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ABSTRAK 

 
Pembelajaran efektif adalah suatu pembelajaran yang memungkinkan 

peserta didik untuk belajar keterampilan spesifik, ilmu pengetahuan, dan sikap 
peserta yang membuat  peserta didik senang. Pembelajaran yang efektif 
memudahkan peserta didik untuk belajar sesuatu yang bermanfaat, seperti: 
fakta, keterampilan, nilai, konsep, cara hidup serasi dengan sesama, atau 
sesuatu hasil belajar yang diinginkan. Prasurve yang peneliti lakukan di 
Ma’had al-jami’ah UIN Raden Intan Lampung dengan mewawancarai salah 
satu pengurus yang memegang halaqah semester IV dan menurut data nilai 
PPI (Paktik Pengamalan Ibadah) mahasantri yang peneliti dapat bahwa pada 
pembelajaran PPI (Paktik Pengamalan Ibadah) mahasantri di Ma’had al-
Jami’ah dirasa belum efektif. Berangkat dari permasalahan tersebut peneliti 
tertarik untuk melakukan penelitian terhadap efektifitas pembelajaran PPI 
(Praktik Pengamalan Ibadah) mahasantri di Ma’had al-Jami’ah UIN Raden 
Intan Lampung. 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah tentang bagaimana 
efektifitas pembelajaran PPI (Praktik Pengamalan Ibadah) mahasantri di 
Ma’had al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui keefektifitasan pembelajaran PPI (Praktek Pengamalan Ibadah) 
mahasantri di Ma’had al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penetitian kualitatif. Metode 
pengumpulan data menggunakan metode wawacara, observasi, dokumentasi, 
dan triangulasi. Analisis data yang digunakan adalah pendekatan deskriptif 
kualitatif, metode analisis data yang dilakukan dengan tiga langkah analisis 
data kualitatif, yaitu: data reduction (reduksi data), data display (penyajian 
data), dan conclusion drawing/ varification. Uji keabsahan data menggunakan 
triangulasi. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa proses efektifitas pembelajaran PPI 
(Praktik Pengamalan Ibadah) mahasantri di Ma’had al-Jami’ah UIN Raden 
Intan Lampung berjalan secara efektif, hal tersebut dapat dilihat dari 
terpenuhinya segala indikator keefektifitasan pembelajaran yang ada. 
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MOTTO 

 

                         

“Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa[152]. Berdirilah untuk 
Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'.” 

(Q.S Al-Baqarah, 2: 238)1 

 

                                 

                                   

“(Apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat 
di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) 

akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-
orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" 
Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.” 

(Q.S Az-Zumar, 39:9)2 

 

 

                                                             
1 Departemen Agama RI, Alhidayah Al-Qur’an Tefsir Perkata Tajwid Kode Angka (Banten: 

Kalim), h. 40. 
2 Ibid, h. 460. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Penelitian yang peneliti lakukan ini berjudul “Efektivitas Pembelajaran PPI 

(Praktik Pengamalan Ibadah) Mahasantri di Ma’had al-Jami’ah UIN  Raden Intan 

Lampung”. Untuk menghindari kesalah fahaman terhadap pengertian judul 

skripsi yang peneliti teliti, akan peneliti jelaskan dengan harapan dapat 

memperjelas dalam pemahaman bab-bab berikutnya. Adapun yang dipandang 

perlu untuk dijelaskan yaitu: 

1. Efektifitas Pembelajaran 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, efektifitas berasal dari kata, 

efektif yang berarti ada efeknya (akibat, pengaruhnya, kesamaannya, 

manfaat atau mujarab, (tt obat), dapat membawa hasil, berhasil guna (tt 

usaha, tindakan), mulai berlaku (tt undang/peraturan).3 Efektifitas adalah 

kesesuaian antara orang yang melakukan tugas dengan sasaran yang dituju.4 

Efektifitas berkaitan erat dengan terlaksananya semua tugas pokok, 

tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan adanya partisipasi aktif dari 

                                                             
3Departemen Pendidikan dan Kebudayaan “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (Jakarta:Balai 

Pustaka, 1996), h. 250. 
4 Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2003), h. 

82. 



 

anggota. Kaitannya dengan organisasi, efektifitas adalah bagaimana suatu 

organisasi berhasil memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan 

tujuan oprasional.5 

Sedangkan pembelajaran adalah suatu proses yang mana suatu 

kegiatan berasal atau berubah lewat reaksi dari suatu situasi yang 

dihadapi, dan karakteristik-karakteristik dari perubahan aktifitas tersebut 

tidak dapat dijelaskan berdasarkan kecenderungan-kecenderungan reaksi 

asli, kematangan, atau perubahan-perubahan sementara dari organisme.6 

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa efektifitas 

pembelajaran adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan 

tugas dengan sasaran yang dituju. 

2. PPI (Praktik Pengamalan Ibadah) 

PPI (Praktik Pengamalan Ibadah) merupakan salah satu kegiatan 

pembelajaran di Ma’had al-Jamiah UIN Raden Intan Lampung yang 

melibatkan seluruh mahasantri yang kegiatannya merupakan sub sistem 

dalam membentuk integritas pribadi muslim dan membentuk karakteristik 

bagi mahasiswa perguruan tinggi dan mujaddid (pembaharu) dakwah Islam. 

3. Mahasantri 

Mahasantri berasal dari dua kata, yakni Maha dan Santri. Maha artinya 

tinggi, sedangkan santri adalah sebutan seorang siswa di pondok pesantren 

                                                             
5Ibid, 82 
6 Yogianto, Pembelajaran Metode Kasus (Yogyakarta:CV Andi Offset, 2007), h. 12. 



 

yang merupakan unsur pokok dengan keberadaan pondok itu sendiri.  Jadi 

dapat disimpulkan bahwa mahasantri adalah santri tertinggi atau santri 

diatasnya santri yang biasa sebagai sebutan satri di SLTA kebawah. 

Mahasanti merupakan sebutan mahasiswa yang bermukim di asrama yang 

berada di lingkungan kampus. 

4. Ma’had Al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung 

Ma’had al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung lahir dari keinginan 

bersama untuk membentuk dan membina mahasiswa yang memiliki 

keunggulan akademik dan moral di tengah arus globalisasi dewasa ini 

sebagaimana visi dan misi UIN Raden Intan Lampung yang beralamat di Jl. 

Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar. Sesuai dengan keputusan 

Rapat Senat IAIN Raden Intan Lampung pada tanggal 5 Agustus 2009 

memutuskan pendirian Ma’had al-Jami’ah sebagai wadah akademik 

(academic sphere) yang memberikan ruang gerak bagi perkembangan 

intelektual dan moral mahasiswa, sehingga mendukung perkembangan 

intelektual (kognisi) dan keberagamaan (afeksi).7 

Mahad al-Jami’ah merupakan lembaga pendidikan Islam yang menitik 

beratkan pada pendalaman ilmu-ilmu agama (Tafaqquh Fiddin), mewarisi 

komunitas tradisi Islam yang telah dialirkan ulama dari masa ke masa. 

Ma’had al-Jami’ah ini peneliti jadikan sebagai tempat peneliti dimana 

penelitian ini dilaksanakan. 
                                                             

7Dikutip dari Dokumen Ma’had al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung T.A 2016-2017. 



 

B. Alasan Memilih Judul 

Setiap penelitian yang dilakukan oleh seseorang tentulah ada alasannya 

mengapa ia melakukan penelitian tersebut, begitupun peneliti memiliki alasan 

mengapa mengambil penelitian ini. Adapun alasan peneliti memilih judul 

tersebut adalah: 

1. Mengingat betapa pentingnya keefektifitasan dalam sebuah pembelajaran 

yang mengarah pada terukurnya suatu tujuan belajar, maka dari itu, perlu 

dilihat sejauhmana tingkat keefektifitasan dalam pembelajaran tersebut. 

2. PPI (Praktik Pengamalan Ibadah) merupakan sub sistem dalam membentuk 

integritas pribadi muslim dan membentuk karakteristik bagi mahasantri 

perguruan tinggi (pejuang) dan mujaddid (pembaharu) dakwah Islam. 

3. Ma’had al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung lahir dari keinginan bersama 

untuk membentuk dan membina mahasiswa yang memiliki keunggulan 

dalam bidang religious, akademik dan moral di tengah arus globalisasi. 

C. Latar Belakang Masalah 

                            

                         

Artinya: Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan 
perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara 
mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka 
tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya 



 

apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat 
menjaga dirinya. ( Qs. At- Taubah. 9: 122).8 

Pendidikan adalah pilar utama pembangunan bangsa. Keberhasilan 

pendidikan suatu bangsa berkaitan erat dengan kemajuan yang dicapai. 

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern telah 

membuka era baru dalam perkembangan budaya, peradaban umat manusia dan 

terutama pendidikan yang kita kenal dengan era globalisasi, yang ditandai 

dengan adanya tingkat kecanggihan teknologi dan informasi. Hal terebut terjadi 

di seluruh Negara termasuk Indonesia. 

Pendidikan mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia. Pendidikan 

diakui sebagai kekuatan yang dapat membantu masyarakat mencapai kemegahan 

dan kemajuan peradaban. Tiada satu prestasipun tanpa peranan pendidikan. 

Kemajuan ilmu pendidikan dan teknologi merupakan salah satu bukti bahwa 

pendidikan sangat berarti bagi kehidupan manusia baik di bidang ekonomi, 

politik, atau sosial budaya. Hal ini pula telah diperjelas oleh Allah dalam surat 

al-‘Alaq 1-5, yaitu: 

                                   

                   

Artinya: Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhan-mu yang Menciptakan. Dia 
telah Menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan 

                                                             
8Departemen Agama RI, Alhidayah Al-Qur’an Tefsir Perkata Tajwid Kode Angka (Banten: 

Kalim), h. 207 



 

Tuhan-mulah Yang Maha Mulia. Yang Mengajar (manusia) dengan 
pena. Dia Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. (QS. 
al-‘Alaq. 96: 1 – 5).9 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa pendidikan adalah sebagai berikut: 

1. Iqra`bisa berarti membaca atau mengkaji. sebagai aktifitas intelektual dalam 

arti yang luas, guna memperoleh berbagai pemikiran dan pemahaman. 

Tetapi segala pemikirannya itu tidak boleh lepas dari aqidah Islam, karena 

iqra` haruslah dengan bismi rabbika. 

2. Kata al-Qalam adalah simbol transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi, 

nilai dan keterampilan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kata ini 

merupakan simbol abadi sejak manusia mengenal baca-tulis hingga dewasa 

ini. 

Hal ini ditegaskan pula dalam undang-undang Sistem Pendidikan Nasional 

Nomor 20 tahun 2003 yaitu : 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.10 

 
Berdasarkan pernyataan tersebut, bahwa pendidikan bukan hanya bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa, berakhlak mulia, beriman, kreatif, cakap, sehat dan menjadi warga 

                                                             
9 M. Hanafi, Terjemah Juz’amma (Surabaya: Sinar Terang), h. 36. 
10Departemen Pendidikan RI, Undang-undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional) 

(UU RI No. 20 tahun 2003) (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h.7. 



 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab saja, akan tetapi bertujuan pula 

membentuk peserta didik yang mandiri. Tujuan pendidikan nasional tersebut 

merupakan rumusan mengenai kualitas manusia yang harus dikembangkan oleh 

setiap satuan pendidikan. 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran secara aktif  agar peserta didik mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.11 

Tujuan pendidikan Nasional pada dasarnya ialah membentuk anak bangsan 

yang cerdas dan berkepribadian sesuai dengan nilai-nilai  agama. Pondok 

pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan yang dapat menbentuk 

kepribadian seseorang sesuai nilai-nilai agama, pondok pesantren pun menjadi 

lembaga dakwah, bimbingan dan perjuangan. Tujuan pendidikan pondok 

pesantren ialah menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim yang 

beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, bermanfaat bagi 

masyarakat, mandiri, bebas dan teguh dalam kepribadian. Sedangkan menurut 

Zuhairini et.al. bahwa tujuan khusus pesantren adalah sebagai berikut: 

1. Mendidik siswa/santri anggota masyarakat untuk menjadi seorang Muslim 
yang bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, memiliki kecerdasan, 
ketrampilan dan sehat lajir batin sebagai warga negara yang berpancasila; 

                                                             
11Ibid. 



 

2. Mendidik siswa/santri untuk menjadikan manusia Muslim selaku kader-
keder ulama dan mubaligh yang berjiwa ikhlas, tabah, tangguh, wiraswasta 
dalam mengamalkan sejarah Islam secara utuh dan dinamis; 

3. Mendidik siswa/santri untuk memperoleh kepribadian  dan mempertebal 
semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia  
pembangunan yang dapat membangun dirinya dan bertanggungjawab 
kepada pembangunan bangsa dan negara; 

4. Mendidik tenaga-tenaga penyuluh pembangunan mikro (keluarga) dan 
regional (pedesaan/masyarakat lingkungannya); 

5. Mendidik siswa/santri agar menjadi tenaga-tenaga yang cakap dalam 
berbagai sektor pembangunan, khususnya pembangunan mentak-spiritual; 

6. Mendidik siswa/santri untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sosial 
masyarakat lingkungan dalam rangka usaha pembangunan masyarakat 
bangsa.12 
 
Untuk mencapai itu semua, salah satu yang harus dilakukan adalah 

menjalankan proses pembelajaran yang efektif. Hal ini sejalan dengan apa yang 

dikemukakan oleh M. Sobry Sutikno, bahwa: “Pembelajaran efektif ialah suatu 

pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar dengan 

mudah, menyenangkan dan dapat tercapai tujuan pembelajaran sesuai dengan 

harapan”.13 

Efektifitas dalam suatu kegiatan berkenaan dengan sejauh mana sesuatu 
yang direncanakan atau diinginkan dapat terlaksana atau tercapai. Didalam bidang 
pendidikan, efektifitas dapat kita tinjau dari dua segi, yaitu: 

1. Efektifitas mangajar guru, terutama menyangkut sejauh mana kegiatan 
belajar mengajar yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. 

2. Efektifitas belajar murid, terutama menyangkut sejauh mana tujuan-tujuan 
pelajaran yang diinginkan telah dapat dicapai melalui kegiatan belajar yang 
ditempuh.14 
 

                                                             
12Zuhairini et. al. Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 6. 
13M. Sobry Sutikno, Pembelajaran Efektif Apa dan Bagaimana Mengupayakannya (Mataram: 

NTP Press, 2005), h. 38. 
14Zakiah Drajat, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 126. 



 

Dengan demikian pembalajaran dikatakan efektif jika dapat memberikan 

hasil yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan atau sudah mampu 

mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. 

Salah satu lembaga pendidikan sebagai tempat penanaman nilai-nilai 

Religious yaitu dengan menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim 

yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT adalah Ma’had al-Jami’ah. 

Ma’had al-Jami’ah merupakan Pondok mahasiswa yang yang terletak di 

lingkungan kampus UIN Raden Intan Lampung. Di Ma’had al-Jami’ah ini 

diterapkan pembelajaran yang semi Pesantren modern, karena pendidikan yang 

diajarkan disana tidak jauh berbeda dengan pondok pesatren pada umumnya. 

Melihat tujuan pendidikan Nasional tersebut, serta berkaca pada pendidikan 

Agama pimpinan Ma’had al-Jami’ah menerapkan pembelajaran semi pondok 

pesantren modern di Ma’had al-Jami’ah agar para mahasantri yang berada di 

ruang lingkup Ma’had al-Jami’ah memiliki kecerdasan dan berkepribadian sesuai 

dengan nilai-nilai Agama. Tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai salah 

satunya yaitu dengan memberikan bimbingan PPI (Praktek Pengamalan Ibadah). 

PPI (Paktik Pengamalan Ibadah) merupakan salah satu proses pembelajaran 

yang ada di Ma’had al-Jami’ah yang diarahkan untuk menyiapkan mahasantri 

dengan mengenal, memahami,  menghayati, dan mengamalkan syari’ah Islam 

yang kemudian menjadi dasar panduan hidupnya (way of life) melalui kegiatan 

bimbingan, pembelajaran, latihan serta penggunaan pengamalan. 



 

Selain itu, PPI (Paktik Pengamalan Ibadah) mempunyai atau memiliki 

kontribusi dalam memberikan motivasi kepada mahasantri untuk mempraktikkan 

nilai-nilai ibadah yang termaktub dalam syariat Islam pada kehidupan sehari-hari. 

Melalui PPI (Paktik Pengamalan Ibadah), mahasantri akan mendapatkan 

bimbingan untuk memahami hukum-hukum dan tata cara beribadah kepada Allah 

SWT. Oleh sebab itu, mahasantri dibimbing oleh Musyrifah dengan harapan agar 

mahasantri memiliki kegemaran dan kemampuan untuk mengamalkan syariat 

Islam dengan sebaik-baiknya, dikarenakan pengetahuan keagamaan itu 

diwajibkan untuk diikuti dengan pengamalannya. Hal ini sesuai dengan firman 

Allah dalam surat As-Shaff ayat 2-3, yaitu: 

                                

        

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan 
sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Amat besar kebencian di sisi Allah 
bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. (Q.S. As-
Shaff, 61:2-3)”.15 

 
Pemberian bimbingan PPI (Praktek Pengamalan Ibadah) di Ma’had al-

Jam’ah menggunakan sistem halaqah, dimana 8-10 mahasantri dipegang dengan 

1 tutor pembimbing yang biasa dipanggil di Mahad dengan sebutan Musyrifah. 

Pemberian bimbinganPPI (Praktek Pengamalan Ibadah) harus berjalan secara 

                                                             
15Departemen Agama RI,Op. Cit, h. 552. 



 

maksimal kepada para mahasantri agar proses pembelajaran tersebut berjalan 

secara efektif, sehingga lahir generasi pribadimuslim yang beriman dan 

bertakwa. 

Keefektifitas pembelajaran PPI (Paktik Pengamalan Ibadah) yang dimaksud 

dalam penelitian ini ialah: keberhasilan pembelajaran PPI (Paktik Pengamalan 

Ibadah) mahasantri yang berjalan dalam proses pembelajaran. 

Berkaitan dengan pendidikan, bahwa efektifitas berkenaan dengan 

pencapaian tujuan dalam pengajaran.16 Sebagaimana diketahui bahwa dalam 

proses belajar mengajar dilembaga pendidikan, seperti di Ma’had al-Jami’ah 

pasti mempunyai target bahan ajar yang harus dicapai oleh setiap pengurusnya 

berdasarkan pada kurikulum yang berlaku. Bahan ajar yang banyak terangkum 

dalam kurikulum tersebut tentunya harus disesuaikan dengan waktu yang 

tersedia tanpa mengabaikan tujuan utama dari pembelajaran itu sendiri, yakni 

pemahaman dan keterampilan mahasantri. Sehingga pembelajaran dapat 

dikatakan efektif apabila tujuan-tujuan instruksional yang telah ditentukan dalam 

pembelajaran dapat tercapai dengan baik. 

Namun pada kenyataannya tujuan pembelajaran tersebut tidak sepenuhnya 

tercapai, faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah banyaknya kegiatan yang 

dilakukan sehingga tidak terfokusnya aspek-aspek apa saja yang ingin dicapai. 

Selain dari pada itu kesibukan dan tugas diluar Ma’had pun membuat mahasantri 

                                                             
16Agung Wijaksono, Efektivitas Pembelajaran (http://Agungprudent.wordpress.com) (2009), 

h. 56. 



 

sulit untuk memenejemen waktu antara perkuliahan dan kegiatan Ma’had, 

sehingga berefek pada proses pembelajaran PPI (Praktek Pengamalan Ibadah) 

tersebut. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran yang dilakukan, 

maka perlu melihat indikator pencapaian sebagai tolak ukur keberhasilan proses 

pembelajaran. 

Dalam penelitian ini, keefektifan pembelajaran berdasarkan pada 5 

indikator, sebagai berikut: 

1. Pengorganisasian materi yang baik 

Pengorganisasian adalah bagaimana cara mengurutkan materi yang akan 
disampaikan secara logis dan teratur, sehingga dapat terlihat kaitan yang 
jelas antara topik satu dengan topik lainnya selama pertemuan berlangsung. 
Pengorganisasian materi terdiri dari: 
a. Perincian materi, 
b. Urutan materi dari yang mudah ke yang sukar, 
c. Kaitannya dengan tujuan.17 

 
2. Penguasaan dan antusiasme terhadap materi pelajaran 

Seorang guru dituntut untuk menguasai materi pelajaran dengan benar, telah 

menguasainya maka materi dapat diorganisasikan secara sistematis dan 

logis.18 Hal yang tidak kalah pentingnya adalah buku-buku pendukung yang 

relevan dalam penyampaian materi kepada mahasantri. 

3. Sikap positif terhadap mahasantri 

                                                             
17Hamzah B. Uno, Nurdin Muhamad, Belajar dengan Pendekatan PAILKEM (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2012), h.174. 
18Ibid. h. 181. 



 

Yaitu musyrifah selalu memberikan dorongan/motivasi belajar kepada 

mahasantri, membantu jika mahasantri mengalami kesulitan dalam 

memahami materi, dan mudah dihubungi di luar jam belajar. 

4. Pemberian Nilai yang Adil 

Keadilan dalam pemberian nilai tercermin dari adanya: 

a. Sikap konsisten terhadap pencapaian tujuan pelajaran; 

b. Usaha yang dilakukan mahasantri untuk mencapai tujuan; 

c. Kejujuran mahasantri dalam memperoleh nilai; 

d. Pemberian umpan balik terhadap hasil kekerjaan mahasantri. 

