berdasarkan hasil interview dengan Ketua Pondok Pesantren Salafiah 

Nurul Iman, beliau menyatakan bahwa dalam pembinaan akhlaq santri dilakukan 

dengan membimbing teknik tatacara beribadah. Teori tanpa praktik bagaikan 

pohon tanpa buah, dan hal ini juga bermakna ilmu yang telah dipelajarinya tidak 

bermanfaat. Dengan demikian mengamalkan ajaran Islam sangatlah penting agar 

peserta didik dapat melaksanakannya dengan baik dan terbiasa (mempunyai 

konsistensi yang tinggi dalam menjalankannya).  

Bapak ustadz Muhammad Suba‟i, M.Pd.I, menyatakan bahwa sebagai 

berikut:  

“Dalam upaya meningkatkan pengalaman ibadah kepada para santri, 

seluruh komponen Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman Desa Suka Maju 

Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan mengajak para santri untuk melakukan 

shalat berjama‟ah di masjid. Dengan diterapkannya pembinaan ibadah shalat 

lima waktu secara praktik langsung diharapkan para santri dapat terinternalisasi 

nilai-nilai shalat dalam kehidupannya dan mampu mempertahankannya hingga 

mereka dewasa kelak. Dalam kata lain setidak-tidaknya hal ini dapat melatih 

kedisiplinan diri para santri. Meskipun dalam konsep Islam orangtua lah 

(pendidikan keluarga) yang memegang peranan dalam pendidikan anak yang 

pertama dan utama, namun lembaga pendidikan dan guru juga tak kalah 

pentingnya dalam menempa pribadi santri, sebab ketika anak memasuki usia 

sekolah, maka mau tidak mau separuh aktifitas kesehariannya dilalui di sekolah 

atau di lembaga pendidikan lainnya dan menjalani proses pendidikan maupun 

pembinaan di dalamnya sehingga apapun yang terjadi di lembaga pendidikan 

atau apapun yang telah didapat akan mempunyai dampak dalam kehidupan 

peserta didik selanjutnya”.
114

 

 

Adapun manfaat bimbingan langsung dalam tatacara beribadah ini, 

menurut pimpinan Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman Desa Suka Maju 
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Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan yaitu Ustadz Muhammad Suba‟i, 

M.Pd.I adalah sebagai berikut:  

a. Para santri mendapatkan penjelasan atau teori tentang tata cara pelaksanaan 

ibadah yang akan di praktekkan sampai mereka betul-betul memahaminya. 

b. Para santri berdasarkan bimbingan kyai mempersiapkan segala peralatan dan 

perlengkapan yang diperlukan untuk kegiatan praktek. 

c. Setelah menentukan waktu dan tempat para santri berkumpul untuk 

menerima penjelasan singkat berkenaan dengan urutan kegiatan yang akan 

dilakukan serta pembagian tugas kepada para santri berkenaan dengan 

pelaksaan praktek. 

d. Para santri secara bergiliran memperagakan pelaksanaan praktek ibadah 

tertentu dengan dibimbing dan di arahkan oleh kyai sampai bener-bener sesuai 

tatacara pelaksanaan ibadah sesungguhnya. 

e. Setelah selesai kegiatan praktek ibadah para santri diberi kesempatan 

memeprtanyakan hal-hal yang di pandang perlu selama berlangsung 

kegiatan.
115

 

 

 

7. menegur yang berakhlak buruk  

Berdasarkan hasil interview dengan Ketua Pondok Pesantren Salafiah 

Nurul Iman Desa Suka Maju Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan, beliau 

menyatakan bahwa dalam pembinaan akhlak santri dilakukan dengan menegur 

atau mengingatkan secara lisan atau tulisan bagi santri yang melanggar tata tertib 

pondok atau berakhlak yang tidak baik.  

Ketua Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman, beliau menyatakan bahwa 

dalam pembinaan akhlak terhadap para santri di lakukan dengan metode 

pembiasaan, paksaan dan teguran.
116
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Metode pembiasaan diantaranya mengharuskan para santri untuk 

mengucapkan salam dan berjabat tangan dengan guru ketika bertemu, baik 

dilingkungan pondok maupun di luar pondok. Kemudian santri juga diwajibkan 

untuk mengikuti shalat lima waktu berjama‟ah di masjid yang merupakan metode 

pembiasaan yang dapat mendorong santri untuk melaksanakan shalat berjama‟ah 

dan bagi yang tidak mengikuti di ingatkan atau ditegur dan apabila berulang kali 

di ingatkan masih membandel maka santri yang bersangkutan diberi sanksi 

berupa menulis atau menghafal surat-surat pendek dalam Al-Qur‟an dan lainnya 

yang bersifat mendidik.  