5. Hasil belajar mahasantri yang baik 

Petunjuk keberhasilan belajar mahasantri dapat dilihat bahwa 

mahasantri tersebut menguasai materi pelajaran yang diberikan.19 

Apabila indikator tersebut telah benar-benar tercapai maka proses 

pembelajaran PPI (Paktik Pengamalan Ibadah) dapat dikatakan efektif. Akan 

tetapi yang terjadi dilapangan tidak semua indikator tersebut tercapai. Hal tersebut 

ini dapat dilihat dari hasil pra penelitian yang peneliti lakukan. 

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan peneliti pada 

tanggal 06 Januari 2017 pada saat pra-penelitian terhadap Musyrifah yang 

sekaligus sebagai tutor halaqah PPI mahasantri semester IV, Ukhty Tatik 

Maisaroh di Ma’had al-Jami’ah, diketahui bahwa proses pembelajaran PPI 

(Praktek Pengamalan Ibadah) yang berlangsung selama ini belum efektif. Hal 
                                                             

19Ibid. h. 190. 



 

tersebut dikarenakan banyaknya kegiatan yang dilakukan di Ma’had al-Jami’ah 

sehingga saat proses pembelajaran mahasantri banyak yang tidak fokus dan 

ngantuk. Selain dari pada itu jam pembelajaran PPI sering pula di gunakan untuk 

kegiatan latihan, wujud dari persiapan agenda lainnya yang ada di Ma’had.20 

Berikut ini data awal hasil belajar mahasantri semester IV pembelajaran PPI 

(Praktek Pengamalan Ibadah) Mahasantri: 

Tabel 01 
Data Awal Hasil Pembelajaran PPI (Praktek Pengamalan Ibadah) 

Mahasantri Semester IV Di Ma’had Al-Jami’ah 
Tahun Ajaran 2016-2017 

N
o Nilai 

Kelas 
Halaqah 

I 
Halaqah 

II 
Halaqah 

III 
Halaqah 

IV Jumlah Presentase Keterangan 

1 1 - - - - - 

14,63% 

Tidak 

Tunta

s 

2 2 1 3 - 2 6 

3 3 6 2 4 4 16 39,02% Belum Tuntas 
4 4 2 4 5 2 13 46,34% Tuntas 5 5 2 1 1 2 6 
Jumlah 11 10 10 10 41 100 % 

Sumber : Dokumentasi Nilai Musyrifah Halaqah Semester IV Tahun Ajaran 2016-                                         
2017 Ma’had Al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung 

 
Keterangan : 

 
Nilai Keterangan 

1 Kurang sekali 

2 Kurang 

3 Cukup 

4 Baik 
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5 Istimewa 
 

Berdasarkan tabel tersebut dari hasil belajar mahasantri pada proses 

pembelajaran PPI (Praktik Pengamalan Ibadah) di Ma’had al-Jami’ah UIN 

Raden Intan Lampung belum baik, hal ini terlihat masih banyaknya mahasantri 

yang mendapat nilai dibawah standar yaitu 6 mahasantri atau 14,63%Tidak 

Tuntas, 16 mahasantri atau 39,02% Belum Tuntas,dan 19 mahasantri atau 

46,34% Tuntas. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hal 

yang menbuat pembelajaran tersebut dapat dikatakan tidak efektif. 

Oleh sebab itu perlu adanya pemfokusan tujuan yang akan dicapai, salah 

satunya dengan sedikit mengurangi kegiatan yang kiranya tidak terlalu penting, 

sehingga proses pembelajaran tersebut dapat berjalan secara efektif. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin meneliti keefektifitasan  

pembelajaran PPI (Praktik Pengamalan Ibadah). ini yang tercantun dalam sebuah 

judul “Efektifitas Pembelajaran PPI (Pratik Pengamalan Ibadah) 

Mahasantri di Ma’had Al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung”. 

D. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas ada beberapa masalah yang dapat peneliti 

dentifikasi, yaitu: 

1. Padatnya jadwal kegiatan di Ma’had al-Jami’ah membuat mahasantri susah 

membagi waktu antara tugas Ma’had dan Kuliah sehingga proses 

pembelajaran dirasa kurang maksimal. 



 

2. Waktu yang tersedia dalam proses pembelajaran seringkali digunakan untuk 

kepentingan kegiatan lain yang dirasa berpengaruh terhadap hasil belajar. 

3. Pencapaian nilai akhir PPI mahasantri masih rendah 

Kenyataan inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti mengenai 

Efektifitas Pembelajaran PPI (Praktik Pengamalan Ibadah) Mahasantri di 

Ma’had Al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung. 

E. Batasan/Fokus Masalah 

Kemudian karena adanya keterbatasan baik tenaga dan waktu supaya hasil 

penelitian lebih fokus, maka peneliti tidak akan melakukan penelitian terhadap 

keseluruhan yang ada pada objek atau situasi tertentu, tetapi perlu menentukan 

fokus. Dalam hal ini peneliti menbatasi pada: 

1. Penelitian ini dilaksanakan di Ma’had al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung 

Gedung Asrama Putri 2, mengenai keefektifan pembelajaran PPI (Praktek 

Pengamalan Ibadah) Mahasantri. 

2. Penelitian dilakukan kepada Mahasantri semester IV di Ma’had al-Jami’ah 

UIN Raden Intan Lampung. 

3. Keefektifitasan pembelajaran PPI (Praktek Pengamalan Ibadah ) Mahasantri 

di Ma’had al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung. 

F. Rumusan Masalah 

Sebelum peneliti mengemukakan rumusan masalah terlebih dahulu penulis 

akan mengemukakan pengertian dari masalah itu sendiri. Menurut W.G Zikmund 

masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk 



 

memecahkannya. Sedangkan Stonner mengemukan bahwa masalah dapat 

diketahui atau dicari apabila terdapat penyimpangan antara pengalaman 

dengankenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, adanya 

pengaduan dan kompetisi.21 

Dengan demikian dapat peneliti simpulkan bahwa masalah adalah setiap 

kejadian atau kesulitan yang belum diketahui penyebabnya yang mengharuskan 

manusia untuk mencari jawabannya. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti menyusun suatu 

rumusan penelitian, yaitu: 

“Apakah Efektif Pembelajaran PPI (Praktek Pengamalan Ibadah) 

Mahasantri di Ma’had Al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung?”. 

G. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang akan dicapai penulis dalam penelitian ini, yaitu untuk 

mengetahui Keefektifitasan Pembelajaran PPI (Praktek Pengamalan Ibadah) 

Mahasantri di Ma’had al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki arti yang sangat penting karena mempunyai manfaant 

bagi berbagai pihak antar lain: 

a. Bagi Ma’had Al-Jami’ah 

                                                             
21Sugiyono, Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2010), h. 52. 



 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam 

meningkatkan efektifitas pembelajaran terutama sroses pembelajaran PPI 

(Praktek Pengamalan Ibadah) Mahasantri di Ma’had al-Jami’ah dalam 

rangka mengembangkan usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan yang telah diterapkan. 

b. Bagi Pengurus 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

nantinya dapat dijadikan pertimbangan kedepan dalam menjalankan 

proses belajar mengajar. 

c. Secara Teoristis 

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat hasanah keilmuan 

dan pengembangan pengetahuan peneliti tentang keefektifan 

pembelajaran PPI (Paktik Pengamalan Ibadah). 

d. Secara Praktis 

1) Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan 

bagi pesantren tentang keefektifan pembelajaran yang diterapkan di 

Ma’had al-Jami’ah khususnya pada Ma’had di lingkungan Kampus. 

2) Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan sebagai 

rujukan Ma’had al-Jami’ah dalam meningkatkan efektifitas dan 

optimalisasi pembelajaran yang diterapkan. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 
 LANDASAN TEORI  
 

A. Efektifitas Pembelajaran 

1. Pengertian Efektifitas Pembelajaran 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, efektifitas berasal dari kata, 

efektif yang berarti ada efeknya (akibat, pengaruhnya, kesamaannya, 

manfaat atau mujarab, (tt obat), dapat membawa hasil, berhasil guna (tt 

usaha, tindakan), mulai berlaku (tt undang/peraturan).22 Efektifitas adalah 

kesesuaian antara orang yang melakukan tugas dengan sasaran yang 

dituju.23 Efektifitas berkaitan erat dengan terlaksananya semua tugas pokok, 

tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan adanya partisipasi aktif dari 

anggota.Kaitannya dengan organisasi, efektifitas adalah bagaimana suatu 

                                                             
22Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (Jakarta:Balai 

Pustaka, 1996), h. 250. 
23 Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2003), h. 

82. 



 

organisasi berhasil memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan 

tujuan oprasional.24 

Masalah-masalah efektifitas biasanya berkaitan erat dengan 

perbandingan antara tingakat pencapaian tujuan dengan rencana yang telah 

disusun sebelumnya, atau perbandinngan hasil nyata dengan hasil yang 

direlakan.25 Kriteria efektifitas harus mencerminkan keseluruhan siklus 

input-proses-output, tidak hanya ouput atau hasil saja.26 

Sedangkan pembelajaran menurut Ridwan Abdullah Sani adalah 

penyediaaan kondisi yang mengakibatkan terjadinya proses belajar dapa diri 

peserta didik.27 

Sedangkan Yugianto mengemukakan bahwa pembelajaran dapat 
didefinisikan sebagai suatu proses yang mana suatu kegiatan berasal atau 
berubah lewat reaksi dari suatu situasi yang dihadapi, dan karakteristik-
karakteristik dari perubahan aktifitas tersebut tidak dapat dijelaskan 
berdasarkan kecenderungan-kecenderungan reaksi asli, kematangan, atau 
perubahan-perubahan sementara dari organisme.28 

Pembelajaran efektif adalah suatu pembelajaran yang memungkinkan 
peserta didik untuk belajar keterampilan spesifik, ilmu pengetahuan, dan 
sikap peserta yang membuat  peserta didik senang. Pembelajaran yang 
efektif memudahkan peserta didik untuk belajar sesuatu yang bermanfaat, 
seperti: fakta, keterampilan, nilai, konsep, cara hidup serasi dengan sesama, 
atau sesuatu hasil belajar yang diinginkan.29 

Menurut Trianto Ibnu Al-Tabany,suatu pembelajaran dikatakan efektif 

apabila memenuhi persyaratan utama keefektifan pengajaran: 
                                                             

24Ibid 
25Ibid. 
26Ibid. 
27Ridwan Abdullah Sani, Inovasi Pembelajaran (Jakarka: Bumi Aksara, 2014), h. 40. 
28Yogiyanto, Pembelajaran Metode Kasus (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2007),  h.12 
29Bambang Warsita, Teknologi Pembelajaran Landasan & Aplikasi (Jakarta: Rineka Cipta, 

2008), h. 288. 



 

d. Presentasi waktu belajar peserta didik yang tinggi dicurahkan terhadap 
KBM; 

e. Rata-rata pelaku melaksanakan tugas yang tinggi diantara peserta didik; 
f. Ketepatan antara kandungan materi ajaran dengan kemampuan peserta 

didik diutamakan; dan 
g. Pengenbangan suasana belajar yang akrab dan positif, mengembangkan 

sruktur kelas yang mengandung butir b, tanpa mengabaikan butir d.30 

Sedangkan menurut Ridwan Abdul Sani, kondisi pembelajaran yang 

efektif harus mencakup tiga faktor penting, yakni: 

a. Motivasi belajar (kenapa perlu belajar); 

b. Tujuan belajar (apa yang dipelajari); 

c. Kesesuaian pembelajaran (bagaimana cara belajar).31 

 
Dalam proses pembelajaran memiliki tingkat keberhasilan, menurut 

Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain bahwa ada beberapa tingkat 

keberhasilan, yaitu: 

a. Istimewa/maksimal: Apabila seluruh bahan pelajaran yang diajarkan itu 
dapat dikuasai oleh siswa. 

b. Baik sekali/optimal: Apabila sebaigian besar (76% s.d. 99%) bahan 
pelajaran yang diajarkan dapat dikuasai oleh siswa. 

c. Baik/minimal: apabila bahan pelajaran yang diajarkan hanya 60% s.d. 
75% saja dikuasai oleh siswa. 

d. Kurang: apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang dari 60% 
dikuasai oleh siswa.32 

 
Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa efektifitas 

pembelajaran adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan 

                                                             
30Trianto Ibnu Al-Tabany, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, Progresif, dan 

Kontekstual (Jakarta: Renadamedia Group, 2004), h. 22. 
31Ridwan Abdullah Sani, Op. Cit. h. 41. 
32Syaiful Bahri Djamarah. Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar  (Jakarta: Rika Cipta, 

2013), h. 107. 



 

tugas dengan sasaran yang dituju, atau dapat diartikan bahwa pembelajaran 

efektif adalah suatu pembelajaran yang memungkinkan peserta didik dapat 

belajar dengan mudah, menyenangkan, dan dapat tercapai tujuan 

pembelajaran sesuai dengan harapan. Efektifitas berkaitan dengan 

terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan pembelajaran, 

ketepatan waktu dan adanya partisipasi aktif dari peserta didik. 

3. Indikator Pembelajaran Efektif 

Beberapa para ahli pembelajaran mengemukakan pandangannya 

mengenai pembelajaran efektif. Misalnya Yusuf Hadi Miarso memandang 

bahwa “pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang dapat 

menghasilkan belajar yang bermanfaat dan terfokus pada siswa (student 

centered) melalui penggunaan prosedur yang tepat”.33 Suatu proses belajar 

mengajar dapat dikatakan berhasil baik, bila kegiatan pembelajaran tersebut 

dapat membangkitkan proses belajar. Penentuan atau ukuran dari 

pembelajaran yang efektif dapat dilihat dari hasilnya. 

Untuk dapat menentukan sebuah pembelajaran tersebut dikatakan 

efektif, tentu perlu adanya indikator untuk mengukurnya. Menurut Wottuba 

dan Wright menyimpulkan ada tujuh indikator yang menunjukkan 

pembelajaran efektif, yaitu:34 

a. Pengorganisasian Materi yang Baik 

                                                             
33Hamzah B. Uno, Nurdin Muhamad, Belajar dengan Pendekatan PAILKEM (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2012), h. 173-174. 
34Ibid. h. 174. 



 

Pengorganisasian adalah bagaimana cara mengurutkan materi yang akan 

disampaikan secara logis dan teratur, sehingga dapat terlihat kaitan yang 

jelas antara topik satu dengan yang lainnya selama pertemuan 

berlangsung35. 

Pengorganisasian materi terdiri dari: 

1) Perincian materi, 

2) Urutan materi ke yang mudah ke yang sukar, 

3) Kaitannya dengan tujuan.36 

b. Komunikasi yang Efektif 

Komunikasi yang efektif dalam pembelajaran mencakup penyajian yang 

jelas, kelancaran berbicara, interpretasi gagasan abstrak dengan contoh-

contoh, kemampuan bicara yang baik (nada, intonasi, ekspresi), dan 

kemampuan untuk mendengar.37 Kemampuan berkomunikasi tidak 

hanya diwujudkan melalui menjelaskan secara verbal, tetapi dapat juga 

berupamakalah yang ditulis, rencana pembelajaran yang jelas dan 

mudah dimengerti.38 

c. Penguasaan dan Antusiasme terhadap Materi Pelajaran 

Seorang guru dituntut untuk menguasai materi pelajaran dengan benar, 

jika telah menguasainya maka materi dapat diorganisasikan secara 

                                                             
35Ibid. 
36Ibid. 
37Ibid. h. 180. 
38Ibid. 



 

sistematis dan logis.39 Bagaimanapun guru harus mampu mengaitkan 

materi yang telah diberikannya dengan pengetahuan yang telah dimiliki 

para siswa dan mampu mengaitkannya dengan perkembangan zaman. 

“Penguasaan akan materi pelajaran saja tidak cukup, penguasaan itu 

harus pula diiringi dengan kemampuan dan semangat untuk memberikan 

pengetahuan dan keterampilan kepada para siswa”.40 

d. Sikap Posotif Terhadap Siswa 

Menurut Wotruba dan Wright sikap positif terhadap siswa dapat 

dicerminkan beberapa cara, antara lain: 

1) Apakah guru memberikan bantuan, jika siswanya mengalami 
kesulitan dalam memahami materi yang diberikan? 

2) Apakah guru mendorong para siswa untuk mengajukan pertanyaan 
atau memberi pendapat? 

3) Apakah guru dapat dihubungi oleh siswanya diluar jam pelajaran? 
4) Apakah guru mengajari dan peduli dengan apa yang dipelajari 

siswanya?41 
 

e. Pemberian Nilai yang Adil 

Sebagi seorang guru dalam pemberian nilai kepada peserta didik tidak 

dibolehkan adanya unsur objektif, karena hal tersebut dapat dikatakan 

tidak adil dalam pemberian nilai. Keadilan pemberian nilai tersebut 

dapat tercermin dari adanya: 

1) Kesesuaian soal tes dengan materi yang diajarkan merupakan salah 
satu tolak ukur keadilan; 

2) Sikap konsisten terhadap pencapaian tujuan palajaran; 

                                                             
39Ibid. h. 181. 
40Ibid. h. 182. 
41Ibid. h. 182. 



 

3) Usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan; 
4) Kejujuan siswa dalam memperoleh nilai; 
5) Pemberian unpan balikterhadap hasil pekerjaan siswa.42 

f. Keluesan dalam Pendekatan Pembelajaran 

Menurut Barlow pendekatan pembelajaran yang bervariasi merupakan 

salah satu petunjuk adanya semangat dalam mengajar.43 Dalam kegiatan 

belajar mengajar guru haruslah mengetahu karakteristik setiap siswanya, 

mengetahui karakteristik permata pelajaran, dan hambatan apa saja yang 

akan dihadapi. “Pendekatan yang luwes dalam pembelajaran dapat 

tercermin dengan adanya kesempatan waktu yang berbeda diberikan 

kepada siswa yang memang mempunyai kemampuan yang berbeda”.44 

g. Hasil Belajar Siswa yang Baik 

Menurut pendapat W. J. Kripsin dan Feldhusen evaluasi adalah satu-

satunya cara untuk menentukan ketepatan pembelajaran dan 

keberhasilan.45 Dengan demikian untuk mengetahui pembelajaran itu 

efektif bisa dilihat dari hasil belajar siswa yang baik. Berdasarkan KKM, 

sekurang-kurangnya siswa dapat menguasai 75% dari materi yang 

diajarkan. 
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Sedangkan menurut Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain bahwa 

yang menjadi petunjuk bahwa proses belajar mengajar dianggap berhasil 

adalah hal-hal sebagai berikut: 

a. Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi 
tinggi, baik indevidual meupun kelompok. 

b. Perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran/intruksional khusus 
(TIK) telah dicapai oleh siswa, baik secara indevidual maupun 
kelompok.46 
 

4. Ciri-ciri Pembelajaran yang Efektif 

Menurut Bambang Warsita, ada beberapa ciri pembelajaran efektif, 

yaitu: 

a. Pesetra didik menjadi pengkaji yang aktif terhadap lingkungannya 
melalui pengobservasi, membandingkan, menemukan kesamaan-
kesamaan dan perbedaan-perbedaan serta membentuk konsep dan 
generalisasi berdasarkan kesamaan-kesamaan yang ditemukan, 

b. Guru menyediakan materi sebagai fokus pemikiran dan berinteraksi 
dalam pelajaran, 

c. Aktivitas-aktivitas peserta didik sepenuhnya didasarkan pada 
pengkajian, 

d. Guru secara aktif terlibat dalam pemberian arahan dan tuntunan kepada 
peserta didik dalam menganalisis informasi, 

e. Orientasi pembelajaran penguasaan isi pelajaran dan pengembangan 
keterampilan berfikir, serta 

f. Guru menggunakan teknis pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan 
tujuan dan gaya pembelajaran guru.47 
 

Bila salah satu ciri-ciri itu ada yang tidak terlaksana, maka proses 

pembelajaran yang dikakukan belum sepenuhnya efektif karena tidak 

terpenuhinya kriteria tersebut, dan sebaliknya bila ke enam ciri-ciri tersebut 

                                                             
46Syaiful Bahri Djamarah. Aswan Zain, Op. Cit, h. 106. 
47Bambang Warsita, Op.Cit. h. 289. 



 

telah terpenuhi, maka pembelajaran yang dilaksanakan, maka proses 

pembelajaran tersebut telah efektif. 

5. Prinsip Pembelajaran Efektif 

secara umum banyak ahli mengemukakan beberapa prinsip dasar. 

Menurut Hamzah B. Uno dan Nuedin Mohamad prinsip dasar tersebut dan 

implementasinya pada pembelajaran efektif adalah sebagai berikut: 

a. Perhatian 
b. Motivasi 
c. Keaktifan 
d. Keterlibatan langsung atau pengalaman 
e. Pengulangan 
f. Tantangan 
g. Balikan atau penguatan 
h. Perbedaan indevidual.48 
 

Sedangkan menurut Ridwan Addul Sani bahwa prinsip belajar efektif 

yakni sebagai berikut: 

a. Peserta didik akan belajar dengan baik jika mereka “siap” untuk 
belajar. 

b. Belajar akan lebih “kaya” jika materi ajar digunakan utau diterapkan. 
c. Peserta didik akan belajar dengan baik jika pengetahuan yang 

dipelajari “bermanfaat”. 
d. Pembelajaran yang “berhasil” akan merangsang peserta didik untuk 

belajar lebih lanjut.49 

Berdasarkan prinsip belajar tersebut, dapat dikembangkan tahapan 

kegiatan belajar secara umum yang mencakup empat langkah sebagai 

berikut: 
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a. Persiapan, yakni tahapan untuk menimbulkan minat belajar dan 
menyampaikan tujuan pembelajaran. Pelajaran tidak akan efektif jika 
peserta didik tidak siap untuk belajar, tidak memiliki minat, tidak 
mengetahui tujuan pembelajaran, dan tidak menyadari manfaat belajar. 

b. Penyampaian, yakni perjumpaan peserta didik dengan pengetahuan 
dan keterampilan baru. Tahapan penyampaian pengetahuan atau 
keterampilan sebaiknya disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. 

c. Pelatihan, yakni tahapan integrasi pengetahuan atau keterampilan 
baru. Pembelajaran akan terganggu jika peserta didik tidak diberi 
kesempatan untuk mengintegrasi (menyerap dan mengintegrasi) 
pengetahuan atau keterampilan baru yang mereka peroleh. 

d. Penampilan hasil, yakni tahapan penerapan pengetahuan atau 
keterampilan pada situasi dunia nyata.50 
 
PENAMPILAN     PERSIAPAN 
 
 
 
 

 

PELATIHAN     PENYAMPAIAN 

Gambar 1 
Tahapan Pembelajaran Efektif 

 

6. Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Keefektifan Belajar Siswa 

Dalam sebuah pembelajaran efektif tentu terdapat faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhinya, faktor tersebut terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: 

faktor internal siswa dan pendekatan balajar. Berikut penjelasannya: 

a. Faktor Internal Siswa 
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Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri siswa itu 

sendiri.Fakror internal tersebut terdiri dari 2 aspek, yaitu aspek fisiologis 

dan aspek psikologis.51 

1) Aspek Fisiologis 

Kondisi kesehatan tentulah dapat mempengaruri semangat dan 

konsentrasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Kondisi 

yang lemah dan mudah sakit dapat menurunkan minat siswa dalam 

belajar. Faktor kelemahan fisik yang terdapat pada siswa yang dapat 

mempengaruhi efektifitas pembelajaran, yaitu: 

 Pusat susunan saraf tidak berkembang secara sempurna karena 

luka atau cacat atau sakit sehingga membaca gangguan yang 

cenderung menetap; 

 Pancaindra (mata, telinga, alat bicara) berkembang kurang 

sempurna, sehingga menyulitkan proses interaksi secara efektif; 

 Ketidak seimbangan perkembangan dan reproduksi serta 

berfungsinya kelenjar tubuh, sehingga mengakibatkan kelainan 

perilaku dan gangguan emosional; 

 Cacat tubuh dan perkembangan yang kurang sempurna, yang 

dapat mengakibatkan kurang percaya diri siswa; 

 Penyakit menahun yang dapat mengakibatkan hambatan pada 

siswa dalam belajar secara optimal. 
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2) Aspek Psikologis 

Banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kuantitas dan 

kualitas pembelajaran yang dapat diperoleh siswa, yaitu: 

 Tingkat kecenderungan atau intelegensi siswa 

Tingkat kecerdasan atau IQ sangat berpengaruh dalam 

pencapaian keberhasilan siswa. Oleh karna itu semakin tinggi 

tingkat intelegensi siswa, maka semakin besar kemampuan siswa 

untuk mencapai keberhasilan yang optimal. Intelegensi normal 

tersebut berada pada rentangan angka 85-115. 

 Sikap Siswa 

Sikap adalah gejala internal berupa kecenderungan untuk 

mereaksi atau merenspons dengan cara yang relatif tetap 

terhadap suatu objek, baik yang berupa orang, barang, dan lain 

sebagainya, baik secara positif maupun negatif.52 Kecenderungan 

tersebutlah yang akan mempengaruhi sikap siswa dalm 

menerima, menolak, atau mengabaikan sesuatu hal. 

 Bakat Siswa 

Bakat adalah kemampuan potensi indevidu untuk mencapai 

keberhasilan di masa yang akan datang.53 Dengan demikian, 

sebenarnya setiap anak memiliki potensi semenjak dilahirkannya 
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ke dunia dengan tingkat tertentu sesuai dengan kapasitasnya. 

Sebagaimana Allah berfirman dalam Surat al-Isra’ ayat 84, yaitu: 

                           

Artinya: “Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut 
keadaannya (potensi) masing-masing". Maka 
Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar 
jalannya”. (Q.S al-Isra’, 17: 84)54 

b. Pendekatan Belajar 

1) Pengertian Belajar 

Kemampuan siswa untuk mengorganisasikan belajar turut 

mempengaruhi efektifitas belajarnya.Misalnya dengan mematuhi 

jadwal belajar yang telah dibuat, keterampilan menggunakan kamus 

serta menggunakan pendekatan yang tepat untuk mempelajari 

sesuatu. Dapat diketahu bahwa proses belajar terdiri dari proses 

penerimaan, pengolahan, penyimpanan, dan pemanggilan kembali 

pesan. 

Dalam kehidupan sehari-hari, hanya kita jumpai adanya 

kebiasaan belajar yang dapat menurunkan efektifitas belajar. 

Kebiasaan tersebut antara lain: 

a) Belajar pada saat menjelang ujian atau tes akan diadaan; 
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b) Belajar dilakukan secara tidak teratur, misalnya tidak adanya 

jadwal belajar; 

c) Menyia-nyiakan waktu belajar atau pada saat belajar, siswa lebih 

banyak bermain;55 

Kebiasaan kebiasaan tersebut disebabkan oleh salah satunya 

ketidak mengertian siswa pada arti belajar bagi diri sendiri. Hal ini 

dapat diperbaiki melalui disiplin belajar, pemberian motivasi belajar, 

agar sadar akan kemampuan dirinya. 

2) Hambatan Pengorganisasian Belajar 

Dalam proses pembelajaran tentulah ada hal-hal yang menjadi 

hambatan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selain dari pada itu 

sering sekali kita jumpai banyak hal yang sudah kita pelajari namun 

tidak dapat kembali kita reproduksi. Kebiasaan tersebut dengan lupa. 

Menurut Whitering, faktor-faktor yang memicu terjadinya lupa 

adalah: 

a) Adanya hasil belajar yang baru, yang dapat mengganggu 
memanggil hasil belajar terdahulu; 

b) Hasil belajar terdahulu mengganggu untuk memanggil hasil 
belajar yang baru; 

c) Mempelajari atau menghafal sesuatu secara mendadak menjelang 
mengingat kembali, misalnya menjelang ujian.56 
 

Proses belajar yang memungkinkan terjadinya lupa adalah: 
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a) Siswa melakukan konsentrasi terhadap materi pelajaran. 
Konsentrasi tersebut dapat melemah dikarenakan kelelahan atau 
memang daya konsentrasinya lemah; 

b) Dari materi yang diperoleh akan disimpan, tetapi ada pula bagian 
yang keluar. Dengan demikian siswa menyimpan sebagian 
materi dengan baik; 

c) Selanjutnya, siswa akan memanggil pengetahuan dan 
pengalaman belajar yang disimpannya. Dalam proses 
pengambilan kembali ada bagian-bagian yang telah dilupakan, 
sehingga tidak dapat digunakan untuk berprestasi; 

d) Kesimpulannya adalah “keluarnya” pesanterjadi pada saat 
konsentrasi dan mengolah pesan, sedangkan gejala lupa saat 
siswa menggali dan berpartisipasi.57 
 
 

B. Ibadah 

1. Pengertian Ibadah 

Kata ,,’Ibadah” atau ,,’Ibadat” banyak ta’rifnya, berdasarkan kepada 

perlainan nadhar (penikilan) para ahli dan maksud yang dikehendaki oleh 

masing-masing ahli ilmu.58 Ibadah itu begitu penting karena sesungguhnya 

untuk itulah manusia diciptakan Allah, sesuai dengan firman-Nya dalam 

Q.S Adz-Dzariyat ayat 56: 

             

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 
mereka mengabdi kepada-Ku”. (Q.S. Adz-Dzariyat. 51:56).59 
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Apabila manusia diciptakan hanya untuk menyembah-Nya dan 

beribadah kepada-Nya, maka setiap orang perlu mengetahui pengertian dan 

hakikat ibadah agar ia dapat melakukannya dengan sebaik-baiknya.  

Kata ibadah menurut bahasa artinya taat (bahasa Arab, tha’at). Taat 

artinya patuh, tunduk dengan setunduk-tunduknya, artinya mengikuti semua 

perintah dan menjauhi semua larangan yang dikehendaki oleh Allah SWT.60 

Karena makna asli ibadah itu menghamba, dapat pula diartikan sebagai 

bentuk perbuatan yang menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah SWT. 

“Menurut al-Zahari, kata ibadah tidak dapat disebutkan kecuali untuk 

kepatuhan kepada Allah.61 Ini sesuai dengan pengertian yang dikemukakan 

oleh al-Syawkani, bahwa ibadah itu adalah kepatuhan dan perendahan diri 

yang paling maksimal (aqsa gayati al-khudlu’ wa al-tadzallul).62 

Menurut Rois Mahfud ibadah diartikan secara sederhana sebagai 

persembahan, yaitu sembahan manusia kepada Allah SWT sebagai wujud 

penghambaan diri kepada Allah SWT.63 

Sedangkan menurut Abu Ahmadi dan Noor Salimi bahwa secara 

umum ibadah berarti mencakup perilaku dalam semua aspek kehidupan 

yang sesuai dengan ketentuan Allah SWT yang dilakukan dengan ikhlas 
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untuk mendapatkan ridha Allah SWT.64 Ibadah dalam pengertian inilah 

yang dimaksud dengan tugas hidup manusia. Sebagaimana Allah berfirman 

dalam Q.S Adz-Dzariyat ayat 56: 

             

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 
mereka mengabdi kepada-Ku”. (Q.S. Adz-Dzariyat. 51:56).65 

 

Sedangkan menurut Abu Ahmadi dan Noor Salimi ibadah dalam 

pengertian khusus, ibadah adalah perilaku manusia yang dilakukan atas 

perintah Allah SWT dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, atau disebut 

ritual, seperti: shalat, zakat, puasa, dan lain-lain.66 

Perbedaan antara ibadah khusus dan umum terletak pada perbedaan 

sebagaimana dinyatakan oleh kaidah yang bersembunyi sebagaimana 

“Bahwa ibadah dalam arti khusus semuanya dilarang kecuali yang 

diperintahkan dan dicontohkan, sedangkan ibadah dalam arti umum 

semuanya dibolehkan kecuali yang dilarang”.67 
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Konsep ibadah merupakan Abdul Wahab adalah konsep tentang 

seluruh perbuatan lahiriah maupun batiniah, jasmani dan rohani yang 

dicintai dan diridai Allah SWT.68 

“Ibadah juga diartikan sebagai hubungan manusia dengan yang 
diyakini kebenaran dan kekuasaannya.Jika yang diyakini kebenarannya 
adalah Allah, artinya menghambakan diri kepada Allah, sedangkan jika 
yang dimaksud yang mahabesar itu setan, ibadahnya kepada setan. Dengan 
demikian, dilihat dari tujuan penghambaannya, ibadah itu dibagi dua, yakni 
ibadah kepada Allah dan ibadah kepada setan”.69 

 
Dari pengertian diatas menunjukkan bahwa ibadah merupakan suatu 

pengabdian seseorang dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, 

sesuai dengan kehendak dan ketentuan dari-Nya. Dimana penyerahan diri 

tersebut dengan tujuan untuk memperoleh Ridha-Nya. Dan bahwa bagi 

orang yang percaya (iman) kepada Allah SWT, detak nafas dan gerak 

langkah serta segala aktifitas yang dilakukannya, diniatkan sebagai wujud 

dedikasinya terhadap Allah SWT.jadi perbuatan apapun yang dilakukan 

seorang Muslim selama itu baik dan niatkan hanya kepada Allah SWT, 

maka perbuatan tersebut bernilai ibadah di sisi Allah SWT. 

2. Pengertian Ibadah Menurut Beberapa Ulama’ 

Beberapa pendapat mengenai pengertian ibadah adalah sebagai 

berikut. 

a. Ulama tauhid mengartikan ibadah dengan beberapa pengertian, yaitu: 
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1) Ibadah dapat diartikan sebagai tujuan kehidupan manusia, sebagai 

bentuk dan cara manusia berterima kasih kepada Penciptaan.70 

2) Ibadah dapat diartikan sebagai bentuk pengesakan Allah, dan tidak 

ada sesuatu yang menyerupai-Nya, sehingga hanya kepada Alah 

beribadahnya.71 

3) Ibadah dapat diartikan sebagai upaya menjauhkan diri dari perbuatan 

syirik.72 Sebagaimana Allah berfirman dalah surat Al-Isra’ ayat 23: 

                        

Artinya: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan 
menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik 
pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya”. (Q.S A-Isra’, 
17:23).73 

4) Ibadah artinya membedakan kehidupan ilahiyah dengan penganut 

agama selain Islam dan dengan orang-orang musyrik.74 

b. Ulama akhlak menurut Hasbi Ash-Shidieqie mengartikan sebagai 

berikut: 

1) Melakukan semua perintah Allah dengan praktik ibadah jasmaniah 

dan rohaniah dengan berpegang teguh pada syariat Islam yang 

benar.75 

2) Ibadah diartikan sebagai pencari harta duniawi yang halal. 
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َ
َها ِفى َطَلِب اْلَحَال لِ , اْلِعَبا َدُةَعْشر َعٌة ِمنـْ ْ

.ِتس  

Artinya: “Ibadah itu sepuluh suku. Sembilan suku darinya terletak 
dalam harta yang halal.” (Riwayat As-Suyuthin)76 

 
c. Ulama’ tasawuf mengartikan ibadah sebagai berikut. 

1) Ketundukan mutlak kepada Allah dan menjauhkan diri dari 

ketundukan kepada hawa nafsu.77 

2) Ibadah diartikan perbuatan yang menepati janji, menjaga perbuatan 
yang melewati batas-batas syariat Allah, dan bersabar menghadapi 
musibah 

3) Beribadah berarti mengharap keridaan Allah, mengharapkan pahala-
Nya, dan menghindarkan diri dari siksa-Nya. 

4) Ibadah diartikan sebagai upaya mewujudkan kemulyaan rohani yang 
diciptakan dalam keadaan suci. 

5) Ibadah dalam arti menjalankan kewajiban karena Allah berhak 
disembah, tanpa ada pamrih sedikitpun.78 

d. Pengertian menurut Fuqaha 

Para fuqaha mengartikan ibadah sebagai berikut. 

1) Ketaatan hamba Allah yang mukallaf yang dikerjakan untuk 

mencapai keridaan Allah dan mengharap pahala-Nya di akhirat 

2) Ibadah ialah melakukan segala hak Allah.79 

3) Segala ta’at yang bersifat demikian (yakni dikerjakan semata-mata 

karena mencari keridlaan Allah dan tidak pula nyata 

kemuslihatannya yang terang.80 
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Dari beberapa pengertian-pengertian Ulama’ tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa makna ibadah adalah ketundukan manusia kepada Allah 

yang dilaksanakan atas dasar keimanan yang kuat dengan melaksanakan 

semua perintahnya dan menjauhi larangan dengan tujuan mengharap ridha 

Allah, pahala syurga dan ampunan-Nya. Beribadah kepada Allah haruslah 

dengan hati yang ikhlas yang timbul dari hati yang bersih. 

3. Jenis-Jenis Ibadah Khusus Dan Hikmahnya 

Ibadah dalam Islam secara garis besar terbagi ke dalam dua jenis, yaitu 

ibadah mahmudah (ibadah khusus) dan ibadah ghair mahmudah (ibadah 

umum). Berikut ini akan diuraikan jenis-jenis ibadah khusus dan hikmahnya 

yang melipiti thaharah, shalat, puasa, zakat, dan haji. 

 

a. Thaharah 

Syarat mutlak yang harus dipenuhi seseorang dalam pelaksanaan 

ibadah seperti shalat, tawaf, dan ibadah lainnya adalah bersuci atau 

lazim disebut dengan thaharah.81  Thaharah yaitu suci, menghilangkan 

kotoran atau najis, dan hadast baik yang melekat ada badan, pakaian, 

dan tempat dengan alat penghilangnya seperti air, tanah, batu, kertas, 

atat lain yang diperbolehkan dalam syariat Islam. 

Secara bahasa, thaharah bermakna bersih dan suci dari berbagai 

kotoran. Sedangkan, menurut istilah, thaharah ialah menghilangkan 
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hadast dengan cara menghilangkan sifat yang menempel di badan yang 

dapat menhalangi sahnya shalat dan lain sebagainya.82 Bersuci dari 

hadas artinya menghilangkan hadas kecil dengan berwudhu dan 

menghilangkan hadas besar dengan mandi janabat (mandi wajib karena 

bersetubuh, keluar air mani, dan selesai haid atau nifas).83 

Hikmah thaharah yaitu: “Akan membiasakan seseorang untuk 

hidup bersih yang menjadi syarat hidup sehat. Wudhu, yang dalamnya 

terkandungkewajiban membasuh anggota wudhu, mengisyaratkan 

kewajiban untuk mensucikan diri setiap saat dari dosa”.84 

 

b. Shalat 

Asal makna shalat menurut bahasa Arab ialah “do’a”, tetapi yang 

dimaksud disini ialah “ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan 

perbuatan yang dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam, dan 

memenuhi beberapa syarat yang ditentukan”.85 

Shalat menurut syara’ yaitu menyembah Allah Ta’ala bengan 

beberapa perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram 

dan diakhiri dengan salam, dan wajib melakukannya pada waktu-waktu 
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yang telah ditentukan.86 Sedangkan menurut Abu Ahmadi dan Noor 

Salimi shalat arti bahasanya do’a. adapun istilahnya adalah perbuatan 

yang diajarkan oleh syara’, di mulai dengan takbir dan diakhiri dengan 

memberi salam”. 

Ketentuan shalat telah ditetapkan dalam syariat Islam yang 

berdasarkan pada Al-Qur’an dan contoh yang telah dilakukan Nabi yang 

telah termuat dalan Sunnahnya. 

Shalat merupakan pokok ibadah dalam agama Islam bahkan tiang 

agama (imad addin). Ukuran keberagaman seseorang ditentukan oleh 

shalat, artinya jika ia menegakkan shalat maka dia telah menegakkan 

agamanya.87 

Shalat itu terdiri dari dua macam yaitu shalat wajib (fardhu) dan 

shalat sunnah. Shalat wajib berarti shalat yang harus dilakukan dan tidak 

boleh ditinggalkan kecuali bagi orang-orang yang Allah beri keringanan 

padanya, sedangkan shalat sunnah yaitu shalat yang dianjurkan oleh 

Allah untuk melaksanakannya dan bila tidak dikerjakan maka tidak ada 

dosa baginya. 

Hikmah ibadah shalat yaitu: “Shalat mengandung makna 
pembinaan pribadi yaitu dapat terhindar dari perbuatan dosa dan 
kemungkinan. Orang yang melakukan shalat hidupnya akan terkontrol 
dengan baik. Setiap waktu shalat, seorang Muslim mengharapkan 
dirinya kehadapan Allah SWT, meminta ampunan dan petunjuk-Nya 
melalui bacaan shalat yang diucapkannya. Setelah shalat itu dapat 
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kembali dalam kegiatan rutinnya dengan jiwa yang sudah bersih, 
semangat baru, dan harapan yang segar. Pribadi yang terkontrol 
sedemikian rupa, minimal lima kali sehari semalam, akan cenderung 
bertingkah laku yang baik, terhindar dari perbuatan dosa. Karena itu, 
orang yang shalat dengan benar terhayati dan khusuk akan terhindar dari 
perbuatan dosa dan ingkar”.88 

 
c. Puasa 

“Soumu” (puasa), menurut bahasa Arab adalah “menahan diri dari 

sesuatu”, seperti menahan makan, minum, hawa nafsu, menahan 

berbicara yang tidak bermanfaat dan sebagainya.89 

Menurut istilah Agama Islam yaitu “menahan dari segala sesuatu 

yang membatalkannya, satu hari lamanya, mulai dari terbit fajar sampai 

terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat”. 