Metode teguran diberikan oleh ustadz/ustadzah di Pondok Pesantren 

Salafiah Nurul Iman Desa Suka Maju Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan 

ketika mendapati salah seorang santrinya melakukan kesalahan yaitu melanggar 

tata tertib pondok atau melakukan tindakan yang tidak diperbolehkan menurut 

ajaran agama, maka dari itu dewan ustadz/ustadzah maupun pengurus secara 

langsung memberikan teguran kepada santri yang melakukan pelanggaran 

tersebut. Apabila pendidikan tidak bisa lagi dilakukan dengan cara memberi 

nasehat, arahan, petunjuk, kelembutan ataupun suri tauladan maka dalam kondisi 

semacam ini, cara mendidik santri di Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman 

Desa Suka Maju Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan dengan memberikan 

hukuman atau sanksi.  
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Berdasarkan data dokumentasi, metode yang diterapkan oleh Pondok 

Pesantren Salafiah Nurul Iman Desa Suka Maju Kecamatan Kasui Kabupaten 

Way Kanan dalam menangani santri yang melanggar tata tertib pondok atau 

berbuat yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam adalah:
117

 

a. Memberikan Peringatan (al-indzar) 

Al-indzar adalah dakwah dengan memberikan peringatan kepada orang 

lain akan adanya konsekuensi yang harus diterima ketika melakukan sesuatu 

pelanggaran. Al-indzar perlu disampaikan kepada santri agar selalu berhati-hati 

dalam berbuat dan bertindak. Namun dalam pembinaan akhlaq santri, Pondok 

Pesantren Salafiah Nurul Iman Desa Suka Maju Kecamatan Kasui Kabupaten 

Way Kanan jarang menggunakan metode ini karena dikhawatirkan dapat 

memberikan kesan negative kecuali dalam masalah yang disepakati oleh 

pengasuh Pondok Pesantren sebagai sebuah pelanggaran atau kesesatan seperti 

meminum alkohol, mengkonsumsi narkoba, berjudi, menipu, memfitnah dan 

lain-lain.  

b. Menggembirakan (al tabsyir) 

Al tabsyir adalah dakwah yang berisi kabar gembira kepada orang-orang 

yang selalu mengerjakan amal saleh. Metode ini digunakan untuk memberikan 

motivasi kepada para santri Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman Desa Suka 
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Maju Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan agar terus-menerus mengerjakan 

amal saleh dan perbuatan yang baik sebagai bekal di dunia dan akhirat. Berbeda 

dengan metode al indzar metode al tabsyir sangat sering digunakan pada setiap 

pengajian bahkan metode ini sangat jarang dilupakan. 

c. Kasih Sayang dan Lemah Lembut (al rifq wa al lin) 

al rifq wa al lin adalah metode dakwah dengan bersikap kasih sayang 

kepada para santri. Metode ini digunakan oleh Pondok Pesantren Salafiah Nurul 

Iman Desa Suka Maju Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan ketika 

menghadapi santri yang pengetahuan agamanya masih sangat kurang. Biasanya 

santri yang seperti itu sangat sering melakukan pelanggaran-pelanggaran yang 

sulit ditolerir oleh orang yang pengetahuan dan pemahaman agamanya sudah 

kuat.  

d. Memberikan Kemudahan (al taisir) 

Al taisir adalah metode dakwah yang berisi memberikan kemudahan bagi 

para santri Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman Desa Suka Maju Kecamatan 

Kasui Kabupaten Way Kanan yang mengalami kesulitan untuk menunaikan 

kewajiban-kewajiban agama karena adanya sebab seperti santri yang sedang sakit 

diberikan keringanan untuk tidak mengikuti proses pendidikan dan tidak 

diwajibkan untuk menunaikan shalat lima waktu secara berjama‟ah di masjid 

namun cukup dikerjakan di asrama masing-masing.  

e. Ofensif dan Aktif (Hujumi wa fa’ali) 



 

Metode dakwah ofensif dan aktif sangat terkait dengan kegiatan 

mengajak, mengundang, memamnggil dan menyeru kepada para santri Pondok 

Pesantren Salafiah Nurul Iman Desa Suka Maju Kecamatan Kasui Kabupaten 

Way Kanan untuk berbuat kebaikan. Oleh karena itu dakwah dikatakan ofensif 

karena pihak Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman Desa Suka Maju Kecamatan 

Kasui Kabupaten Way Kanan harus member contoh dan menjadi contoh terlebih 

dahulu bagi para santri sebelum meminta para santri untuk diamalkan. 