Jadi dapat diartikan bahwa, puasa yaitu menahan makan, minum, 

dan segala apa yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar hingga 

tenggelam matahari.90 Ibadah puasa hukumnya ada yang wajib dan ada 

pula yang sunah. Adapun puasa wajib adalah puasa selama sebulan 

penuh pada bulan Ramadhan dan puasa nadzar (puasa yang di-nadzar-

kan, misalnya bernadzar akan puasa jika lulus ujian; jika lulus, maka ia 

wajib berpuasa).91 Kewajiban puasa Ramadhan didasarkan kepada 

Firman Allah SWT dalan surat al-Baqarah ayat 183, yaitu: 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu 
berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum 
kamu agar kamu bertakwa”. (Q.S. Al-Baqarah. 2: 183).92 

 
Puasa sunah adalah puasa yang hukumnya sunah, yaitu puasa hari 

Senin dan Kamis, puasa selang hari, puada enam hari pada bulan syawal, 

dan sebagainya.93 Tujuan mencapai derajat takwa, yaitu keadaan ketika 

seorang Muslim tunduk dan patuh kepada perintah Allah SWT dan 

menjauhkai larangan-Nya.94 

Hikmah ibadah puasa, yaitu: “Puasa mendidik orang disiplin 
terhadap waktu.Waktu-waktu puasa yang telah ditentukan 
menggambarkan betapa perlunya waktu dan juga meningkatnya 
pengamalan agama.Puasa melatih menahan dan mengendalikan diri dari 
keinginan-keinginan dan dorongan-dorongan untuk melakukan 
perbuatan yang dilarang Allah SWT.dorongan-dorongan itu akan 
senantiasa datang pada diri setiap orang. Apakah seseorang terbawa atau 
tidak dengan dorongan itu bergantung dari pertahanan dan pengendalian 
diri.Dengan puasa, seorang mukmin dilatih untuk mengendalikan dan 
menahan dorongan-dorongan nafsu tadi sehingga tidak mudah hanyut 
dan tersesat terhadap arus dosa yang mencelakakan dirinya.95 

 
d. Zakat 
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Pengertian zakat menurut lughah (bahasa) berarti : nama 

(kesuburan). Thaharah; Barakah (keberkahan) dan juga, Tazkiyah 

(tathhier : pensucian). Penegrtan menurut syara’, ialah pemberian yang 

wajib diberikan dari harta tertentu, menurit sifat-sifat dan ukuran 

tertentu pada golongan tertentu.96 

Menurut Sulaiman Rasjid zakat menurut istilah Agama Islam 

artinya “kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak 

menerimanya, dengan beberapa syarat.”97 

Zakat, ialah nama atau sebutan dari suatu hak Allah Ta’ala yang 

dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat, karena 

didalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkat, membersihkan 

jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebijakan.98 Menurut S.A. 

Zainal Abidin zakat yaitu membersihkan harta benda.99 Sedangkan 

menurut  Rois Mahfud memberikan harta apabila telah mencapai nisab 

dan haul kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat 

tertentu.100 Nisab adalah ukuran tertentu dari harta yang dimiliki yang 

wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan haul adalah perjalanan genap 

satu tahun. 101 

Harta benda yang wajib dizakati ada lima, yaitu: 
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1) Harta yang berharga, seperti uang, emas, perak, dan sebagainya. 
2) Binatang piaraan, seperti lembu, kerbau, kambing, unta dan 

sebagainya. 
3) Tanaman (buah-buahan), seperti padi, gandum, jagung, kurma dan 

sebagainya. 
4) Harta perniagaan (dagangan). 
5) Harta rikaz (galian) yakni harta orang zalim dahulu yang terpendan 

di dalam tanah.102 
 

Jadi dapat difahami bahwa zakat merupakan harta yang 

dikeluarkan seorang Muslim yang mempunyai harta benda yang sudah 

sampai nisabnya, wajib dikeluarkan zakatnya dan dibagikan kepada 

orang-orang yang berhak menerimanya. Kewajiban zakat ini didasari 

pada Firman Allah dakan surat at-Taubah ayat 103: 

                           

              

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu 
kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah 
untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) 
ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar 
lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. At-Taubah, 9: 103)103 

 
Hikmah zakat, yaitu: 

1) Mediasi dalam meningkatkan iman kepada Allah SWT, 

menumbuhkan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat 
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kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, 

membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.104 

2) Berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka, 

terutama fakit miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih 

sejahtera.105 

3) Sebagai pilar amal bersama (jama’i) antara orang-orang kaya yang 

berkecukupan dan para mujahid.106 

4) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan 

prasarana yang harus dimiliki umat Islam.107 

5) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena zakat itu 

bukanlah membersihkan harta kotor.108 

6) Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah 

satu instrumen emerataan pendapatan.109 

7) Mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga 

memiliki harta kekayaan disamping dapat memenuhi kebutuhan 

hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi muzakki 

dan munfik.110 

e. Haji 
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Pengertian haji menurut bahasa yaitu menyengaja.Pengertian haji 

menurut istilah syara’ yaitu suatu amal ibadah yang dilakukan dengan 

sengaja mengunjungi Ka’bah (Baitullah) di Mekkah dengan maksud 

beribadah secara ikhlas mengharap keridhaan Allah dengan syariat 

rukun dan dikerjakan pada waktu tertentu.111 

Ibadah haji hukumnya wajib dikerjakan hanya sekali seumur 

hidup, dan sunat mengulangi beberapa kali bagi yang mampu. 

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran ayat 97: 

                             

  

Artinya: “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, 
yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke 
Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka 
sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) 
dari semesta alam”.(Q.S. Ali Imran, 3:97)112 

 
Ibadah haji merupakan penyempurna rukun Agama. Setiap Muslim 

yang mengerjakan haji tentunya ia berharap rangkaian haji yang 

dilakukannya diterima oleh Allah SWT dan menjadi haji yang mabrur, 

serta dibalas dengan pahala yang besar. “Seorang sahat bertanya kepada 

beliau, “Amal apakah yang paling utama?” Rasul menjawab, “Iman 
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kepada Allah dan Rasul-Nya.” Sahabat itu bertanya lagi, “Kemudian 

apa?” Rasul mejawab, “Jihad dijalan Allah”.Sahabat bertanya lagi, 

“Kemudian apa?”Rasul menjawab, “Haji mabrur”.”113 

Hikmah haji, yaitu: “Haji mabrur merupakan amanah utama yang 

kadarnya disejajarkan dengan iman dan jihad.Iman bukanlah sesuatu 

yang terjadi pada suatu waktu saja, tetapi berjalan terus-menerus.”114 

Demikian pula jihad, harus dilakukan secara terus menerus 

sepanjang hayat.Haji mabrur pun tidak hanya setelah pulang ibadah haji, 

melainkan terus menerus diaplikasikan dalam kehidupan pribadi dan 

sosial setelah kembali ke Tanah Suci.115 

 

C. Mahasantri 

Mahasantri berasal dari dua kata, yakni Maha dan Santri.Maha artinya 

tinggi, sedangkan santri adalah sebutan seorang siswa di pondok pesantren 

yang merupakan unsur pokok dengan keberadaan pondok itu sendiri. Santri 

dalam lingkungan pesantren terdiri dari dua kelompok, yaitu: 

1) Santi 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 dan biasanya mereka tidak menetap dalam 
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pesantren. Mereka pulang kerumah masing-masing setiap selesai 
mengikuti suatu pelajaran di pesantren.116 
 

Jadi dapat disimpulkan bahwa mahasantri adalah santri tertinggi atau 

satri diatasnya santri yang biasa sebagai sebutan santri di SLTA kebawah. 

Mahasanti merupakan sebutan mahasiswa yang bermukim di asrama yang 

berada di lingkungan kampus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE DAN TEHNIK PENELITIAN 
 

A. Metode Penelitian 

Menurut Emzir penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan atau proses 

sistematis untuk memecahkan masalah yang dilakukan dengan penerapan metode 
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ilmiah. Tujuan dari semua usaha ilmiah adalah untuk menjelaskan, 

memprediksikan, dan atau mengontrol fenomena.117 

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.118 Pada dasarnya metode 

penelitian adalah langkah dan prosedur yang akan dilakukan dalam 

mengumpulkan data dan informasi empiris untuk memecahkan permasalahan dan 

atau menguji hipotesis penelitian.119 Untuk dapat melaksanakan penelitian dengan 

baik dan sistematis, dalam upaya mengumpulkan data dan menganalisis data 

maka ada beberapa hal pokok yang mendasari penelitian yaitu: jenis penelitian, 

tempat penelitian, sumber data, instrument penelitian, tehnik pengumpulan data, 

dan tehnik analisis data serta keabsahan data. 

 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebab dalam 

melakukan pengamatan kepada subyek penelitian, yang sangat diutamakan 

adalah mengungkap makna, yakni makna keefektifitasan dalam proses 

pembelajaran yang dilakukan. 

“Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada 
filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 
alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah 
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instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive 
dan snowbal, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis 
data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 
menekankan makna dari pada generalisasi”.120 

 
Sedangkan jenis dari penelitian ini tergolong penelitian lapangan (field 

reseach), dimana penelitian ini dilakukan langsung di lapangan yaitu Ma’had 

al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung untuk memperoleh gambaran 

penelitian secara luas, menyeluruh dan mendalam dapat tercapai mengenai 

keefektifitasan Pembelajaran PPI (Praktik Pengamalan Ibadah) Mahasantri di 

Ma’had al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung. Adapun tehnik penulisan ini 

peneliti berpedoman kepada buku “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 

Mahasiswa” yang diterbitkan oleh Institut Agama Islam Negeri (UIN) Raden 

Intan Lampung tahun 2015. 

2. Tempat Penelitian 

 Tempat penelitian dilaksanakan di Ma’had al-Jami’ah IAIN Raden Intan 

Lampung. Ma’had al-Jami’ah ini peneliti terjun secara langsung untuk 

melakukan pengamatan terhadap Keefektifitas Pembelajaran PPI (Praktik 

Pengamalan Ibadah) sehari-hari Mahasantri dan proses pembelajaran yang ada 

disana. 

 Alasan peneliti memilih Ma’had al-Jami’ah sebagai tempat penelitian 

dikarenakan Ma’had al-Jami’ah merupakan salah satu Icon yang berada di 

UIN Raden Intan Lampung sebagai wadah pembinaan mahasiswa dalam 
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bidang pengembangan ilmu keagamaan dan kebahasaan serta peningkatan dan 

pelestarian tradisi spiritualitas keagamaan yang kedudukannya sebagai Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) yang setara dengan UPT Perpustakaan, UPT Pusat 

Bahasa, dan UPT-UPT lainnya.121 Selain daripada itu peneliti juga merupakan 

alumni Ma’had al-Jami’ah yang sedikit banyak mengetahui pembelajaran 

yang diterapkan disana, kemudian di Ma’had al-Jami’ah ini sangat banyak 

agenda-agenda yang dilakukan setiap harinya yang menurut peneliti porsinya 

terlalu banyak dan cukup berat bagi mahasantri yang berkedudukan sebagai 

Mahasiswa, akibatnya tujuan pada setiap agenda tersebut tidak sesuai dengan 

yang diinginkan  dansedikit terhambat sehingga menghasilkan sesuatu yang 

tidak maksimal.Salah satu kegiatan tersebut adalah kegiatan Halaqah pada 

kelas PPI (Praktik Pengamalan Ibadah). 

3. Sumber Data 

 Sumber data dalam penelitian di pilih secara purposiv sampling. 

purposiv sampling merupalan teknik penentuan sempel dengan pertimbangan 

khusus sehingga layak dijadikan sempel.122 Dalam hal ini peneliti akan 

memilih sabjek yang dianggap mempunyai pengetahuan terhadap objek yang 

diteliti, sehingga mampu membuka jalan untuk meneliti lebih dalam dan lebih 

jauh tentang “Keefektifan Pembelajaran PPI (Praktik Pengamalan Ibadah) 

Mahasantri di Ma’had al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung”. 
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 Dalam penelitian ini sumber penelitian yang digunakan adalah data 

primer dan data sekunder. Sumber data primer yaitu data yang langsung 

didapat dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan sedangkan data 

sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpulan data.123 Misalnya data yang didapat dari pihak Ma’had al-

Jami’ah serta foto-foto proses kegiatan pembelajaran mahasantri yang ada di 

Ma’had al-Jami’ah. 

 Informasi dalam Penelitian adalah: 

a. Mudir, Sekretaris, Musrif-Musrifah, Dan Mudabbir-Mudabbirah Ma’had 

al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung. 

b. Mahasantri Ma’had al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung. 

4. Instrumen penelitian 

Instrumen menurut makna kamus Inggris – Indonesia adalah instrument 

yang berarti alat perkakas, atau alat-alat. Dengan begitu instrumen penelitian 

adalah alat-alat yang digunakan dalam penelitian.124 Dalam penelitian 

kualitatif, yang menjadi instrumen adalah peneliti sendiri.125 Peneliti perlu 

mengetahui bagaimana keefektifan pembelajaran PPI (Praktik Pengamalan 

Ibadah) Mahasantri di Ma’had al-Jami’ah. 

Peneliti kualitatif sebagai human instrumen, berfungsi menetapkan fokus 

penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan 
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data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat 

kesimpulan atas temuannya.126 

Dalam pelaksanaannya peneliti akanmengumpulkan data dengan 

melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan alat bantu berupa 

tape recorde, buku catatan, camera, dan handycam. Sehingga peneliti mampu 

mengukur sejauhmana efektifitas pembelajaran PPI (Praktik Pengamalan 

Ibadah) Mahasantri yang diterapkan di Ma’had al-Jami’ah. 

B. Tehnik Pengumpulan Data 

Tehnik Pengumpulan Data merupakan cara mengumpulkan data yang 

dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.127 Untuk memperoleh 

data yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka 

diperlukan tehnik pengumpulan data yang tepat guna mengungkap data sesuai 

dengan pokok permasalahan yang terjadi. Tehnik pengumpulan data yang 

digunakan pada penelitian ini adalah: 

1. Metode Observasi 

Observasi merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan data yang 

dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pengamatan 

secara sistematis.128 Observasi sebagai alat evaluasi banyak digunakan untuk 
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menilai tingkah laku individu atau proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat 

diamati, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. 

Secara umum, pengertian observasi adalah cara menghimpun bahan-

bahan keterangan (data) yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang 

dijadikan sasaran pengamatan.129 Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, 

observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun 

dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting 

adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.130 

Adapun jenis observasi yang akan digunakan oleh penulis adalah 

observasi partisipan, dimana peneliti menjadi peserta dalam kegiatan-kegiatan 

kelompok yang akan diteliti dan langsung mengamati gejala yang ada, dalam 

hal ini proses pembelajaran PPI (Praktek Pengamalan Ibdah) Mahasantri di 

Ma’had al-Jami’ah. Hal-hal yang akan di observasi adalah kondisi fisik 

Ma’had, keadaan sarana dan prasana, proses pembelajaran PPI, dan keadaan 

mahasantri dalam proses pembelajaran. 

2. Metode Wawancara/(Interview) 

Secar umum yang dimaksud dengan wawancara adalah cara 

menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan 

tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta 
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tujuan yang telah ditentukan.131 Dalam wawancara pertanyaan dan jawaban 

diberikan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan 

saling berhadapan, namun komunikasi dapat juga dilakukan melalui 

telepon.132 Wawancara digunakan peneliti sebagai tehnik pengumpulan data 

apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden secara mendalam. 

Apabila dilihat dari sifat atau tehnik pelaksanaannya, maka wawancara 

dapat dibagi atas tiga macam, yaitu: 

a. Wawancara terpimpin (berstruktur) 

Wawancara terpimpin (berstruktur) adalah wawancara yang menggunakan 

pokok-pokok masalah yang diteliti.Dalam wawancara berstruktur semua 

pertanyaan telah dirumuskan sebelumnya dengan cermat, biasanya secara 

tertulis.133 

 

b. Wawancara tidak terpimpin (bebas) 

Wawancara tidak terpimpin (bebas) adalah proses wawancara dimana 

pewawancara sengaja mengarahkan tanya jawab pada pokok-pokok dari 

fokus penelitian.“Responden boleh menjawab secara bebas menurut isi 

hati atau pikirannya. Lama interview juga tidak ditentukan dan diakhiri 

menurut keinginan pewawancara”.134 
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c. Wawancara bebas terpimpin/berstruktur 

Wawancara bebas berstruktur adalah kombinasi keduanya, jika peneliti 

menggabungkan kedua cara diatas dengan tujuan memperoleh informasi 

yang semaksimal mungkin dari responden.135 

Dari beberapa jenis wawancara, penulis menggunakan wawancara bebas 

terpimpin/berstruktur yang diajukan kepada: 

a. Ketua Divisi PPI untuk memperoleh gambaran mengenai Proses 

pembelajaran PPI (Praktik Pengamalan Ibadah) Mahasantri di Ma’had al-

Jami’ah. 

b. Murobbiyah (Pengurus asrama) dan Musyrifah (Tenaga Pendidik) Ma’had 

al-Jami’ah untuk memperoleh data tentang proses dan kendala-kendala 

dalam Pembelajaran PPI (Praktik Pengamalan Ibdah) Mahasantri di 

Ma’had al-Jami’ah itu sendiri. 

c. Mahasantri untuk memperoleh data tentang tanggapan dalam 

Pembelajaran PPI (Praktik Pengamalan Ibdah) Mahasantri yang selama ini 

telah berjalan di Ma’had al-Jami’ah. 

3. Metode Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 
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seseorang.136 Tetapi perlu dicermati bahwa tidak semua dokumen memiki 

krebilitas yang tinggi. Sebagai contoh banyak foto yang tidak mencerminkan 

keadaan aslinya, karena foto dibuat untuk kepentingan tertentu.137 Sifat utama 

dari data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang 

untuk mengetahu hal-hal yang pernah terjadi diwaktu silang.138 

Metode dokumentasi ini penulis gunakan untuk menghimpun data yang 

berupa catatan-catatan, sejarah singkat Ma’had al-Jami’ah, struktur organisasi, 

dafar nilai, tenaga pengajar, administrasi, data siswa dan pengajar, serta 

dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang 

dibutuhkan oleh penulis, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan 

bukan berdasarkan pemikiran. 

4. Triangulasi/Gabungan 

Dalam tehnik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai tehnik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai tehnik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.139 Bila peneliti melakukan 

teknik pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti telah 

mengumpulkan data yang sekaligus menguji kreadibilitas data tersebut, yaitu 

mencetak kredibilitas data dengan berbagai tehnik pengumpulan data dan 

berbagai sumber data. 
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Ada dua macam triangulasi, yaitu triangulasi teknik dan triangulasi 

sumber.140 

“Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan tenik pengumpulan 
data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. 
peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan 
dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Adapun 
triangulasi sumber berarti mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda 
dengan teknik yang sama.”141 

 
Dalam hal triangulasi, menurut Mahinson seperti yang telah dikutip oleh 

Sugiono dalam bukunya, mengemukakan bahwa: 

“Nilai dari tehnik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk 
mengetahui data yang diperoleh convergent (meluas), tidak konsisten atau 
kontrakdiksi. Oleh karena dengan menggunakan tehnik triangulasi dalam 
pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan 
pasti. Maka dengan triangulasi akan lebih meningkat kekuatan data, bila 
dibandingkan dengan satu pendekatan”.142 

 
Tujuan triangulasi bukan untuk kebenaran tentang beberapa fenomena, 

tetapi lebih pada pendekatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah 

ditemukan. 

Tujuan penelitian kualitatif memang bukan semata-mata mencari 

kebenaran, tetapi lebih pada pemahaman subjek terhadap dunia sekitarnya.143 

Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh kebenaran data atau dokumen 

yang berhubungan dengan efektifitas pembelajaran PPI (Praktik Pengamalan 

Ibadah) Mahasantri di Ma’had al-Jami’ah. 
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C. Teknis Analisis Data 

Tehnik analisis data yang digunakan menurut Miles dan Huberman bahwa 

aktifitas dalam analisis data kualitatf dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.144 

Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan bahwa analisis data 

adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain, sehingga dapat difahami, dan 

temuannnya dapat diinformasikan kepada orang lain.145 

Jelas bahwa dalam penelitian kualitatif data yang diperoleh didapat dari 

berbagai sumber, dan dilakukan secara terus menerus dari awal sebelum 

penelitian sampai adanya kejelasan dalam penelitian tersebut. Aktivitas dalam 

analisis data yaitu: 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin 

banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data 

melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya.146 

Dengan reduksi data peneliti mencoba menggabungkan, 

menggolongkan, mengklarifiskasi, mengelompakkan data dari temuan 

dilapangan, seperti peneliti memfokuskan pada masalah keefektifan 
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pembelajaran PPI (Praktik Pengamalan Ibadah) Mahasantri yang ditetapkan di 

Ma’had al-Jami’ah. Maka redaksi data dilakukan dengan merangkum hal-hal 

apa saja yang berhubungan dengan data tentang apa yang menyebabkan 

pembelajaran tersebut dikatakan efektif dan tidaknya di Ma’had al-Jami’ah.  

2. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data.147 Dari penyajian data tersebutlah maka data akan tersusun dalam pola 

hubungan yang disajikan dalam bentuk bagan, uraian singkat, laporan tulisan, 

yang dijelaskan (yang bersifat naratif). Nantinya, hasil dari temuan yang 

didapat, dapat disajikan pada bagian (a) Penerapan pembelajaran PPI (Praktik 

Pengamalan Ibadah), (b) Efektifitas Pembelajaran PPI (Praktek Pengamalan 

Ibadah) Mahasantri di Ma’had al-Jami’ah. Dengan mendisplaykan data, maka 

akan memudahkan untuk mengetahui apa yang terjadi, merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.148 

 

3. Conclusion Drawing/ Varification 

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.149 Varifikasi yaitu 

menarik kesimpulan berdasarkan hasil yang peneliti temukan yang telah 

dijelaskan pada uraian singkat tersebut.Kesimpulan dalam penelitian kualitatif 
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yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum 

pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang 

sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti 

menjadi jelas. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan hanya bersifat sementara saja, dan 

sewaktu-waktu akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan analisis kualitatif (non-statistik) karena data yang 

diperoleh merupakan data deskriptif. 

D. Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian ini digunakan untuk menjaga 

keobjektifan, keakuratan, keterukuran, dan kepastian.Sehubungan dengan 

pemeriksaan keabsahan, untuk mendapatkan data yang valid perlu dilakukan 

pengecekan data dengan berbagai sumber, teknik, dan waktu (Triangulasi 

Data). 