Uraian diatas menunjukan bahwa Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman 

Desa Suka Maju Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan telah menjalankan 

fungsinya dalam pembinaan akhlak santri, kondisi ini berdampak positif terhadap 

peningkatan akhlak santri di Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman Desa Suka 

Maju Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan pada saat pra survey sebagai 

mana tabel dibawah ini: 

TABEL 8 

Keadaan Akhlaq Madzmumah Santri Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman 

Desa Suka Maju Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan 

No Keadaan Akhlak 

 Madzmumah  

Asrama Satu Asrama Dua  

LK PR JLH LK PR JLH 

1 Bakhil 

 

- 1 1 1 -        1 

2 Ghibah 

 

- - 0 - - 0 

3 Zhalim 

 

1 - 1 - - - 

4 Ananiyah  

 

1 1 2 1 1 2 

5 Namimah  - 1 1 - 1 1 



 

6 Riya‟ 1 1 2 - 1 1 

7 Tabdzir  2 1 3 1 3 4 

8 memfitnah  - 1 1 2 1 3 

 Jumlah kasus  5 6 11 5 7 12 

Sumber : Dokumentasi dari para pengurus asrama Pondok Pesantren Salafiah 

Nurul Iman Tahun 2017.  

Berdasarkan tabel diatas jelas bahwa santri di Pondok Pesantren Salafiah 

Nurul Iman Desa Suka Maju Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan yang 

melakukan perbuatan yang mencerminkan akhlak yang buruk seperti bakhil, 

ghibah, zhalim ananiyah, namimah, riya‟, tabdzir dan menfitnah intensitasnya 

sudah sangat menurun jika dibandingkan dengan kondisi pada saat pra survey 

yang menunjukan masih banyak santri yang berakhlak buruk, sebagaimana tabel 

dibawah ini: 

TABEL 9 

Keadaan Akhlaq Madzmumah Santri Di Pondok Pesantren Salafiah Nurul 

Iman Desa Suka Maju Kecmatan Kasui Kabupaten Way Kanan 

Pada Saat Pra Survey 

 

No Keadaan Akhlak 

 Madzmumah  

Asrama Satu Asrama Dua  

LK PR JLH LK PR JLH 

1 Bakhil 

 

3 4 7 2 2        4 

2 Ghibah 

 

- 2 2 - 2 2 

3 Zhalim 

 

2 2 4 2 2 4 

4 Ananiyah  

 

2 1 3 1 1 2 

5 Namimah  - 1 1 1 1 2 



 

6 Riya‟ 2 2 4 1 2 3 

7 Tabdzir  2 2 4 1 3 4 

8 memfitnah  - 1 1 2 - 2 

 Jumlah kasus  11 15 26 10 13 23 

Sumber : Dokumentasi dari para pengurus asrama Pondok Pesantren Salafiah 

Nurul Iman Tahun 2016.  

 

C. Faktor  Yang Menyebabkan Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman 

Desa Suka Maju Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan Belum 

Berhasil Dalam Pembinaan Akhlaq Santri  

 

Sebagaimana hasil dari wawancara dengan Ustadz Mulyono yang 

mengatakan “penghambat pembinaan akhlaq santri dari luar (eksternal) adalah 

pergaulan antara santri yang masih membawa pengaruh dari luar atau mungkin 

ada ustadz atau ustadzah Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman yang secara 

tidak sengaja melakukan perbuatan yang kurang baik dan dilihat oleh santri yang 

kemudian ditiru, semisal seorang ustadz/ustadzah membicarakan ustadz/ustadzah 

yang lain, hal ini juga akan ditiru oleh santri”.
118

 

 

Hal itu dipertegas oleh pengurus Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman 

Desa Suka Maju Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan yaitu Renita yang 

mengatakan:  

“Faktor penghambat yang berasal dari dalam diri santri itu sendiri 

adalah santri memiliki rasa malas dan merasa terkekang dengan semua 

peraturan yang ada di pondok pesantren, karena mereka merasa bahwa 

peraturan pondok terlalu banyak, kaku, dan harus dipatuhi, jika tidak akan 

diberikan sanksi. Selain itu usaha pengasuh dalam pembinaan akhlaq 

santri sudah dilakukan semaksimal mungkin. Tetapi ada saja santri yang 

belum mengamalkannya. Karena santri belum sepenuhnya 

mengaplikasikan akhlaq terpuji”.
119
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Dapat kita ketahui suatu program yang telah direncanakan mempunyai 

faktor yang berpengaruh. Suatu program tidak akan bisa berjalan dengan baik 

jika terdapat problematika atau faktor penghambat yang tidak terselesaikan. 