Uji keabsahan data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian 

kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, 

peningkatan ketekunan dalam penelitian, dan triangulasi.Dari berbagai uji 

keabsahan data, penulis menggunakan triangulasi sebagai uji keabsahan data 

dalam penelitian ini. 

Triangulasi merukan teknik pengecekan pengabsahan data digunakan 

untuk meningkatkan tingkat derajat kepercayaan, dan akurasi 



 

data.“Triangulasi dalam pengujian kreabilitas ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagaicara dan berbagai 

waktu.Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik 

pengumpulan data, dan waktu.150 

1. Triangulasi Sumber. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji 

kredibilitas data dilakukan dengan cera mengecek data yang telah 

diperoleh melalui berbagai sumber.151 

2. Triangulasi Teknik. Triangulasi teknik untuk menguji kreabilitas data 

dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan 

teknik yang berbeda.152 

3. Triangulasi Waktu. Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas 

data.data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada 

saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan 

data yang lebih vilid sehingga lebih kredibel.153 

Teknik pengecekan keabsahan data yang peneliti gunakan adalah 

menggunakan teknik keabsahan data triangulasi sumber terkait kepada ketua 

Divisi PPI, Murobbiyah, Musyrifah, dan Mahasantri Ma’had al-Jami’ah UIN 

Raden Intan Lampung untuk mengetahui bagaimana keefektifitasan 
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pembelajaran PPI (Praktik Pengamalan ibadah) Mahasantri semester IV 

asrama putri II di Ma’had al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 

A. Profil Ma’had Al-Jami’ah 

1. Sejarah Berdirinya dan Dasar Hukum Ma’had Al-Jami’ah 

a. Sejarah Berdirinya Ma’had Al-Jami’ah 

Ma’had al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung lahir dari keinginan 

bersama untuk membentuk dan membina mahasiswa yang memiliki 



 

keunggulan akademik dan moral di tengah arus globalisasi dewasa ini 

sebagaimana Visi dan Misi UIN Raden Intan Lampung. Rintisan Ma’had 

al-Jami’ah di UIN Raden Intan Lampung dimulai pada masa Rektor Prof. 

Dr. Noor Khozin, MA tahun 2003 dengan nama Ma’had ‘Ali bertempat 

diasrama Labuhan Ratu. Namun program ini hanya bertahan setahun, 

kemudian vacum. Program ini muncul dan menguat kembali seiring 

dengan hibah pendirian 2 (dua) unit gedung Rusunawa (Rumah Susun 

Sederhana Sewa) oleh Kementerian Perumahan Rakyat di susul 

pembangunan satu unit gedung Asrama Mahasiswa beserta rumah mudir 

(Bait al-Mudir) dan katin. Agar ketiga gedung yang ada tidak hanya 

berfungsi sebagai tempat tinggal semata, maka Rapat Senat IAIN Raden 

Intan Lampung tanggal 5 Agustus 2009 memutuskan pendirian Ma’had al-

Jami’ah sebagai wadah akademik (Academik Sphere) yang memberikan 

ruang gerak bagi perkembangan intelektual dan moral mahasiswa, 

sehingga mendukung perkembangan intelektual (kognisi) dan 

keberagaman (afeksi). Hal ini di tindak lanjuti dengan Keputusan Rektor 

Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pendirian atau Pembentukan Pondok 

Pesantren Mahasiswa Ma’had al-Jami’ah IAIN Raden Intan Lampung, 

lengkap dengan struktur dan personalia Dewan Pengurus.aa 

Ma’had al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung menerima mahasantri 

baru terhitung sejak tahun akademik 2010/2011.Mahasantri pertama 

terdiri dari para penerima beasiswa BIDIK MISI dan beasiswa lain tanpa 



 

memandang semester. Setahun kemudian, Ma’had al-Jami’ah memberi 

kesempatan kepada mahasiswa non-beasiswa untuk menjadi mahasantri. 

Dalam perkembangannya, struktur dan susunan kepengurusan Ma’had al-

Jami’ah mengalami perubahan berdasarkan SK Rektor No 13 Tahun 2012 

dengan dibentuknya Dewan Pengelola Asrama/ Rusunawa yang secara 

khusus bertugas mengelola aspek-aspek fisik Asrama/ Rusunawa, 

sementara Program Kema’hadan di jalankan oleh Dewan Pengasuh  di 

bantu Musyrif-Musyrifah. Sejak tahun ajaran 2012/2013, diberlakukan 

masa tinggal di Rusunawa satu tahun saja, kecuali bagi yang memiliki 

kualifikasi dan persyaratan tertentu yang diizinkan untuk tetap tinggal di 

Ma’had hingga satu tahun berikutnya. 

Selanjutnya seiring dengan perubahan Ortaker (Organisasi dan Tata 

Kerja) PTAIN, terhitung sejak Januari 2013 Ma’had al-Jami’ah 

dikukuhkan secara resmi sebagai UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pusat 

Ma’had al-Jami’ah. Maka Ma’had al-Jami’ah pun resmi di akui sebagai 

Unit Pelaksana Teknis yang setara dengan UPT Perpustakaan, UPT Pusat 

Bahasa, dan UPT-UPT lainnya. Dalam usia yang relatif muda (4 tahun) 

ini, eksistensi Ma’had al-Jami’ah memang belum terlihat signifikan. 

Masih banyak warga kampus (termasuk dosen, pegawai dan mahasiswa) 

yang mengenal Ma’had al-Jami’ah hanya sebagai sekedar asrama 

(Rusunawa). Namun, kiprah mahasantri dan alumni Ma’had al-Jami’ah 

pada empat tahun terakhir mulai menunjukkan citra positif. Mereka 



 

mampu bersaing dan berprestasi dalam berbagai even kegiatan maupun 

perlombaan yang kerap diadakan, baik oleh internal maupun eksternal 

kampus. Meski secara formal mereka tidak tampil mengatasnamakan 

ma’had, namun mayoritas utusan fakultas secara tidak langsung terdiri 

dari mahasantri, pengurus asrama maupun alumni ma’had, begitu pula 

dalam praktik kegiatan di masyarakat.Saat kuliah kerja nyata (KKN), 

alumni Ma’had cenderung lebih berani tampil dan mampu berkiprah 

sesuai harapan. Eksistensi Ma’had al-Jami’ah di UIN Raden Intan 

Lampung semakin nyata seiring dengan pengalihan statusnya sebagai 

salah satu UPT, dan diserahkannya pengelolaan program Matrikulasi 

Praktik Pengamalan Ibadah (PPI) dan Pusat Bahasa kepada Manajemen 

Ma’had al-Jami’ah mulai tahun akademik 2013/2014. 154 

b. Dasar Hukum 

Adapun dasar hukum pendidirian Ma’had al-Jami’ah adalah: 

1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional; 

2) Keputusan Senat IAIN Raden Intan Lampung Nomor  

01/SENAT/IAIN/2009 tanggal 5 Febrruari 2009 Tentang 

Pembentukan Pesantren Mahasiswa IAIN Raden Intan Lampung; 
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3) Keputusan Rektor IAIN Raden Intan Lampung Nomor 83 Tahun 2010 

tentang Pendirian/ Pembentukan Pondok Pesantren Mahasiswa 

Ma’had al-Jami’ah IAIN Raden Intan Lampung; 

4) Surat Keputusan Rektor IAIN Raden Intan Lampung Nomor 13 Tahun 

2012 tentang Penyempurnaan Surat Kepeutusan Rektor IAIN Raden 

Intan Lampung Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pendirian/ 

Pembentukan Pondok Pesantren Mahasiswa Ma’had Al-Jami’ah IAIN 

Raden Intan Lampung.155 

2. Filosofi, Visi dan Misi, Fungsi dan Signifikan 

a. Filosofi Ma’had Al-Jami’ah.  

Adapun filosofi Ma’had al-Jami’ah adalah sebagai berikut:  

1) Ma’had al-Jami’ah merupakan lembaga Pendidikan Islam yang 

menitikberatkan pada pendalaman ilmu-ilmu Agama, mewarisi 

kontinuitas tradisi Islam yang di alirkan ‘ulama dari masa ke masa. 

2) Secara histori, Ma’had al-Jami’ah merupakan kelanjutan lembaga 

tradisi pesantren yang memiliki sumber-sumber klasik. Dilihat dari 

hubungan historis ini, Ma’had al-Jami’ah merupakan mata rantai 

pendidikan Islam universal yang identik dengan model pendidikan 

Islam khas Indonesia, muncul dan berkembang dari pengalaman 

Sosiologis masyarakat lingkungannya (indigenous). 
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3) Sebagai lembaga yang identik dengan model pendidikan Islam khas 

Indonesia, Ma’had al-Jami’ah merupakan lembaga yang 

mentransformasikan keilmuan dan pengalaman ilmu dan tradisi ke-

Islaman, mencakup aqidah, syari’ah, dan akhlak. 

4) Ilmu-ilmu ke-Islaman yang diajarkan Ma’had al-Jami’ah bermuara di 

Madzab Ahlussunnah wal Jama’ah, dalam pengertian yang luas, 

mengandung sikap intelektual yang berpegang teguh kepada tradisi-

tradisi Islam yang kaya. 

5) Ma’had al-Jami’ah juga merupakan lembaga pendidikan integrasi 

tradisi lokal dengan konsep-konsep epistemologis ke-Islaman, 

selanjutnya membentuk sub-kultur “sarjana-santri atau santri-sarjana” 

dalam kehidupan masyarakat Indonesia.156 

b. Visi dan Misi 

Sebagai salah satu dari pilar (Rukun) Perguruan Tinggi Islam, 

Ma’had al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung mengusung visi: “Menjadi 

pusat pemantapan aqidah, pengembangan Ilmu dan Tradisi ke-Islaman, 

amal shaleh, akhlak mulia, dan terciptanya mahasiswa santri yang unggul 

dan kompetitif.” Visi ini kemudian diterjemahkan dalam risalah misi 

sebagai berikut:157 
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1) Menghasilkan mahasantri yang memiliki kemampuan bacaan dan 

pemaknaan Al-Qur’an dengan benar dan baik; 

2) Menghasilkan Mahasantri memiliki kemantapan aqidah, kedalaman 

spiritual, keluhuran akhlak, dan keluasan ilmu ke-Agamaan; 

3) Menciptakan tradisi pesantren yang mendukung tercapainya 

pemantapan aqidah, amal shalih, dan akhlak mulia; 

4) Memberikan keterampilan berbahasa Arab dan Inggris bagi 

mahasantri. 

c. Fungsi dan Signifinasi 

Adapun fungsi dan signifikasi Ma’had al-Jami’ah adalah sebagai 

berikut:158 

1) Fungsi 

Sebagai wahana pembinaan mahasiswa dalam bidang pengembangan 

ilmu keagamaan dan kebahasaan serta peningkatan dan pelestarian 

tradisi spiritualitas ke-Agamaan. 

2) Signifikasi 

Signifikasi strategis Ma’had al-Jami’ah antara lain: 

a) Penggemblengan mahasantri yang: 

 Mampu menerapkan dan megembangkan khazanah ilmu 

pengetahuan keislaman. 

 Memiliki integritas tinggi dan wawasan kebangsaan. 
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 Berjiwa santri (pejuang, ikhlas, mandiri, kreatif dan inovatif). 

b) Pengayaan sinergisitas budaya local dengan ajaran Agama dalam 

mendukung kemandirian dengan tetap mempertahankan keutuhan 

bangsa dan negara. 

c) Pengembangan kepribadian Mahasantri yang memiliki kemantapan 

aqidah, spiritual, dan keagungan akhlak. 

d) Pengembangan kegiatan ke-Agamaan dan bi’ah lughowiyah 

(lingkungan berbahasa), khususnya bahasa Arab dan bahasa 

Inggris. 

3. Karakteristik Ma’had al-Jam’ah UIN Raden Intan Lampung 

Sebagai UPT yang membidangi kepesantrenan, Ma’had al-Jami’ah 

memiliki karakteristik sebagai identitas model kelembagaannya. Secara umum 

Ma’had al-Jami’ah merupakan tipe integrasi antara pesantren salaf dan 

modern dengan memodifikasi kreatif menyesuaikan situasi dan kondisi. 

a. Pola Pendidikan Kepesantrenan 

Mahasantri yang dibina di Ma’had al-Jami’ah juga menyandang 

status mahasiswa aktif yang mengikuti perkuliahan dan aktivitas 

kemahasiswaan lain dari pagi hingga sore, ditambah kesibukan 

mengerjakan tugas-tugas kuliah di malam hari. Syaikhul Ma’had, mudir, 

dan asatidz juga tidak tinggal dan menetap dilingkungan pesantren, 

melainkan pada jam-jam tertentu saja. Sehingga praktis yang menjadi 



 

“penjaga gawang” adalah murabbi/murabbiyah (pembina asrama) dan para 

musyrif/musyrifah.Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya 

membangun lingkungan kepesantrenan yang ideal dan efektif. Karena itu, 

Ma’had al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung “berijtihad” membangun 

pola pendidikan kepesantrenan yang tidak tersentral pada figur kyai dan 

asatidz sebagai aktor utama pendidikan kepesantrenan, melainkan lebih 

bertumpu pada figur mudir, murabbi dan musyrif/musyrifah sebagai 

pelaksana lapangan yang berinteraksi langsung dengan mahasantri. 

Pola pendidikan yang dikembangkan di Ma’had al-Jami’ah UIN 

Raden Intan Lampung mengandung spirit pengembangan knowladge, skill, 

habit pada diri mahasantri, dengan pendekatan sebagai berikut:159 

1) Pengajaran. Mahasantri mendapat pelajaran mengenai ilmu-ilmu dasar 

ke-Islaman antara lain: Tauhid, fiqih, Tafsir, Hadits dan Akhlak. Pola 

pengajaran dikemas dalam bentuk tutorial studi ke-Islaman berupa 

pengajian kitab-kitab kuning secara bandhongan para asatidz. 

2) Bimbingan. Mahasantri dibimbing dengan sistem pendampingan dan 

mentoring yang bersifat intensif dalam praktik membaca dan 

menghafal Al-Qur’an, teori dan praktik ibadah, serta praktik 

komunikasi bahasa asing (Arab dan Inggris). Fungsi ini dijalankan 

oleh Musryrif atau Musyrifah dengan arahan Murabbi/Murabbiah dan 

Mudir. 
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3) Pelatihan. Mahasantri dilatih untuk memiliki kecakapan dan 

keterampilan di bidang keagamaan maupun non-keagamaan sebagai 

bekal hidup di masyarakat, antara lain: melalui program kultum ba’da 

shalat, latihan pidato setiap minggu, tilawah, kaligrafi, seni marawis, 

hingga pelatihan jurnalistik dan kewirausahaan. Program pelatihan ini 

bersifat harian, mingguan, bulanan/semester. Pelatihan pidato dan 

kultum dibimbing oleh Musyrif atau Musyrifah, semetara program 

pelatihan lainnya dikemas dalam kegiatan ekstrakulikuler dan kegiatan 

program ini ditangani oleh Musyrif atau Musyrifah atau instruktur dari 

luar yang berkompeten di bidangnya. 

4) Pembinaan dan Pengasuhan. Fungsi ini dijalankan 

Murabbi/Murabbiah, Mudir, dan Syaikhul Ma’had sesuai dengan 

tupoksi masing-masing dengan tujuan mengarahkan, memotivasi, 

mengevaluasi, dan memastikan sivitas akademika dan program 

berjalan pada jalur yang diharapkan (on the track). Dalam hal ini, 

Murabbi atau Murabbiah memberikan pengarahan umum minimal 

seminggu sekali, Mudir tiap dua minggu sekali, dan Syaikhul Ma’had 

minimal tiap bulan sekali. 

5) Peneladanan. Seluruh elemen pengurus berperan aktif sebagai figur 

teladan mahasantri dalam hal prilaku (akhlak) secara umum. Lebih 

spesifik lagi mereka tampil sebagai contoh nyata dalam penerapan 



 

disip;in beribadah dan berbahasa, sehingga mahasantri termotivasi dan 

mencontoh. 

6) Pembiasaan. Mahasantri dibiasakan dan diakrabkan dengan pola dan 

suasana khas pesantren, serta praktik kehidupan keagamaan secara 

umum. Sholat berjam’ah, wirid, shalawat, dan membaca Al-Qur’an 

menjadi menu wajib dalam kerangka dalam menanamkan kebisaan 

baik, disamping menu-menu sunnah lainnya. seperti shalat malam, 

istighasah, dan puasa Senin-Kamis. Selain itu, mahasantri dibiasakan 

hidup bersih dan rapi, serta perilaku positif lain, baik secara stimultan 

maupun sistemik (bebasis program). 

7) Pengawasan. Untuk membangun dan menjamin kedisiplinan dalam 

pelaksanaan kegiatan, diterapkan mekanisme pengawasan berbasis 

portofolio (absen kegiatan), di samping pengawasan etis terkait 

perilaku yang diatur dalam tata tertib. Penegakan peraturan atau 

hukum atas pelanggaran yang dilakukan sebagai konsekuensi 

pengawasan dilakukan secara periodik dengan pola berjenjang, mulai 

tingkat Musyrif atau Musyrifah, kemudian naik ke Murabbi, lalu ke 

Mudir atau Syaikhul Ma’had dengan metode dan pendekatan yang 

berjenjang pula. 

b. Sarana dan Prasarana Kepesantrenan 

Secara ideal, salah satu rukun pesantren adalah adanya unsur 

perangkat keras (hardware) yang menunjang fungsinya, berupa: masjid, 



 

rumah kyai, perumahan ustadz, asrama, dan madrasah (tempat belajar). 

Pada titik ini, Ma’had al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung belum 

sepenuhnya memiliki unsur-unsur ideal tersebut secara mandiri.Unsur dan 

modal utama sarana yang dimiliki adalah 3 asrama (dua diantaranya 

merupakan Rusunawa bantuan Kementrian Perumahan Rakyat) yang 

dimultifungsikan secara integral sebagai pemondokan (bagi mahasantri, 

kyai, pengurus, dan dewan asatidz), masjid, dan sarana belajar. Aula 

masing-masing asrama difungsikan sebagai masjid sekaligus tempat 

belajar dan gelar kegiatan, disamping beberapa ruang belajar kecil untuk 

pembelajaran komunitas. Integrasi fungsional ini dengan segala 

kekurangannya justru menciptakan lingkungan terpadu yang mendkung 

terciptanya suasana dan nuansa kepesantrenan sebagai subkultur tersendiri 

dalam kehidupan masyarakat kampus.160 

4. Struktur Kepengurusan 

Ma’had al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung banyak mengalami 

perkembangan, baik dalam bidang fisik maupun non fisik. Dalam bidang 

pendidikan Mudir Ma’had Al-Jami’ah dibantu oleh beberapa pengurus dan 

melibatkan mahasantri yang akhirnya dibentuklah sebuah kepengurusan 

Ma’had al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung. Dalam membentuk 

kepengurusan Mudir Ma’had memberikan persyaratan yang berhak menjadi 

pengurus adalah mahasantri yang telah menempuh pendidikan di Ma’had al-
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Jami’ah minimal 2 tahun (semester 5). Hal ini dilakukan agar mahasantri yang  

menjadi pengurus mengetahui kondisi serta seluk beluk Ma’had al-Jamiah.161 

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Raden Intan Lampung No. 02.c 

Tahun 2016. Tanggal 7 Januari 2016. Tentang Pengurus Ma’had al-Jamiah 

UIN Raden Intan Lampung masa bakti 2016/2017 adalah sebagai berikut:162 

Tabel 02 
Susunan Personalia Kepengurusan Ma’had Al-Jami’ah  

UIN Raden Intan Lampung T.A 2016/2017 
 

No Jabatan Gol Nama 

1 Kepala Pusat/Mudir III/c Ust. Kamran, Lc., M.S.I 

2 Sekretaris/Katib 
III/c 

Ust. Muhammd Nur, 

M.Hum 

3 Koor. Bidang PPI - Ust. Riski Gunawan, 

M.Pd.I 

4 Koor. Bidang Bahasa  - Ust. Mahmud Sahroni, 

M.Pd 

5 Koor. Bidang Tilawah & 

Tahfizh 

- Ustzh. Kurnia, S.Pd.I 

6 Koor. Bidang Ekstra - Ust. Juniansyah, S.Pd 
 

No 
Jabatan Asrama 

Putra Putri 1 Putri 2 

Murabbi/ah / 

Pembina 

Asep Budianto, 

S.Th.I 

Intan Muflihah, 

M.Pd.I 

Ida Munfarida, 

S.Fil.I 

Musyrif/ah M. Akhiruddin Eka Apriyani Mulyati 
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Ridho Ahmad Nadzrotul Uyun Qurrota A’yun 

Surono Sutri Rahma Roinatuz Zahro 

M. Abid Sidik Nur Rohmatul ‘Aini Afiska 

Dani Ardilas Gustin 

Rifa’aturrofiqoh 

Rahmanita Sari 

Ahmad Nur Sodik Eva Riantika Diani Siti Tania 

Rihal Hadi 

Maulana 

Ririn Gustina Dewi Khasanatun 

Nikmah 

Fadli Alamsyah   

Divisi-Divisi : 

Divisi PPI M. Akhiruddin Eka Apriyani Qurrota A’yun 

Rihal Hadi 

Maulana 

Eva Riantika Diani Siti Tania 

Divisi Bahasa Surono Ririn Gustina Dewi Rahmanita Sari 

Ahmad Nur Sodik Sutri Rahma Afiska 

Divisi 

Tilawah 

& 

Tahfizh 

Ridho Ahmad Nadzrotul Uyun Roinatuz Zahro 

Dani Ardilas Nur Rohmatul ‘Aini Khasanatun 

Nikmah 

Divisi Minat 

& Bakat 

M. Abid Sidik Gustin 

Rifa’aturrofiqoh 

Khasanatun 

Nikmah 

Fadli Alamsyah   

Divisi 

Keamana

n 

M. Abid Sidik Nur Rohmatul ‘Aini Rahmanita Sari 

Divisi 

Koperasi 

Rihal Hadi 

Maulana 

Gustin 

Rifa’aturrofiqoh 

Khasanatun 

Nikmah 

Sumber: dokumentasi Ma’had al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung 
 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pengurus Ma’had al-Jami’ah 

UIN Raden Intan Lampung berjumlah 31 orang pengurus yang terdiri dari 



 

mudir sebagai Kepala Pusat yang dibantu oleh sekretaris, dan murabbi/ah 

sebagai pembina asrama putra/i. Selanjutnya ada 4 koordinator bidang 

mengepalai tiap-tiap koordinator masing-masing asrama (asrama putra, 

asrama putri 1 dan asrama putri 2), yang mana setiap asrama didampingi oleh 

2 orang koordinator bidang Praktik Ibadah, 2 orang koordinator bidang 

Bahasa, 2 orang koordinator bidang Tilawah dan Tahfidz dan 1-2 orang 

koordinator bidang Minat dan Bakat, 1 orang koordinator bidang keamanan, 

dan 1 orang koordinator bidang koperasidengan tugas yang akan dijelaskan 

dalam TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi) sebagai berikut: 

Tupoksi per-divisi Musyrif/ah UPT Ma’had al-Jami’ah 

Adapun Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) per-divisi Musyrif atau 

Musyrifah UPT Ma’had al-Jami’ah adalah sebagai berikut:163 

 

Divisi Pengembangan Ibadah (Praktik Pengamalan Ibadah; PPI) 

a. Bertanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, dan 

mengkoordinasi kegiatan praktek pengamalan ibadah yang bertujuan 

melatih ketrampilan keagamaan dalam bentuk kewajiban shalat 

berjama’ah dan penugasan menjadi Qari’ (tadarrus qubail shalat), Imam, 

Bilal (azan, iqamah, dan puji-pujian baina al-adzan wa al-‘iqamah), 

Penceramah Kultum, Wirid/Doa, serta ketrampilan-ketrampilan sosial 
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keagamaan lainnya (tahlil, tajhiz al-janazah, dan lain-lain).  Kegiatan ini 

dilaksanakan setiap maghrib, isya’, dan shubuh. 

b. Bertanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, dan monev 

kegiatan pengembangan ibadah yang bersifat incidental antara lain: 

Peringatan Hari Besar Islam dan Camping Dakwah Ramadhan. 

Divisi Pengembangan Kemampuan Bahasa 

Bertanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, dan monev 

kegiatan intensifikasi Bahasa Asing, yaitu bahasa Arab dan Inggris, yang 

dikemas dalam bentuk: 

a. Pembelajaran; dilaksanakan tiap bakda shubuh dengan sistem small 

group; dibimbing oleh musyrif/ah dan memuat materi kegiatan sebagai 

berikut: Ilqa’ al-mufradat, Latihan muhadatsah, Hapalan mufradat, 

Hapalan mahfuzhat 

b. Praktek komunikasi dengan bahasa asing; dikemas dalam bentuk 

kewajiban melakukan komunikasi dan percakapan sehari-hari dengan 

menggunakan bahasa asing, sesuai dengan penjadwalan Ayyam 

‘Arabiyyah (Hari Wajib Bahasa Arab) dan English Days (Hari Wajib 

Bahasa Inggris). 

c. Kontes bahasa asing; yaitu kompetisi kemampuan berbahasa asing yang 

dikemas dalam bentuk lomba-lomba ketrampilan berbahasa, baik 

perorangan maupun kelompok, antara lain: Pidato, debat, drama, puisi, 

dan language games. 



 

Divisi Qira’ah dan Tahfidz 

a. Bertanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan atau 

mengkoordinasi, dan melakukan pengabsenan kegiatan qira’atul Qur’an 

yang bertujuan membangun tradisi membaca dan menghapal al-Qur’an 

secara murattal dan istiqamah. Kegiatan ini dilaksanakan dengan sistem 

sorogan, dimana setiap mahasantri menghadap musyrif/ah 

pendampingnya, lalu membaca dan atau menyetor hapalannya, kemudian 

musyrif/ah menyimak sembari membenarkan dari aspek tajwid, kemudian 

mencatat hasil setoran di Kartu Kontrol Qira’atul Qur’an. 

b. Bertanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, dan 

mengkoordinasi kegiatan tahfidz 

Divisi Pengembangan Minat & Bakat (Seni dan Olahraga) 

a. Bertanggung jawab dalam masalah-masalah administrasi dan sosial yang 

terkait dengan santri, seperti organisasi santri, santri sakit, pelanggaran 

etika, dan sejenisnya. 

b. Bertanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, dan monev 

kegiatan-kegiatan ekstra-kurikuler mahasantri, antara lain: 

1) Muhadharah (latihan pidato) 

2) Diskusi 

3) Senam santri dan olahraga 

4) Pengembangan softskill. 

Divisi Keamanan 



 

a. Bertanggung jawab atas segala macam permasalahan yang berhubungan 

dengan keamanan, memberi peringatan dan mengeksekusi mahasantri 

yang melakukan pelanggaran, mengeksekusi 2x dalam satu minggu 

(malam senin dan kamis), Melakukan razia mingguan bersama divisi 

bahasa, dan mengumpulkan catatan pelanggaran mahasantri 

b. Merekap point kemanan setiap miggunya, merekap point pelanggaran 

setiap bulan dan menyetorkan ke murobbi/murobbiyah masing-masing 

asrama, dengan format 

No Nama Mahasantri Jenis Pelanggaran Ket Jumlah 
1 Az-zahro III.2a II.3h IV.2b 3 
      

 

c. Melakukan sidak tiba-tiba bersama musrif/ah lainnya, setiap pukul 22.00 

wib seluruh musrif/ah berkewajiban untuk keliling memastikan seluruh 

mahasantri sudah ada dikamar masing-masing, dan memastikan seluruh 

mahasantri tidak ada yang melakukan aktifitas yang kurang bermanfaat 

diatas pukul 22.00 wib, terkecuali belajar dan mengerjakan tugas 

keasramaan seperti latihan untuk muhadarah. 

Divisi Koperasi 

a. Bertanggung jawab atas segala macam permasalahan yang berhubungan 

dengan kewirausahaan, membagi tugas permasing-masing bagian dalam 

kewirausahan, menentukan jadwal piket harian untuk bagian koperasi 

permasing-masing asrama, mencatat keluar masuknya barang dikoperasi, 

dan menambah agenda. 



 

b. Mengontrol dan mencatat kejadia-kejadian penting kewirausahaan, 

memelihara dan menambah dokumentasi kewirausahaaan, mengatur 

administrasi di kewirausahaan, membukukan keluar masuknya keuangan, 

mengadakan pengecekan uang bersama, memperbaiki barang-barang yang 

sudah rusak, dan mengecek barang-barang yang sudah habis dan 

mempersiapkan konsep-konsep pembelian barang. 

c. Membuat grup atau club sesuai dengan bakatnya masing-masing dalam 

bidang kewirausahaan, menjaga kerapihan dan kebersihan di setiap bidang 

lokasi kewirausahaan, dan mervariasi dalam mengelola bidang 

kewirausahaan. 

5. Keadaan Mahasantri Ma’had Al-Jami’ah 

Mahasantri Ma’had al-Jami’ah terdiri dari mahasiswa baru (semester 

I/II), dan mahasiswa semester III/IV. Mengingat daya tampung yang terbatas 

(hanya maksimal 400 orang), maka tidak seluruh mahasiswa baru UIN masuk 

ke asrama (sebagai kasus UIN Malang), namun yang di wajibkan hanya 

Mahasiswa BIDIKMISI (selama 1 tahun pertama) dan Mahasiswa baru yang 

berminat. Selanjutnya, sebagai bentuk kaderisasi berjenjang, memasuki tahun 

ke-2 hanya 20% Mahasantri (semester III/IV) yang tetap diperbolehkan 

tinggal di ma’had dan menjadi mahasantri (dengan persyaratan tertentu antara 

lain: memiliki prestasi akademik dan kemampuan non-akademik, serta tingkat 

kehadiran dan keaktifan pada tahun pertama minimal 90%, dan memiliki jejak 

rekam baik dibidang pembayaran uang asrama). Sebagai kader, Mahasantri 



 

lama ini mendapat bimbingan khusus, berupa pendalaman materi-materi 

keislaman dan kebahasaan yang intensif. Selain menjadi Mahasantri, mereka 

juga sudah dilatih manajemen kepengurusan dengan dibebani beberapa tugas 

tambahan sebagai kader, antara lain: membantu musyrif/musyrifah dalam 

membina mahasantri baru, dan melaksanakan program-program pengabdian 

kepada masyarakat. 164 

Keadaan Mahasantri Ma’had al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung 

terdiri dari dua kelompok yaitu Mahasantri Putra dan Mahasantri Putri, yang 

seluruhnya bermukim atau menetap di Ma’had al-Jami’ah. Mahasantri yang 

ada terdiri dari 3 kategori yaitu Mahasantri Putra, Mahasantri Putri asrama 

tangah dan Mahasantri Putri kamaasrama belakang, dengan perincian sebagai 

berikut: 

 

Tabel 03 
Data mahasantri Ma’had Al-Jami’ah  

UIN Raden Intan Lampung T.A 2016/2017 
 

No Kategori 
Semester 

Jumlah 
I/II III/IV 

1. Mahasantri Putra 31 18 49 

2. Mahasantri Putri 1 80 37 117 

3. Mahasantri Putri 2 76 39 115 

Jumlah                                                                            281 
Sumber: Dokumentasi Ma’had Al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung T.A 2016-2017. 
 

                                                             
164 Dikutip dari Dokumen Ma’had al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung T.A 2016-2017. 



 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa mahasantri Ma’had Al-

Jami’ah UIN Raden Intan Lampung berjumlah 281 mahasantri yang terdiri 

dari 49 mahasantri putra, 117 mahasantri putri 1 dan 115 mahasantri putri 2. 

Seluruh mahasantri yang ada berasal dari berbagai daerah di Indosesia. 

6. Aktifitas Mahasantri 

Para mahasantri di Ma’had al-Jami’ah telah memilih jadwal kegiatan sehari-

hari yang harus dilakukan dan dipatuhi selama mereka berada di Ma’had 

selain harus melaksanakan kegiatan kuliah dikampus, taitu dari Pkl.18.00-

06.00 WIB. 

B. Efektifitas Pembelajaran PPI (Praktik Pengamalan Ibadah) Mahasatri di 

Ma’ahad Al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung 

Asrama merupakan salah satu sarana pendidikan yang berada pada sebuah 

lembaga pendidikan yang menekankan pelajaran agama Islam terutama Al-

Qur’an dan peribadahan, hal tersebut sejalan dengan tujuan untuk mempersiapkan 

mahasantrinya yang ahli dalam membaca Al-Qur’an dan ahli Ibadah. Tujuan 

pendidikan merupakan sebagian dari unsur-unsur pendidikan. Tujuan termasuk 

kunci keberhasilan sebuah pendidikan  termasuk pesantren, tanpa adanya tujuan 

maka pendidikan tersebut tidak tau arah tujuan pencapaiannya kemana. 

Asrama Ma’had al-Jami’ah adalah salah satu lembaga pendidikan Islam 

yang memprioritaskan pendidikan Agama terutama pada Pembelajaran PPI 

(Praktik Pengamalan Ibadah) agar mahasantri memiliki jiwa yang Religious. 



 

Keefektifitasan dalam proses pembelajaran memiliki peranan yang penting 

dalam pencapaian tujuan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Kriteria 

efektifitas harus mencerminkan keseluruhan siklus input-proses-output, tidak 

hanya ouput atau hasil saja.165 Efektifitas berkaitan dengan terlaksananya semua 

tugas pokok, tercapainya tujuan pembelajaran, ketepatan waktu dan adanya 

partisipasi aktif dari mahasantri. Untuk dapat menentukan sebuah pembelajaran 

tersebut dikatakan efektif, tentu perlu adanya indikator untuk mengukurnya. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara/interview, diperoleh keterangan 

bahwa keefektifitasan pembelajaran PPI (Praktik Pengamalan Ibadah) mahasantri 

di Ma’had al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung adalah sebagai berikut: 

1. Pengorganisasian Materi yang Baik 

Seorang pendidik dalam menjalankan tugas mengajarnya sudah 

seharusnya menyusun materi yang akan diajarkan terlebih dahulu. Dalam 

perencanaan pembelajaran semua menyiapkan perangkat pembelajaran 

dengan maksimal. 

Terlepas dari itu, maka secara keseluruhan materi yang diajarkan 

haruslah selaras dengan tujuan yang akan di capai. Untuk itu, dibutuhkan 

perencanaan yang matang dalam memodifikasi variabel-variabel 

pembelajaran, agar tercapai out-put yang berkualitas sesuai dengan tujuan 

yang telah diketahui. 
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Didalam penyampaian materi pembelajaran haruslah dikaitkan dengan 

fenomena yang ada. Hal ini dilakukan dalam rangka mengarahkan mahasantri 

agar perduli terhadap lingkungan sekitarnya. Hal ini juga dilakukan untuk 

memudahkan mahasantri memahami materi yang ada, meski disampaikan 

dengan cepat dan penjelasan yang terbatas pada esensi-esensi pembahasan. 

Pengorganisasian materi pada pembelajaran PPI (Paktik Pengamalan 

Ibadah) di Ma’had al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung sudah tersusun 

dalam bentuk modul berdasarkan dari silabus yang ada. Dari perincian materi  

sendiri sudah tersusun dengan baik, tetapi belum sampai batas maksimal 

karena memang baru perdana kita menyusun modul ini, secara target ini sudah 

baik.166 

Materi-materi yang disampaikan pada pembelajaran PPI (Praktik 

Pengamalan Ibadah) mahasantri di Ma’had al-Jami’ah itu sesuai target, ada 

buku kontrol berisi tentang mater-materi yang harus disampaikan dan harus 

dicapai oleh mahasantri, baik itu berupa hafalan do’a, ataupun tatacara 

pelaksanaan ibadah yang sudah tersusun dengan rapih, karena tersusun sesuai 

dengan kelompok-kelompok persemesternya seperti dari Thaharoh sampai 

Shalat-Shalat Sunah.167 

                                                             
166 Wawancara, kepada Ustadz Riski Gunawan, M.Pd.I, Ketua Divisi PPI (Paktik Pengamalan 

Ibadah) pada tanggal 14 April 2017 di ruang Sekretariat Ma’had al-Jami’ah UIN Raden Intan 
Lampung. 

167 Wawancara, kepada Mulyati, Musyrifah Asrama Putri II pada tanggal 14 April 2017 di 
Ruang Lantai Dasar Asrama Putri II Ma’had al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung. 



 

Ketua Asrama Putri II (Murobiyah) Ma’had al-Jami’ah UIN Raden Intan 

Lampung yaitu Ida Munfarida, S.Fil.I, menyatakan bahwa: 

“Pengorganisasian pada pembelajaran PPI (Paktik Pengamalan Ibadah) 
Mahasantri sudah baik daripada sebelumnya karena selain diberi materi 
mereka juga diberikan ruang untuk praktik. Selain itu musyrifah yang 
mengampu pengamalan ibadah di Ma’had al-Jami’ah ini juga diajarkan oleh 
para Dosen nantinya, seperti pelajaran Fiqih materi berkurbab, dzakat, itu 
nanti ada pelatihannya sendiri dari Dosen-Dosen, tetapi untuk yang kegiatan 
Yaumiyyah itu diajarkan oleh musyrifah. Semua itu  sudah terorganisir 
dengan baik karena memang sudah terjadwal, waktunya juga sudah pasti, apa 
yang diajarkan sudah di tersusun terlebih dahulu seperti nilai juga sudah ada, 
jadi tidak hanya belajar-belajar , penilaian dan seterusnya, tetapi ada evaluasi 
dan sebagaimnya, jadi sudah sangat tersusun dengan baiklah”.168 

 
Berdasarkan data dokumentasi, materi-materi yang diajarkan pada 

pembelajaran PPI (Paktik Pengamalan Ibadah) mahasantri, yaitu: 

a. Shalat Qashar 
b. Shalat Jama’ 
c. Shalat Sunah, yaitu: Rajab, Tahajjud, Dhuha, Hajat, Witir, Tarawih, 

Istikharah, Taubah, Gerhana, Istisqa’, dan Tasbih.169 

 
2. Penguasaan dan Antusiasme terhadap Materi Pelajaran 

Kemampuan dalam penguasaan materi pelajaran sosial dengan bidang 

studi yang diajarkan adalah salah satu tingkat keprofesonalan seorang 

pengajar. Kemampuan penguasaan materi memungkinkannya membimbing 

yang menerima ilmu memenuhi standar kompetensi. 

                                                             
168 Wawancara, kepada Murobbiyah Asrama Putri II pada tanggal 03 April 2017 di Ruang 

Lantai Dasar Asrama Putri II Ma’had al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung. 
169 Dokumentasi, Ma’had al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung T.A 2016-2017 pada tanggal 

12 April 2017. 



 

Musyrif/ah di Ma’had al-Jami’ah ini dipilih oleh pengurus berdasarkan 

konpetensi yang mereka miliki. Musyrif/ah disini telah memiliki penguasaan 

dan antusiasme terhadap materi pelajaran yang ingin disampaikan hanya 

dalam ranah cukup saja.170 

Selain daripada itu pada setiap malam kamis ada yang namanya 

Rerfreshment. Rerfreshment itu maksudnya adalah kita mengkaji bersama 

materi-materi yang akan diajarkan, jadi sebelum musyrif/ah mengajarkan 

kepada mahasantri diberi pemahaman dulu terkait materi tersebut, diluruskan 

dahulu hal-hal yang masih bermasalah, dipertanyakan, kita jawab bersama-

sama. Hal ini meminimalisir bagi musyrif/ah itu menyampaikan sesuatu yang 

salah, sehingga yang disampaikan adalah sesuatu yang benar, yang baik, dan 

tidak keluar jalur dari materi-materi yang kita ajarkan dan kita targetkan.171 

Dalam proses pembelajaran PPI (Paktik Pengamalan Ibadah) musyrifah 

belum sepenuhnya menguasai materi yang sampaikan, hal ini terlihat ketika 

mahasantri bertanya mengenai suatu hal yang dianggap tidak sesuai syariat 

yang ditentukan musyrifah belum berani untuk menjawab pertanyaan dari 

tersebut tanpa adanya dasar yang kuat, tetapi menjadikan itu sebuah PR untuk 

                                                             
170 Wawancara, kepada Ustadz Riski Gunawan, M.Pd.I, Ketua Divisi PPI (Paktik Pengamalan 

Ibadah) pada tanggal 14 April 2017 di ruang Sekretariat Ma’had al-Jami’ah UIN Raden Intan 
Lampung. 

171 Wawancara, kepada Ustadz Riski Gunawan, M.Pd.I, Ketua Divisi PPI (Paktik Pengamalan 
Ibadah) pada tanggal 14 April 2017 di ruang Sekretariat Ma’had al-Jami’ah UIN Raden Intan 
Lampung. 



 

ditanyakan kepada Ustadz pada saat Reshement, orang yang lebih tahu atau 

Grub yang telah dibuat.172 

3. Sikap Positif Terhadap Mahasantri 

Sikap positif dapat ditunjukkan dengan cara memberikan perhatian pada 

orang per orang atau kelompok-kelompok yang mengalami kesulitan. Bantuan 

ini diberikan apabila mahasantri sudah berusaha sendiri, tetapi kemudian 

kurang berhasil. Bantuan ini bukan berarti memecahkan masalah yang 

dihadapi mahasantri, melainkan memberikan saran tentang jalan keluarnya, 

memberikan dorongan, dan membangkitkan motivasi. 

Sebagai seorang pengajar musyrifah menunjukkan sikap yang positif 

pasti, karena musyrifah juga harus konsisten dimana dia harus meletakkan 

sikapnya tersebut, seperti kepada mahasantri dia harus menunjukkan sikap 

positif, ketika ada masalah tidak ditunjukkan. Musyrifah sendiri cukup 

konsisten dengan sikap tersebut karena mahasantri sendiri sudah deket dengan 

ukhty halaqahnya sebelum mereka jadi musyrifah atau memegang halaqah 

mahasantri tertentu seperti  teman sendiri, jadi sikap positif selalu 

ditunjukkan.173 Hal tersebut dilakukan layaknya seorang guru yang harus 

mencontohkan kepada muridnya.174 

                                                             
172 Obsevasi, kepada 2 Kelompok Halaqah Ukhty Mulyati Dan Qurrota A’yun pada tanggal 

02 April 2017 di Mushalla Asrama Putri II. 
173 Wawancara, kepada Ria Wulandari, mahasantri pada tanggal 04 April 2017 di Mushalla 

Asrama Putri II Ma’had al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung. 
174 Wawancara, kepada Fatimah, mahasantri pada tanggal 03 April 2017 di Mushalla Asrama 

Putri II Ma’had al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung. 