Berdasarkan data yang peneliti dapat dari sumber data melalui interview dan 

hasil pengamatan yang penulis peroleh selama terjun kelapangan, maka hasil 

analisis penulis tentang faktor penghambat dalam pembinaan akhlaq santri di 

Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman  Desa Suka Maju Kecamatan Kasui 

Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut:  

a. Faktor internal yaitu: 

1) Faktor bawaan dari keluarga atau pergaulan ketika belum masuk di 

pondok pesantren yang masih terbawa ketika sudah menjadi santri. 

2) Timbulnya naluri malas dan bosan oleh santri itu sendiri. Bahkan para 

santri merasa terkekang dengan segala peraturan yang ada di pondok 

pesantren sehingga santri enggan mengikuti kegiatan-kegiatan pondok 

pesantren yang dimana kegiatan tersebut adalah kegiatan yang bisa 

membentuk akhlaq santri.  

b. Faktor eksternal, yaitu  

1) Lingkungan Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman ini yang sangat 

berpengaruh kepada akhlaq santri, yang mana lingkungan Pondok 

Pesantren Salafiah Nurul Iman Desa Suka Maju tidak dipagar keliling 

                                                                                                                                           
 



 

sehingga sering sekali banyak santri keluar masuk dari lingkungan 

pondok dan sering sekali orang dari luar masuk kedalam lingkungan 

pondok pesantren yang membawa membawa kebudayaan kultur atau 

budaya dari luar masuk kedalam pondok pesantren sehingga memberikan 

dampak yang buruk kepada akhlaq santri. 

2) Adanya pengaruh dari lingkungan luar diri santri, penyamaan atau 

peniruan terhadap para ustadz/ustadzah yang tidak sengaja melakukan 

perilaku yang kurang baik dan pergaulan antar sesama santri yang 

mempengaruhi akhlaq santri. 

3) Adanya pengaruh yang buruk dari teman bergaul antar sesama santri yang 

ada di lingkungan Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman Desa Suka 

Maju Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan.  

4) Lingkungan Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman Desa Suka Maju 

Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan terlalu dekat dengan jalan raya 

yang menyebabkan polusi suara masuk kedalam lingkungan pondok 

pesantren, sehingga menyebabkan kegiatan proses belajar mengajar 

kurang kondusif.  

5) Kurangnya sitem penjagaan dan pengawasan dari para pengurus pondok 

pesantren. 

6) Kemajuan IPTEK juga yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan 

santri melakukan perbuatan yang kurang baik, dimana dalam hal ini ada 

santri yang membawa HP atau alat elektronik lain kedalam lingkungan 



 

pondok pesantren sehingga memberikan pengaruh negative kepada santri 

yang lain.  

Seperti yang di peroleh peneliti pada saat interview dengan salah satu 

santri Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman yaitu Edy yang mengatakan:  

“ Saya pernah tidak mengikuti sekolah diniyah pada malam hari karena 

saya di ajak oleh kawan saya yang membawa HP untuk bermain 

Facebook pada saat santri-santri yang lain sedang mengikuti sekolah 

diniyah”.
120

 

Di Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman Desa Suka Maju Kecamatan 

Kasui Kabupaten Way Kanan, selama penulis melakukan penelitian pihak 

Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman telah menjalankan perannya dalam 

pembinaan akhlaq santri yaitu dengan cara memberikan dan mengajarkan kajian-

kajian intensif keislaman tentang aqidah, akhlaq, ibadah dan muamalah dan lain-

lain, mengadakan bimbingan baca tulis Al-Qur‟an, memberikan suri tauladan 

atau contoh perbuatan yang baik dalam kehidupan sehari-hari, menanamkan 

kebiasaan untuk berbuat baik, mengadakan kegiatan keagamaan, membimbing 

tatacara beribadah, dan menegur yang berakhlaq buruk. Pihak Pondok Pesantren 

selalu melakukan pembinaan akhlaq terhadap santri dengan selalu mengajarkan 

dan membimbing santri agar melakukan hal-hal yang baik seperti banyak 

beribadah kepada Allah SWT juga menjauhi perbuatan-perbuatan buruk seperti 
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berkata kotor, mencuri, memfitnah, iri hati, boros, mengadu domba, egois, riya‟, 

membolos, berkelahi dan lain sebagainya.  

Akan tetapi, di Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman masih banyak 

santri yang melakukan akhlaq madzmumah, tercatat ada 40 santri yang 

melakukan kasus pelanggaran yang mencerminkan akhlaq yang buruk hal ini 

sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal adalah faktor bawaan dari keluarga atau bawaan dari dalam diri 

santri itu sendiri dan faktor eksternal adalah faktor dari luar seperti lingkungan 

Pondok Pesantren, pengaruh teman bergaul dan pengaruh IPTEK.  

Solusi yang digunakan dalam menghadapi hambatan tersebut adalah 

dengan memperbaiki sistem penjagaan dan dengan selalu memberikan 

pengarahan, nasehat, pengawasan, penjagaan yang ketat kepada santri dan juga 

memberikan keteladanan yang baik serta memberikan teguran langsung kepada 

santri apabila melakukan hal-hal yang di anggap kurang baik. Kemudian pada 

dasarnya pembinaan akhlaq di Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman ini sudah 

efektif . hal ini bisa dilihat dari sikap dan tingkah laku santri dalam kehidupan 

sehari-hari dilingkungan pondok pesantren. Para santri sudah bisa dikatakan 

menerapkan akhlaqul karimah secara bertahap, itu tercermin dalam interaksi 

santri yang baik seperti menghormati kyai, pengasuh, ustadz/ustadzah, para 

pengurus dan para santri lainnya.  

Kekurangan dalam pembinaan akhlaq adalah terdapat pada pribadi santri 

apakah santri benar-benar memahami dan mempraktekan hasil pembinaan akhlaq 



 

selama belajar di pondok pesantren atau tidak. Ketika santri itu dapat menyadari 

manfaat dari pembinaan akhlaq, maka dia akan berusaha dengan sungguh-

sungguh untuk mengaplikasikan akhlaqul karimah dalam kehidupan sehari-hari. 

Akan tetapi jika santri tidak menyadari tujuan dan manfaat dari pembinaan 

akhlaq di pondok pesantren itu untuk membina akhlaqul karimah dalam 

kehidupan sehari-hari, maka santri tidak akan mengaplikasikan hasil pembinaan 

akhlaq dalam kehidupan sehari-hari.  

 



 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

  

A. Kesimpulan  

Setelah penulis menyajikan laporan penelitian dan menganalisa, maka 

dapat disimpulkan bahwa Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman Desa Suka Maju 

Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan telah menjalankan fungsinya dalam 

pembinaan akhlaq santri yaitu dengan mengadakan kajian-kajian intensif 

keislaman tentang aqidah, akhlaq, ibadah muamalah dan lain-lain, mengadakan 

bimbingan baca tulis Al-Qur‟an, memberikan suri tauladan atau contoh yang baik 

dalam kehidupan sehari-hari, menanamkan kebiasaan untuk berbuat baik, 

mengadakan kegiatan keagamaan pada ivent-ivent hari besar Islam, membimbing 

tatacara beribadah dan menegur serta member peringatan bagi yang berakhlaq 

buruk.  

Pelaksanaan pembinaan akhlaq di Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman 

memiliki strategi dan metode pelaksanaan yang menjadi keistimewaan Pondok 

Pesantren Salafiah Nurul Iman Desa Suka Maju Kecamatan Kasui Kabupaten 

Way Kanan yaitu mengoptimalkan pembinaan akhlaq dengan pengajian kitab-

kitab akhlaq maupun hadis yang berkaitan dengan akhlaq. Metode yang 

digunakan adalah metode latihan dan pembiasaan, metode kedisiplinan, metode 

teguran  metode keteladanan, dan lain-lain.  

 

 



 

B. Saran-saran  

Sebagai upaya dalam memecahkan masalah tentang upaya pembinaan 

akhlaq santri, maka penulis menyampaikan saran-saran yang mungkin dapat 

membangun khususnya ditujukan untuk pengasuh pondok pesantren, 

ustadz/ustadzah nya agar lebih meningkatkan pengawasan, dan selalu 

memberikan teladan kepada santri dan membiasakan berakhlaq yang baik, tetap 

istiqomah dan komitmen terhadap pembinaan akhlaq santri karena hal tersebut 

merupakan hal prinsip dan fundamental dalam membentuk watak dan prilaku 

santri yang sesuai dengan tujuan pendidikan, serta yang lebih penting adalah 

selalu membuat cara agar santri dapat lebih meningkatkan akhlaq dan selalu 

terbiasa hingga santri dapat menjaga akhlaqnya tersebut baik dalam keluarga, 

masyarakat dan lingkungan. Secara menyeluruh dimanapun berada hingga dapat 

mewujudkan pribadi-pribadi masa depan yang selalu mengedepankan etika agama 

dalam pergaulan kehidupan sehari-hari dan berada dalam ajaran Islam. 

Kepada para santri Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman Desa Suka 

Maju Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan agar mencontoh keteladanan yang 

baik yang  telah dicontohkan oleh Pengasuh, Ustadz/Ustadzah Pondok Pesantren 

Salafiah Nurul Iman Desa Suka Maju Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan 

untuk menghindari akhlaq yang buruk dan membiasakan akhlaq yang baik dalam 

kehidupan sehari-hari.  