 

Pekerjaan musyrif/ah di Ma’had al-Jami’ah ini bebannya cukup luar 

biasa, ketika diperhatikan memang didikan disini membuat musyrif/ah itu 

memiliki keperdulian cukup luar biasa ke mahasantrinya, jadi memang tidak 

hanya pada saat pemberian materi halaqah saja, kadang-kadang diluar 

halaqahpun mereka menyempatkan diri untuk menyampaikan dan 

menyempatkan waktu untuk peserta halaqahnya, sudah seperti keluarga 

sendiri, sehingga yang disampaikan maksimal.175 

4. Pemberian Nilai yang Adil 

Keadilan dalam pemberian nilai tercermin dari usaha mahasantri untuk 

mencapai tujuan, kejujuran mahasantri dalam memperoleh nilai, pemberian 

umpan balik terhadap hasil pekerjaan mahasantri. Terkadang pemberian nilai 

berdasarkan unsur senang atau tidak senang seorang pengajar kepada orang 

yang diajarkannya. Untuk menghindari hal tersebut, dapat meminta bantuan 

mahasantri untuk memberikan pendapatnya tentang tingkat keadilan 

musyrifah dalam pemberian nilai. 

Sistem pemberian nilai di Ma’had al-Jami’ah diberikan sejauh mana 

pemahaman mahasantri atau kelancaran mahasantri dalam menghafal do’a-

do’a misalkan, atau juga dari pengetahuan mahasantri sejauh mana, kepasehan 

dalam membaca do’a baik maghrojnya dan tingkat pemahaman. Skor 

maksimal di Ma’had al-Jami’ah itu 5 kalau minimal itu 1, tapi sejauh ini 

                                                             
175 Wawancara, kepada Ustadz Riski Gunawan, M.Pd.I, Ketua Divisi PPI (Paktik Pengamalan 

Ibadah) pada tanggal 14 April 2017 di ruang Sekretariat Ma’had al-Jami’ah UIN Raden Intan 
Lampung. 



 

musyrifah memberikan nilai minimal 3, jadi kalau misalkan belum mencapai, 

masih belum lancar, atau pemahamannya kurang diulang sampai mendapatkan 

batas kor minimal 3.176  

Terkait pemberian nilai yang diberikan musyrifah pada saat proses 

pembelajaran dirasa sangat objektif, karena apabila mahasantri belum hafal, 

belum menguasai, mahasantri boleh jangan mengambil nilai dulu, misalnya 

mahasantri diberi waktu berapa menit untuk menghafalkan, kira-kira 

mahasantri sudah siap untuk storan, baru  menghadap ke musyrifah untuk 

mengambil nilai.177 Jadi dalam pemberian nilai tersebut musyrifah dilihat dari 

kepintaran mahasantri atau kurang mampu jadi musyrifah tidak memilah-

milih mahasantri satu kemahasantri yang lain, tetapi sesuai kemampuan 

mahasantri tersebut.178 

 

5. Hasil Belajar Mahasantri yang Baik 

Nilai PPI mahasantri yang harus mencapai target 4-5, mahasantri  belum 

sepenuhnya mencapai nilai tersebut karena untuk mencapai nilai 4-5 tidak 
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177 Wawancara, kepada Ria Wulandari, Mahasantri mahasantri pada tanggal 04 April 2017 di 

Mushalla Asrama Putri II Ma’had al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung. 
178 Wawancara, kepada Zazinatul Walidah, Mahasantri mahasantri pada tanggal 09 April 

2017 di Mushalla Asrama Putri II Ma’had al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung. 



 

mudah, apalagi bagi mahasantri lulusan dari SMA yang tadinya tidak 

dipondok.179 

Untuk mengetahui hasil belajar mahasantri pada pembelajaran PPI 

(Praktik Pengamalan Ibadah) dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 04 
Hasil Pembelajaran PPI (Paktik Pengamalan Ibadah) Mahasantri 

Ma’had Al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung 
T.A 2016/2017 

N
o Nama Mahasantri 

Nilai Per Materi (Semester II) 

Maret April 

Sh
al

at
 

Q
as

ha
r 

Sh
al

at
 

Ja
m

a’
 

Sh
al

at
 

Su
na

h 

a.
 

R
aw

a
tib

 

b.
 

T
ah

a
jj

ud
 

c.
 

D
hu

-
ha

 

d.
 

H
aj

-
ad

 

e.
 

W
iti

r 

f. 
T

ar
a-

w
ih

 

g.
 

Is
tig

h
ar

ah
 

1. Halaqah Ukhty Mulyati  
Diana Anisa 

Fitri 
    4 4 4 4   

Elny Yulinda 

S 
    5 4 4 5   

Siti Badriyatul     5 5 5 5   

Inasi Lailatis S     5 5 5 5   

Lina Oktavia     4 5 4 4   

Anisa Hidayati     4 4 4 4   

Uyun Cahyani 

A 
    4 5 5 5   

Siti Aisyah     4 5 4 4   

Zazimatul W     4 5 5 5   

Siti Nurratin     5 4 4 4   
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Winda 

Gustiana 
    4 4 4 5   

Khairur 

Rohmah 
4 4   5 4 5 5   

Salikatun 

Najah 
    4 4 4 4   

1. Halaqah Ukhty Qurrota A’yun 
14 Eliyana 4 4  5 4 5 5  4  

15 Anggun 

Qolbin A 
4 4  5 5 5 4 5 5  

16 Rosma Sari 4 4  5 4 5 4  4  

17 Yasa Laili N 5 5  5 4 5  4   

18 Ria Wulandari 5 5  5 5 5 5 5 5  

19 Siti Ulfatur R    5 4 5 4 4 5  

20 Syahfiqti N 5 5  5 5 5 5 5 5  

21 
Agus Retiana 

D 
5 5  5  5   5  

22 Fatimah 5 5  5  5   5  

23 Lailatus 

Sa’diyah 
5 5  5 5 5 5 5 5  

24 Lailatul 

Hasanah 
5 5  5 5 5 5 5 4  

25 Lina Ihda 

Fadilah 
5 5  5 5 5 5 5 5  

2. Halaqah Ukhty Afiska 
26 Resti Fauzah 5 5  4 4 5  5   

27 Lailatul 

Qadriyah 
5 5  5 5 5  5   

28 Suci Kurnia M     4 4     

29 Fitriani  4    4     

30 Nur Halimah 5 5  5 5 5  5   



 

31 Elta Evriani 4 4  4 5 5     

32 Siti Rodiyah 5 5  4 5 4  4   

33 Lailatul 

Fitriyah 
5 5  5 4 4  4   

34 Siti Hanivah 5 5  5 5 4  5   

35 Itiarani 5 5  5 5 5  5   

36 Nur Latifah 5 5   5 5  5   

37 
Siti 

Mujayana

h 

5 5  5 5 5  5   

38 Fatihatul 

Makiyah 
5 5  5 5 5  5   

39 Mutiara 

Nurani 
5 5  5 4 5  4   

Sumber: Dokumentasi hasil pembelajaran PPI (Paktik Pengamalan Ibadah) mahasantri Ma’had al-Jami’ah 
UIN Raden Intan Lampung.180 

Keterangan : 
 

Nilai Keterangan 

1 Kurang sekali 

2 Kurang 

3 Cukup 

4 Baik 

5 Istimewa 
 
C. Analisis Data 

Pada bab ini peneliti akan membahas pengolahan dan analisis data yang 

telah diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Data 

tersebut penetiti dapatkandi Ma’had al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung 
                                                             

180 Dokumentasi, Ma’had al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung T.A 2016-2017 pada tanggal 
12 April 2017. 



 

melalui metode wawancara sebagai metode pokok guna mendapatkan suatu 

keputusan yang objektif dan dapat berfungsi sebagai fakta. Selain itu juga peneliti 

menggunakan metode observasi sebagai metode penunjang guna melengkapi data 

yang telah peneliti dapatkan melalui metode dokumentasi. 

Dalam penganalisaan ini, penulis menggunakan metode deskriptif, yang 

berarti kesimpulan dari wawancara kepada Murobbiyah/Musyrifah, Mahasantri, 

dan observasi pada kegiatan pembelajaran PPI (Praktik Pengamalan Ibadah) 

Mahasantri, lalu dokumentasi penulis gunakan untuk memperoleh sejarah singkat, 

struktur kepengurusan, sarana dan prasarana, dan lain sebagainya, sedangkan 

triangulasi peneliti gunakan ketika peneliti ingin melakukan wawancara, 

opservasi, dan dokumentasi dalam satu waktu. 

Selanjutnya peneliti menggunakan data reduksi data, data display dan 

conclusion drawing. Sebelum dianalisis data yang peneliti peroleh terlebih dahulu 

dikumpulkan sesuai dengan jenis data yang ada, setelah data terkumpul menurut 

jenisnya masing-masing kemudian peneliti menganalisis dat dengan suatu metode 

untuk memaparkan dan menafsirkan data yang ada. Setelah data dianalisi 

kemudian diambil kesimpulan dengan cara berfikir induktif, yaitu berangkat dari 

kesimpulan-kesimpulan khusus kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan 

yang bersifat umum. 

Dengan begitu dapat dihindari kesalahan dalam mengambil kesimpulan 

yang akan dijadikan fakta untuk mengetahui bagaimana efektifitas pembelajaran 



 

PPI (Praktik Pengamalan Ibadah) mahasantri di Ma’had al-Jami’ah UIN Raden 

Intan Lampung. 

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti mengenai efektifitas 

pembelajaran PPI (Praktik Pengamalan Ibadah) mahasantri dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengorganisasian Materi yang Baik 

Pengorganisasian materi pada proses pembelajaran PPI (Praktik 

Pengamalan Ibadah) sudah terorganisir dengan baik dan secara umum efektif. 

Hal tersebut dapat dilihat dari perincian materi yang diajarkan dan gaya 

mengaajar musyrifah pada saat proses pembelajaran. Walaupun masih 

terdapat kekurangan dalam penyajian media dalam pembelajaran. 

2. Penguasaan dan Antusiasme terhadap Materi Pembelajaran 

Dalam penguasaan materi, musyrifah kurang menguasai karena 

walaupun sebelum mengajarkan kepada mahasantri ada yang namanya 

Rerfreshment, dan pada saat Rerfreshment tersebutlah musyrifah diberikan 

pemahaman mengenai materi yang akan disampaikan, tetapi terkadang 

musyrifah tidak dapat menjawab pertanyaan dari mahasantri. Walaupun hal 

tersebut tidak dibiarkan begitu saja melainkan di jadikan catatan untuk 

ditanyakan kepada ustadz yang lebih tahu atau dibahas pada Rerfreshment 

tersebut, setelah itu akan disapaikan jawabannya pada pertemuan selanjutnya, 

tetap saja hal tersebut menunjukkan ketidak matangan penguasaan materi dan 

antusiasme musyrifah terhadap materi pembelajaran. 



 

Jadi musyrifah cukup menguasai apa yang akan disampaikannya, artinya 

bahwa sampai ranah cukup saja belum sampai tingkat sangat menguasai. 

3. Sikap Positif terhadap Mahasantri 

Secara keseluruhan musyrifah selalu menunjukkan sikap positif terhadap 

mahasantrinya. Hal tersebut terlihat dari interaksi antara musyrifah dengan 

mahasantri pada saat proses pembelajaran, selain itu kedekatan antara 

musyrifah dengan mahasantri pun tidak hanya saat proses pembelajaran, 

diluar jam belajarpun demikian. Hanya segelintir musyrifah yang terkadang 

menunjukkan sikap yang cuek, tetapi hal itu tidak dilakukan sering, hanya 

sesekali saja. 

4. Pemberian Nilai yang Adil 

Mengenai nilai mahasantri, musyrifah dalam memberikan nilai kepada 

mahasantrinya secara keseluruhan sangat objektif karena dalam pemberian 

nilai itu sendiri sudah ada kriteria tertentu. Dari hasil wawancara dan 

observasipun demikian, tetapi pada saat proses wawancara ada salah satu 

mahasantri yang mengatakan bahwa “ada sebagian kecil musyrifah yang 

memberikan nilai yang yag tidak sesuai kepada salah satu mahasantrinya 

karena mahasantri tersebut dekat dengan musyrifahnya”. 

5. Hasil Belajar Mahasantri yang Baik 

Berdasarkan hasil penilaian yang diberikan dapat dilihat bahwa nilai 

mahasantri pada proses pembelajaran PPI (Praktik Pengamalan Ibadah) sudah 

sampai tingkat tuntas, yaitu nilai 4-5, artinya bahwa hasil nilai mahasantri 



 

sudah dapat dikatakan baik, karena hampir 80-90%% mahasantri dapat 

menguasai materi. Tetapi proses penstoran tersebut lewat batas target yang 

telah ditentukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
BAB V 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik sebuah 

kesimpulan bahwa proses pembelajaran PPI (Praktik Pengamalan Ibadah) 

Mahasantri di Ma’had al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung berjalan secara 

efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari terpenuhinya segala indikator yang ada. 

B. Saran 

Setelah melakukan penelitian dan terlibat langsung di dalamnya serta 

berdasarkan analisis mengenai efektifitas pembelajaran PPI (Praktik Pengamalan 

Ibadah)  mahasantri  maka penulis menyumbangkan sedikit saran antara lain: 

1. Kepada Mudir (Pimpinan) Ma’had dan Ketua Divisi PPI harapan kedepannya 

agar dapat memisahkan antara mahasantri yang tamatan Pondok Pesantren 

dan SMA, serta ditambah lagi jam belajarnya  agar proses penyampaian 

materi dapat berjalan dengan baik. 

2. Kepada musyrifah diharapkan untuk dapat menguasai lagi materi yang akan 

dijelaskan kepada mahasantrinya dan lihat fenomena yang terjadi pada zaman 

saat ini, agar ketika mahasantri bertanya terutama mengenai fenomena yang 

terjadi pada saat ini musyrifah dapat menjawabnya dengan baik. 



 

3. Kepada mahasantri agar selalu bersemangat dalam proses pembelajaran 

sehingga ilmu yang didapat bermanfaat dalam kelangsungan hidup di dunia 

dan akhirat. 

4. Kepada peneliti selanjutnya dapat lebih mengembangkan penelitian ini. 

C. Kata Penutup 

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala 

nikmat, rahmad dan karunia serta perlindungan kasih sanyang-Nya, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar tanpa adanya kendala. 

Selanjutnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini belum sempurna 

dan masih banyak terdapat kekurangan, hal ini disebabkan keterbatasan yang 

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 

membenarkannya dimasa yang akan datang. 

Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon ampun, semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat, aamiin yarobbal ‘alaiin. 
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LAMPIRAN 
- 

LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 

 

Lampiran 1 



 

KERANGKA WAWANCARA/INTERVIEW 

Wawancara Kepada Ketua Divisi PPI (Praktik Pengamalan Ibadah) 

Mahasantri: 

1. Bagaimana sistem pembelajaran yang diterapkan pada proses pembelajaran PPI 

(Praktik Pengamalan Ibadah) mahasantri di Ma’had al-Jami’ah? 

2. Apakah pengorganisasian materi pada pembelajaran PPI (Praktik Pengamalan 

Ibadah) mahasantri di Ma’had al-Jami’ah sudah tersusun dengan baik? 

3. Bagaimana dengan buku panduan pembelajarn PPI (Praktik Pengamalan Ibadah) 

mahasantri itu sendiri? 

4. Apakah setiap musyrifah memiliki penguasaan dan antusiasme terhadap materi 

pelajaran pada proses pembelajarn PPI (Praktik Pengamalan Ibadah) mahasantri? 

5. Apakah dalam pembelajarn PPI (Praktik Pengamalan Ibadah) musrifah selalu 

memberikan bantuan jika mahasantri mengalami kesulitan dalam memahami 

materi? 

6. Bagaimana sikap musyrifah terhadap mahasantri dalam proses pembelajarn PPI 

(Praktik Pengamalan Ibadah)? Apakah memiliki kepedulian terhadap mahasantri 

dan dapat ditemui diluar jam belajar! 

7. Bagaimana sistem pemberian nilai yang diberikan kepada mahasantri dalam 

proses pembelajarn PPI (Praktik Pengamalan Ibadah)? 

8. Apakah sejauh ini musyrifah dalam pemberian nilai kepada mahasantri dengan 

cara yang objektif atau adil? 



 

9. Apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan mahasantri dalam proses pembelajaran 

PPI (Praktik Pengamalan Ibadah) di Ma’had al-Jami’ah? 

10. Apakah hasil belajar mahasantri sudah sampai titik keberhasilan? 

Wawancara Kepada Murobbi/Musyrifah: 

1. Bagaimana proses pembelajaran PPI (Praktik Pengamalan Ibadah) mahasantri di 

Ma’had al-Jami’ah? 

1. Apakah pengorganisasian pada pembelajaran PPI (Praktik Pengamalan Ibadah) 

mahasantri sudah tersusun dengan baik? 

2. Apakah dalam proses penyampaian materi pada pembelajaran PPI (Praktik 

Pengamalan Ibadah) mahasantri, anda sebagai musyrifah selalu menggunakan 

buku reverensi (pendukung)? 

3. Apakah dalam proses penyampaian materi pada pembelajaran PPI (Praktik 

Pengamalan Ibadah) mahasantri, anda sebagai musyrifah selalu menggunakan 

buku reverensi (pendukung)? 

4. Apakah dalam setiap pertemuan anda selalu memberikan motivasi pada 

mahasantri? 

5. Lalu bagaimana jikalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan oleh mahasantri di luar 

jam belajar? 

6. Bagaimana sistem pemberian nilai dalam pembelajaran PPI (Praktik Pengamalan 

Ibadah) mahasantri? 



 

7. Bagaimana dengan hasil belajar mahasantri pada pembelajaran PPI (Praktik 

Pengamalan Ibadah)? 

8. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran PPI 

(Praktik Pengamalan Ibadah) mahasantri di Ma’had al-Jami’ah ini? 

9. Apa harapan anda agar kedepannya agar proses pembelajaran PPI (Praktik 

Pengamalan Ibadah) ini dapat labih baik dari sebelumnya? 

Wawancara Kepada Mahasantri: 

1. Bagaimana proses pembelajaran PPI (Praktik Pengamalan Ibadah) mahasantridi 

Ma’had al-Jami’ah? 

2. Apakah pengorganisasian pada PPI (Praktik Pengamalan Ibadah) mahasantri 

sudah tersusun dengan baik? 

3. Apakah musyrifah pada saat proses pembelajaranPPI (Praktik Pengamalan 

Ibadah) memiliki penguasaan dan antusiasme terhadap materi pelajaran? 

4. Apakah musyrifah dalam proses pembelajaran PPI (Praktik Pengamalan Ibadah) 

selalu menunjukkan sikap positif terhadap mahasantri? 

5. Apakahmusyrifah dalam memberikan nilai kepada mahasantri dengan cara yang 

objektif atau adil? 

6. Apakah kendala-kendala yang anda rasakan sebagai mahasantri dalam 

pelaksanaan PPI (Praktik Pengamalan Ibadah) di Ma’had al-Jami’ah ini? 

7. Apa harapan anda agar kedepannya proses pembelajaran PPI (Praktik Pengamalan 

Ibadah) ini dapat berjalan lebih baikdari sebelumnya? 



 

Lampiran 2 
KERANGKA OBSERVASI 

1. Sarana dan prasarana Ma’had al-Jami’ah. 

2. Keadaan lingkungan Ma’had al-Jami’ah. 

3. Melihat proses kegiatan belajar mengajar mahasantri di Ma’had al-Jami’ah. 

4. Melihat keikutsertaan atau antusiasme mahasantri dalam proses pembelajaran 

Ma’had al-Jami’ah. 

5. Kefektifitasan pembelajaran PPI (Praktik Pengamalan Ibadah) mahasantri. 

6. Faktor Yang Mempengaruhi Keefektifitasan Belajar Mahasantri. 

LEMBAR OBSERVASI 
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a. Perincian materi    
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2. Penguasaan 
Dan 

a. Menguasai materi pelajaran 
dengan baik 
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Antusiasme 
Terhadap 
Materi 
Pelajaran 

b. Menghubungkan materi yang 
diajarkan dengan perkembangan 
zaman saat ini 

   

c. Musyrifah dapat menjawab 
pertanyan dari mahasantri 

   

d. Musyrifah semangat dalam 
memberikan engetahuan kepada 
mahasantri 

   

3. Sikap 
Positif 
Terhadap 
Mahasantri 

 

a. Musyrifah memberikan bantuan 
jika mahasantri mengalami 
kesulitan dalam memahami materi 

   

b. Musyrifah mendorong santri 
untuk mengajukan pertanyan atau 
memberi pendapat 

   

c. Musyrifah dapat ditemui di luar 
jam pelajaran 

   

d. Musyrifah menyadari dan perduli 
dengan apa yang dipelajarai 
mahasantrinya 

   

4. Pemberian 
Nilai Yang 
Adil 

a. Mahasantri jujur dalam 
memperoleh nilai 

   

b. Musyrifah memberikan unpan 
bali terhadap hasil belajar 
mahasantri 

   

c. Musyrifah memberikan nilai 
mahasantri secara objektif 

   

5. Hasil 
Belajar 
Mahasantri 
Yang Baik 

a. Mahasantri materi pelajaran yang 
diberikan 

   

b. Mahasantri dapat menguasai 75% 
dari materi yang diberikan 
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Lampiran 3 
KERANGKA DOKUMENTASI 

No Perihal Keterangan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Sejarah singkat berdirinya Ma’had al-

Jami’ah. 