 



 

C. Penutup  

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan 

karunianya serta anugerahnya kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan. Selanjutnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini belum 

sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan, hal ini disebabkan keterbatasan 

ysng penulis miliki. 

Sehubungan dengan itu maka kepada semua pihak, terutama kepada yang 

berkesempatan membaca dan menelaah skripsi ini peneliti harapkan saran, 

masukan dan kritikan yang sifatnya membangun, terhadap kesalahan dan 

kekurangan yang penulis miliki, sebab dengan cara itulah penulis dapat 

menyempurnakan dimasa yang akan datang.  

Akhirnya kepada Allah SWT penulis mohon ampun, semoga skripsi ini 

ada manfaatnya, amin yarobbal alamin.  

Wabillahi Taufik Walhidayah, Wassalamualaikum Wr. Wb 
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Lampiran 1 

 

DAFTAR NAMA RESPONDEN 

 

No Nama Jabatan di Pondok Pesantren Keterangan 

1 Ustadz. 

Muhammad 

Suba‟i, M.Pd.I 

Ketua/Pimpinan Pondok Pesantren 

Salafiah Nurul Iman Desa Suka Maju 

Kecamatan Kasui Kabupaten Way 

Kanan 

 

2 Mulyono  Ustadz/ Pengurus bagian keamanan 

santri di Pondok Pesantren Salafiah 

Nurul Iman Desa Suka Maju 

Kecamatan Kasui Kabupaten Way 

Kanan  

Laki-laki 

3 Renita  Ustadz/ Pengurus bagian keamanan 

santri di Pondok Pesantren Salafiah 

Nurul Iman Desa Suka Maju 

Kecamatan Kasui Kabupaten Way 

Kanan 

Perempuan  

4 Edy  Santri putera yang dijadikan 

responden  

Laki-lai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 2 

Daftar Nama Santri Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman Desa Suka Maju 

Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan Yang Mencerminkan Akhlaq Yang 

Buruk 

No Nama  Asrama  Keterangan  Akhlaq yang buruk 

yang dilakukan 

1 Ahmad  Asrama satu 

putera  

laki-laki  Bakhil  

2 Asmar  Asrama satu 

putera  

Laki-laki  Bakhil  

3 Suryadi  Asrama satu 

putera  

Laki-laki  Bakhil  

4 Supandi  Asrama satu 

putera  

Laki laki  Riya‟ dan tabdzir  

5 Muhamad Nur Asrama satu 

putera  

Laki-laki  tabdzir  

6 Kemon  Asrama satu 

putera  

Laki-laki  Riya‟  

7 Mansur Aprianto  Asrama satu 

putera  

Laki-laki  Dzalim  

8 Riyan  Asrama satu 

putera  

Laki-laki  Ananiyah  

9 Aldi Arifin  Asrama dua 

putera  

Laki-laki  Ananiyah  

10 Andri Aprianto  Asrama dua 

putera  

Laki-laki  Dzalim dan memfitnah  

11 Fakhruddin  Asrama dua 

putera  

Laki-laki  Bakhil dan memfitnah  

12 Halimin Hadi  Asrama dua 

putera  

Laki-laki  Bakhil  

13 Edi  Asrama dua 

putera  

Laki-laki  Dzalim dan tabdzir  

14 Suryanto  Asrama dua 

putera  

Laki-laki  Dzalim  

15 Abdul Rahman Asrama dua 

putera  

Laki-laki  Ananiyah dan riya  

16 Randy  Asrama dua 

putera  

Laki-laki  Namimah  

17 Nur Aini  Asrama satu 

puteri  

Perempuan   Bakhil 

18 Khoiriyah  Asrama satu 

puteri  

Perempuan Bakhil  



 

19 Dewi  Asrama satu 

puteri  

Perempuan Bakhil 

No  Nama  Asrama  Keterangan  Akhlaq yang buruk 

yang dilakukan  

20 Wahyu Asrama satu 

puteri  

Perempuan Bakhil  

21 Nasroh  Asrama satu 

puteri  

Perempuan Ghibah  

22 Vera  Asrama satu 

puteri  

Perempuan Ghibah dan ananiyah  

23 Rima  Asrama satu 

puteri  

Perempuan Dzalim  

24 Siti Nurindah Asrama satu 

puteri 

Perempuan Dzalim  

25 Narti  Asrama satu 

puteri  

Perempuan Namimah dan tabdzir  

26 Sayyidah  Asrama satu 

puteri  

Perempuan Riya‟ 

27 Rukoyah  Asrama satu 

puteri  

Perempuan Riya‟ dan memfitnah  

28 Komariah  Asrama satu 

puteri  

Perempuan Tabdzir  

29 Linda yani  Asrama dua 

puteri  

Perempuan Bakhil  

30 Suprihatin  Asrama dua 

puteri  

Perempuan Bakhil  

31 Sutiyah  Asrama dua 

puteri  

Perempuan Ghibah dan dzalim  

32 Rani  Asrama dua 

puteri  

Perempuan Ghibah  

33 Meli Sahara  Asrama dua 

puteri  

Perempuan Dzalim  

34 Suhayati  Asrama dua 

puteri  

Perempuan Ananiyah  

35 Evita  Asrama dua 

puteri  

Perempuan Namimah  

36 Fina Mumtahana  Asrama dua 

puteri  

Perempuan Riya‟ 

37 Eka Tata Marisa Asrama dua 

puteri  

Perempuan Riya‟  



 

38 Masitoh  Asrama dua 

puteri  

Perempuan Tabdzir  

39 Umi Barokah  Asrama dua 

puteri  

Perempuan Tabdzir  

40 Nita  Asrama dua 

puteri  

Perempuan Tabdzir  

Sumber: dokumentasi dari para pengurus Pondok Pesantren Salafiah Nuru Iman 

Tahun 2016.  
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Lampiran 5 

 

PEDOMAN WAWANCARA/INTERVIEW DENGAN  

KETUA PONDOK PESANTREN 

 

No Bentuk Pertanyaan 

 

Jawaban 

1 Bagaimana latar belakang sejarah 

berdirinya Pondok Pesantren 

Salafiah Nurul Iman Dalam 

Pembinaan Akhlaq Santri di Desa 

Suka Maju Kecamatan Kasui 

Kabupaten Way Kanan?  

 

 

2 Apa dasar didirikannya pondok 

pesantren Salafiah Nurul Iman (Visi 

Misi dan Tujuan) ? 

 

 

3 Bagaimana Fungsi Pondok Pesantren 

Salafiah Nurul Iman Dalam 

Pembinaan Akhlaq Santri di Desa 

Suka Maju Kecamatan Kasui 

Kabupaten Way Kanan ? 

 

 

4 

 

 

 

 

Faktor apa yang menyebabkan fungsi 

Pondok Pesantren Salafiah Nurul 

Iman belum berhasil dalam 

pembinaan akhlaq santri?  

 

 

5.  

 

Bagaimana sistem pengajaran 

pondok pesantren Salafiah Nurul 

Iman?  

 

 



 

6.  Bagaimana strategi kyai dan para 

ustadz/ustadzah dalam melaksanakan 

pembinaan akhlaq santri di Pondok 

Pesantren Salafiah Nurul Iman?  

 

 

7 Bagaimana keadaan gedung, sarana 

dan pra sarana Pondok Pesantren 

Nurul Iman?  

 

 

 

 

8.   Bagaimana keadaan guru dan 

ustadzah serta staff di Pondok 

Pesantren Nurul Iman? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 6 

 
KERANGKA INTERVIEW/WAWANCARA DENGAN  

PENGURUS PONDOK PESANTREN 

 

No Bentuk Pertanyaan Jawaban 

1 

 

 

Faktor apa saja yang mempengaruhi 

akhlaq santri di Pondok Pesantren Nurul 

Iman?  

 

2 

 

Metode apa yang digunakan dalam 

pendidikan dan pembinaan  

akhlaq santri di Pondok Pesantren Salafiah 

Nurul Iman?  

 

 

3 Adakah  motivasi dalam diri anak untuk 

masuk dan belajar dengan sungguh-

sungguh di pondok pesantren?  

 

 

4 Adakah sikap yang kurang baik dalam diri 

santri itu sendiri sebelum masuk kedalam 

pondok pesantren dan dibawa kedalam 

lingkungan pondok pesantren. 

 

 

5 Solusi apa yang digunakan dalam 

menghadapi hambatan-hambatan  tersebut?  
 

 



 

Lampiran 7 

KISI-KISI DOKUMENTASI 

NO Dimensi Keterangan 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7.  

 

 

8 

 

Sejarah Berdirinya Pondok 

Pesantren  

 

Visi dan Misi  

 

Struktur Organisasi  

 

Keadaan guru dan Karyawan 

 

Keadaan Santri   

 

Keadaan Sarana dan Pra Sarana  

 

Keadaan Lingkungan Pondok 

Pesantren Salafiah Nurul Iman  

 

Kegiatan Santri Pondok Pesantren 

Salafiah Nurul Iman  

 

 

 

 



 

Lampiran 4 

LEMBAR OBSERVASI 

No Perihal Indikator Keterangan  

Iya  Tidak  

1 Fungsi Pondok Pesantren 

Salafiah Nurul Iman 

Dalam Pembinaan Akhlaq 

Santri di Desa Suka Maju 

Kecamatan Kasui 

Kabupaten Way Kanan 

1.  Mengadakan kajian-kajian 

intensif keislaman tentang 

aqidah, akhlaq, ibadah 

muamalah dan lain-lain.  

   

2. Mengadakan bimbingan baca 

tulis Al-Qur‟an 

   

3. Memberikan suri tauladan 

atau contoh perbuatan yang 

baik dalam kehidupan sehari-

hari.  

   

4. Menanamkan kebiasaan 

untuk berbuat baik.  

   

5. Mengadakan kegiatan 

keagamaan 

   

6. Membimbing tata cara 

beribadah  

   

7. Menegur yang berakhlaq 

buruk 

   

2 Faktor-faktor yang 

menyebabkan Pondok 

Pesantren Salafiah Nurul 

Iman belum berhasil 

dalam pembinaan akhlaq 

santri  

 

 

 Faktor Eksternal :  

1.   Keadaan fisik pondok 

pesantren yang sudah 

kondusif seperti keadaan 

gedung dan bangunan 

yang memadai. 

   

2.   Lingkungan pondok 

pesantren  sudah dipagar 

secara keliling  

   

3. Lokasi pondok pesantren 

terlalu dekat dengan jalan 

raya.  

   



 

4. Ustadz/ustadzah sudah 

memberikan contoh 

keteladanan akhlaq yang 

baik secara maksimal 

   

3 Sitem keamanan yang 

diterapkan dan dilakukan 

oleh pihak pondok 

pesantren  

 

 

1.   Adanya pengawasan yang 

ketat dari para pengurus 

pondok pesantren 

 

 

  

 

2.   Para pengurus sudah 

melakukan pengontrolan 

secara rutin terhadap 

kegiatan yang dilakukan 

santri  

   

3.   Adanya surat izin bagi 

santri yang ingin izin 

untuk keluar dari 

lingkungan pondok  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 3 

KERANGKA OBSERVASI 

No Perihal Indikator 

1 Fungsi Pondok Pesantren 

Salafiah Nurul Iman Dalam 

Pembinaan Akhlaq Santri di 

Desa Suka Maju Kecamatan 

Kasui Kabupaten Way Kanan 

1. Mengadakan kajian-kajian 

intensif keislaman tentang 

aqidah, akhlaq, ibadah 

muamalah dan lain-lain.  

2. Mengadakan bimbingan 

baca tulis Al-Qur‟an 

3. Memberikan suri tauladan 

atau contoh perbuatan yang 

baik dalam kehidupan 

sehari-hari.  

4. Menanamkan kebiasaan 

untuk berbuat baik.  

5. Mengadakan kegiatan 

keagamaan 

6. Membimbing tata cara 

beribadah  

7. Menegur yang berakhlaq 

buruk 

2 Faktor-faktor yang 

menyebabkan Pondok Pesantren 

Salafiah Nurul Iman belum 

berhasil dalam pembinaan 

akhlaq santri  

 

 

 Faktor Eksternal :  

1. Keadaan fisik 

pondok pesantren yang 

sudah kondusif seperti 

keadaan gedung dan 

bangunan yang memadai. 

2. Lingkungan 

pondok pesantren  sudah 

dipagar secara keliling  

3. Lokasi pondok pesantren 

terlalu dekat dengan jalan 

raya.  



 

4. Ustadz/ustadzah sudah 

memberikan contoh 

keteladanan akhlaq yang baik 

secara maksimal 

3 Sitem keamanan yang 

diterapkan dan dilakukan oleh 

pihak pondok pesantren  

 

 

1.   Adanya pengawasan yang 

ketat dari para pengurus 

pondok pesantren 

2.   Para pengurus sudah 

melakukan pengontrolan 

secara rutin terhadap 

kegiatan yang dilakukan 

santri  

3.   Adanya surat izin bagi santri 

yang ingin izin untuk keluar 

dari lingkungan pondok  

 

 

 



 

Lampiran 8 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

Dokumentasi wawncara dengan Ketua Pondok Pesantren dan Pengurus bagian 

Keamanan dan Santri Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman  

 

 

 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 
Ketua Pondok Pesantren dan dewan ustadz Pondok Pesantren 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

kegiatan Seni Santri Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Group Qosidah 

 
 

 



 

Kegiatan santri sorogan kitab kuning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keadaan Lingkungan Pondok Pesantren Salafiah Nurul Iman 

 
 

 



 

 

Gerbang Depan  

 
 

 

 

 



 

 
 