Struktur kepengurusan Ma’had al-Jami’ah. 

Visi dan Misi Ma’had al-Jami’ah. 

Keadaan mahasantri Ma’had al-Jami’ah. 

Kondisi Pengurus atau Musyrif/ah Ma’had 

al-Jami’ah. 

Jadwal dan Mekanisme Kegiatan 

HarianMa’had al-Jami’ah. 
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MUSYAWARAH KERJA 
PENGURUS MA’HAD AL-JAMI’AH 

IAIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2016 
TENTANG 

PROGRAM KERJA DEVISI PRAKTIK PENGAMALAN IBADAH (PPI) 
 

 

I. Definisi  

Praktek Pengamalan Ibadah merupakan salah satu kegiatan peribadatan 

yang melibatkan seluruh Mahasantri, didalamnya  terdapat beberapa jenis 

kegiatan-kegiatan ibadah praktis. Kegiatannya merupakan sub sistem dalam 

membentuk integrities pribadi muslim dan pembentukan karakteristik bagi 

mahasiswa perguruan tinggi Islam sebagai (pejuang) dan mujaddid (pembaharu) 

dakwah Islam. Dengan demikian mahasantri mampu mengatasi tantangan 

berbagai problematika kehidupan masa kini, khusunya tentang keringnya 

keruhanian masyarakat yang berdampak pada penurunan moralitas yang sangat 

signifikasn. Maka dengan mengamalkan nilai-nilai keislaman yang dimaksud 

diatas, akan mengembalikan kesadaran manusia untuk lebih taat kepad Allah dan 

Rasul-Nya. Praktek Pengamalan Ibadah selain bermakna sebagian bagian dari 

proses penyadaran fitri kemanusiaan sebagai hamba Allah yang berkewajiban 

untuk komitmen terhadap ajaran Islam melalui ibadah mahdah dan khoiru 

mahdhah, juga sebagai proses pembentukan kepribadian yang berakhalaqul 

karimah.  
 

II. Maksud dan Tujuan 

1. Maksud  

Kegiatan ini bermaksud : 

a. Mengenalkan dan menanamkan nilai-nilai keagamaan sehingga dapat 

menjadi amalan rutinitas sehari-hari Melatih mental mahasantri untuk 

berani menjadi leader; 

b. Menyadarkan betapa pentingnya mencintai perintah Allah dan Rasulullah  



 

c. Membiasakan untuk membaca doa pada tiap-tiap kegiatan yang akan 

dilakukan; 

2. Tujuan  

a. Melatih keterampilan keagamaan dalam bentuk kewajiban shalat 

berjama’ah dan penugasan menjadi Qari’ (tadarris qubail shalat), Imam, 

Bilal (adzan, iqamah, dan puji-pujian bina al-adzan wal iqomah), 

Penceramah Kultum, Wirid.Do’a, serta ketrampilan-ketrampilan sosial 

keagamaan lainnya (tahlil, tajhiz al-janazzah, dan lai-lain). 

b. Mencetak generasi yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan 

jiwa spiritual tinggi; 

c. Melahirkan mahasantri yang memiliki jiwa kepemimpinan dan tanggung 

jawab tinggi. 

III. Tugas Pokok dan Fungsi Devisi PPI 

1. Merencanakan dan menyusun program dan pelaksanaannya yang termasuk 

kegiatan ibadah praktis. 

2. Membuat dan menentukan jadwal pelaksanaan program dan jadwal piket 

shalat berjamaah. 

3. Membuat modul yang bererkaitan dengan materi ibadah-ibadah praktis. 

4. Menyediakan fasilitas yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan 

program. 

5. Memberikan apresiasi dan reward kepada Mahasantri yang dinilai memiliki 

kompetensi dan unggul dari mahasantri lainnya. Diambil satu orang dari 

perwakilan tiap-tiap semester. 

6. Memastikan kesiapan petugas yang terjadwal dan mengotrol materi yang 

sudah terjadwalkan disetiap halaqoh. 

7. Memberi catatan punishment kepada pelanggar tata tertib pelaksanaan PPI 

untuk diserahkan kebagian Divisi Keamanan. 



 

8. Mengingatkan kepada Musyrifah yang mendpati udzur bulanan untuk 

berkenan mengontrol ke kamar-kamar mahasantri saat kegiatan shalat 

berjamaah berlangsung. 

9. Menyediakan kotak amal sebagai wadah untuk membiasakan bersedekah di 

kalangan pengurus dan mahasantri. 

10. Melakukan evaluasi mingguan. 
 

IV. Tata Tertib Pelaksanaan 

1. Kewajiban Petugas Piket PPI Berbasis Halaqoh  

a. Petugas piket PPI yang mencakup tugas membersihkan Musholla, 

Tadarrus dan shalawat Qubail Sholat (Maghrib dan Shubuh), serta tugas 

imam merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh kelompok 

halaqoh pada saat giliran tugasnya. 

b. Bagi halaqoh yang mendapat giliran piket, wajib untuk seluruh 

mahasantri dalam halaqoh tersebut berada pada barisan Shaff yang paling 

depan dengan di dampingi oleh pengurus halaqohnya. Oleh karena itu 

tidak boleh terlambat. 

c. Petugas tadarrus, wajib memulai tilawah qubail shalat minimal 30 menit 

sebelum adzan. Adapun untuk petugas shalawat dan imam bersama-sama 

membersihkan area Mushalla dan mencatat jadwal piket selanjutanya di 

White Board.  

d. Sholawat Nabi (puji-pujian) di lakukan maksimal 10 menit setelah adzan, 

kemudian dilanjutkan dengan iqomah. Dan petugas pengumandang lafadz 

adzan adalah petugas shalawat. 

e. Pembacaan doa ba’da iqomah secara bersamaan,  

Doa ba’da iqomah :  

لّلهّم رّب هذه الّدعوة الّتاّمة والّصالة القائمة صّل وسّلم على سّيدنا حمّمد واته سؤله يوم ا

 القيامة

f. Dan doa qubail shalat akan dipimpin oleh petugas tadarrus qubail shalat. 



 

Doa qubail iqomah: 

                              

g. Petugas imam wajib menghadap pengurus halaqohnya untuk simak-an 

bacaan terkait tentang rukun shalat, khususnya rukun qouliyah dan 

fi’liyahnya, 

h. Petugasn imam yang berhalangan/udzur harap melapor ke Pengurus 

Halaqoh secepatnya. 

i. Halaqoh yang bertugas di malam senin dan kamis, wajib membangunkan 

teman-temannya untuk melaksanakan shalat  sunnah malam (Hajat, 

Tahajud, dan Witir) mulai pukul 03.30 WIB. 

j. Bagi mahasantri yang tidak melaksanakan piket akan dikenai sanksi dan 

pemotongan point. 
 

2. Bagi Ma’mum/Jama’ah 

Jam’ah/ma’mum tidak diperbolehkan Masbuq kecuali ada halangan yang logis, 

sehingga dapat dimaklumkan. 
 

3. Urutan Kegiatan Mahasantri Ba’da Shalat 

a. Setelah Shalat Sunah Ba’diyah Maghrib 

1) Kembali ke halaqoh masing-masing  

2) Melaksanakan kultum terlebih dahulu sesuai gilirannya.  

b. Setelah Shalat Sunah Ba’diyah Isa  

Mahasantri langsung bergegas menuju tempat tutorial masing-masing (sesuai 

jadwal harian yang ada). 

c. Ba’da Shalat Shubuh 

1) Kembali ke halaqoh masing-masing  

2) Siap menerima materi yang sudah terjadwalkan. (Kecuali hari Sabtu 

langsung bergegas siap-siap untuk Conversition & Sport dsb.) 

 



 

V. Peraturan dan Teknis Sholat Sunah (Hajat, Tahajjud dan Witir) 

1. Dilaksanakan 2 x dalam satu minggu, yaitu malam senin dan kamis secara 

berjama’ah yang akan dipimpin oleh Musyrif/ah dan atau Murabbi/ah. 

2. Shalat di mulai pukul 04.00 - 04.30 WIB, setelah itu tidak ada yang diizinkan 

naik kecuali ada hajat. Oleh karena itu bagi yang akan melaksanakan puasa 

sunah harap makan sahur terlebih dahulu. 

3. Jumlah rekaat sholat hajat 2 rekaat, tahajjud 2 rekaaat dan witir 1 rekaat 

(untuk pembiasaan). Adapun yang merasa kurang banyak jumlah rekaatnya 

agar boleh nambah atau mengawali terlebih dahulu sebelum shalat dimulai. 
 

VI. Peraturan dan Teknis PPI Sholat Sunah Dhuha 

1. Pelaksanaan sholat dhuha dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 07.00 WIB. 

2. Sebelum pelaksanaan shalat dhuha seluruh jama’ah wajib memanjatkan puji-

pujian Asmaul Husna yang maqro’ dan lagunya sudah ditentukan. 

3. Shalat akan dipimpin oleh para pengurus (terjadwal). 

4. Jumlah rekaatnya sebanyak 4 rekaat saja (untuk pembiasaan).  

5. Untuk urutan dzikirannya adalah istighfar, talqin, Allohumma antassalaam, al-

fatihah, ayat kursi, surat al-ikhlas, al-falaq, dan an-Naas.  

6. Setelah do’a melanjutkan membaca al-Qur’an surat ar-Rahman yang dipimpin 

oleh imam shalat selanjutnya. Selanjutnya melantunkan do’a penutup al-

Qur’an dan do’a pengundang rizi (Maulayasho). 

Catatan: 

1. Pengurus bidang PPI akan langsung memanggil kepada petugas imam yang 

bacaannya salah. 

2. Bagi petugas yang tidak melaksanakan tugasnya akan dikenakan sanksi dari 

pengurus bidang PPI dan pengurangan point kecuali ada halangan yang logis. 

 

 



 

Lampiran 10 

 JADWAL AKTIVITAS MAHASANTRI 

A. Kegiatan Harian 

Kegiatan Harian Mahasantri T.A 2016-2017 
No Waktu Kegiatan Petugas/Pembimbing 

18.00-19.00 Tadarus Al-Qur’an dilanjutkan 

Shalat Maghrib berjama’ah 

Mahasantri 

19.00-19.30 Halaqah Musyrifah 

19.30-20.00 Shalat Isak berjama’ah Petugas lantai/kamar 

20.00-21.30 Tutorial Ustdz/Dosen 

04.30-05.30 Shalat Subuh berjama’ah Petugas lantai/kamar 

05.30-06.00 Halaqah Musyrifah 

Sumber: dokumentasi, kegiatan Mahasantri Ma’had al-Jami’ah UIN Raden 
Intan Lampung T.A 2016-2017 

 

B. Kegiatan Mingguan 

No Hari/Waktu Kegiatan Petugas/Pembimbing 

Sabtu, 06.00-07.00 Senam bersama Musyrifah 

Sabtu, 07.00-07.30 Kerja bakti masing-

masing asrama 

Musyrifah dan Mahasantri 

Sabtu, 13.00-15.00 Ekskul (Kaligrafi)  Mahasantri 

Sabtu, 16.00-17.30 Ekskul (Hadroh) Musyrifah dan Mahasantri 

Minggu, 07.00-07.30 Slalat Dhuha berjama’ah Musyrifah dan Mahasantri 

Minggu, 08.00-10.00 Ekskul (Qiro’ah) Ustadzah dan Mahasantri 

Minggu, 13.00-15.00 Ekskul (Jurnalistik) Dosen dan Mahasantri 
Sumber: dokumentasi, kegiatan Mahasantri Ma’had al-Jami’ah UIN Raden 

Intan Lampung T.A 2016-2017 
 
 



 

Lampiran 11 
LEMBAR OBSERVASI EFEKTIFITAS PEMBELAJARAN 

Hari/Tanggal : Minggu, 02 April 2017  

Sumber Data : Halaqah Ukhty Qurrota A’yun  

Waktu  : Ba’da Maghrib 
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Iba

6. Pengorganis
asian Materi 
Yang Baik 

d. Perincian materi    

e. Urutan dari materi yang mudah ke 
yang sukar 

   

f. Kaitannya dengan tujuan    

7. Penguasaan 
Dan 
Antusiasme 
Terhadap 
Materi 
Pelajaran 

e. Menguasai materi pelajaran dengan 
baik 

    

f. Menghubungkan materi yang 
diajarkan dengan perkembangan 
zaman saat ini 

   

g. Musyrifah dapat menjawab pertanyan 
dari mahasantri 

    

h. Musyrifah semangat dalam 
memberikan pengetahuan kepada 
mahasantri 

    

8. Sikap Positif 
Terhadap 
Mahasantri 

e. Musyrifah memberikan bantuan jika 
mahasantri mengalami kesulitan 
dalam memahami materi 

   

f. Musyrifah mendorong santri untuk 
mengajukan pertanyan atau memberi 
pendapat 

   

g. Musyrifah dapat ditemui di luar jam 
pelajaran 
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h. Musyrifah menyadari dan perduli 
dengan apa yang dipelajarai 
mahasantrinya 

   

9. Pemberian 
Nilai Yang 
Adil 

 

d. Mahasantri jujur dalam memperoleh 
nilai 

    

e. Musyrifah memberikan unpan balik 
terhadap hasil belajar mahasantri 

   

f. Musyrifah memberikan nilai 
mahasantri secara objektif 

    

10. Hasil 
Belajar 
Mahasantri 
Yang Baik 

c. Mahasantri menguasai materi 
pelajaran yang diberikan 

    

d. Mahasantri dapat menguasai 75% 
dari materi yang diberikan 

- 



 

 

 

 

 
LEMBAR OBSERVASI EFEKTIFITAS PEMBELAJARAN 

Hari/Tanggal : Senin, 17 April 2017 

Sumber Data : Halaqah Ukhty Mulyati 

Waktu  : Ba’da Maghrib 

Fokus Perihal 

Indikato

r 

Per-

Item 

Indikator 

Keterangan 
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1. Pengorganis
asian Materi 
Yang Baik 

a. Perincian materi    

b. Urutan dari materi yang mudah ke 
yang sukar 

   

c. Kaitannya dengan tujuan    

2. Penguasaan 
Dan 
Antusiasme 
Terhadap 
Materi 
Pelajaran 

a. Menguasai materi pelajaran dengan 
baik 

    

b. Menghubungkan materi yang 
diajarkan dengan perkembangan 
zaman saat ini 

   

c. Musyrifah dapat menjawab pertanyan 
dari mahasantri 

    

d. Musyrifah semangat dalam 
memberikan pengetahuan kepada 
mahasantri 

   

3. Sikap 
Positif 
Terhadap 

a. Musyrifah memberikan bantuan jika 
mahasantri mengalami kesulitan 
dalam memahami materi 
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Mahasantri b. Musyrifah mendorong santri untuk 
mengajukan pertanyan atau memberi 
pendapat 

   

c. Musyrifah dapat ditemui di luar jam 
pelajaran 

   

d. Musyrifah menyadari dan perduli 
dengan apa yang dipelajarai 
mahasantrinya 

   

e. Pemberian 
Nilai Yang 
Adil 

a. Mahasantri jujur dalam memperoleh 
nilai 

   

b. Musyrifah memberikan unpan balik 
terhadap hasil belajar mahasantri 

   

c. Musyrifah memberikan nilai 
mahasantri secara objektif 

   

d. Hasil Belajar 
Mahasantri 
Yang Baik 

a. Mahasantri menguasai materi 
pelajaran yang diberikan 

    

b. Mahasantri dapat menguasai 75% 
dari materi yang diberikan 

- 

 

 
 

LEMBAR OBSERVASI EFEKTIFITAS PEMBELAJARAN 
Hari/Tanggal :Selasa, 17 April 2017 

Sumber Data : Halaqah Ukhty Afiska   Waktu  : 

Ba’da Maghrib 

Fokus Perihal 
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1. Pengorganis
asian Materi 
Yang Baik 

a. Perincian materi    

b. Urutan dari materi yang mudah ke 
yang sukar 

   

c. Kaitannya dengan tujuan    

2. Penguasaan 
Dan 
Antusiasme 
Terhadap 
Materi 
Pelajaran 

a. Menguasai materi pelajaran dengan 
baik 

    

b. Menghubungkan materi yang 
diajarkan dengan perkembangan 
zaman saat ini 

    

c. Musyrifah dapat menjawab pertanyan 
dari mahasantri 

    

d. Musyrifah semangat dalam 
memberikan pengetahuan kepada 
mahasantri 

   

3. Sikap 
Positif 
Terhadap 
Mahasantri 

a. Musyrifah memberikan bantuan jika 
mahasantri mengalami kesulitan 
dalam memahami materi 

   

b. Musyrifah mendorong santri untuk 
mengajukan pertanyan atau memberi 
pendapat 

   

c. Musyrifah dapat ditemui di luar jam 
pelajaran 

   

d. Musyrifah menyadari dan perduli 
dengan apa yang dipelajarai 
mahasantrinya 

   

4. Pemberian 
Nilai Yang 
Adil 

a. Mahasantri jujur dalam memperoleh 
nilai 

   

b. Musyrifah memberikan unpan balik 
terhadap hasil belajar mahasantri 

   

c. Musyrifah memberikan nilai 
mahasantri secara objektif 

   

5. Hasil 
Belajar 
Mahasantri 
Yang Baik 

a. Mahasantri menguasai materi 
pelajaran yang diberikan 

    

b. Mahasantri dapat menguasai 75% 
dari materi yang diberikan - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i’ah 

IAI

N 

Rad

enI

nta

n 

La

mp

ung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 12 

DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN HASIL WAWANCARA 

DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN KETUA DIVISI PPI 

Informan  : Ustadz. Riski Gunawan, M.Pd.I Hari/Tanggal : Jum’at, 14 Maret 

2017 

Jam  : 13.15 - 13.45 

11. Bagaimana sistem pembelajaran yang diterapkan pada proses pembelajaran PPI 

(Praktik Pengamalan Ibadah) mahasantri di Ma’had al-Jami’ah? 

 Sistem pembelajaran di Ma’had al-Jami’ah adalah halaqah yang dilaksanakan 

setelah ba’da maghrib, musyrif/ah mengajarkan kepada mahasantri terkait 

dengan aspek amal ibadah yang baik dan benar. 

12. Apakah pengorganisasian materi pada pembelajaran PPI (Praktik Pengamalan 

Ibadah) mahasantri di Ma’had al-Jami’ah sudah tersusun dengan baik?  

 Alhamdulillah cukup baik, baik tapi memang belum sangat baik, dari materi-

materi sudah tersusun cukup dikatakan baik sudah baik tapi memang belum 

sampai batas maksimal. 

13. Bagaimana dengan buku panduan pembelajarn PPI (Praktik Pengamalan Ibadah) 

mahasantri itu sendiri? 

 Buku yang jadi panduan kita, kita menggunakan 1 mazhab yaitu mazhab 

Imam as-Syafe’i yang Ahlus-Sunah Wal Jama’ah kitabnya contohnya Kitab 

Tahzib, Tazhib, ‘I’anatut Tholibi, buku-buku itu menjadi rujukan utama 



 

kemudian kita terjemahkan, akhir pernejemahan dari buku-buku itu kita 

tuangkan dalam modul. 

14. Apakah setiap musyrifah memiliki penguasaan dan antusiasme terhadap materi 

pelajaran pada proses pembelajarn PPI (Praktik Pengamalan Ibadah) mahasantri? 

 Ya memiliki pastinya, karena musyrifah di Ma’had al-Jami’ah ini dipilih 

dengan pengurus berdasarkan konpetensi mereka. Memang kita akui 

musyrif/ah disini kompetensinya belum baik hanya ranah cukup saja. 

Makanya saya sebagai kordinator PPI mengadakan setiap malam kamis 

namanya Refseshmen, hal ini meminimalisir musyrif/ah menyampaikan 

sesuatu yang salah, sehingga yang disampaikan adalah sesuatu yang benar, 

baik, dan tidak keluar jalur dimateri-materi yang kita ajarkan dan kita 

targetkan. 

15. Apakah dalam pembelajarn PPI (Praktik Pengamalan Ibadah) musrifah selalu 

memberikan bantuan jika mahasantri mengalami kesulitan dalam memahami 

materi? 

 Yah betul, ketika saya kontrol para musyrif/ah nya pada pembelajaran PPI 

mereka pasti membantu dan kia juga membuka pertanyaan diskusi misalkan 

terkait dengan materi pasti banyak pertanyaan-pertanyaan tentang shalat, dan 

tentang puasa, thaharah dan sebagainya. Jika misalkan musyrif/ah ini tidak 

mampu menjawab, mereka akan mencatat pertanyaan-pertanyaan tersebut 

kemudian akan kita bahas dalam forum. 



 

16. Bagaimana sikap musyrifah terhadap mahasantri dalam proses pembelajarn PPI 

(Praktik Pengamalan Ibadah)? Apakah memiliki kepedulian terhadap mahasantri 

dan dapat ditemui diluar jam belajar! 

 Yah saya perhatikan begini, memang Ma’had al-Jami’ah ini pekerjaan 

musyrif/ah ini cukup luar biasa ya, bebannya cukup luar biasa, yang saya 

perhatikan memang didikan disini musyrif/ah itu memiliki keperdulian cukup 

luar biasa ke mahasantrinya. 

17. Bagaimana sistem pemberian nilai yang diberikan kepada mahasantri dalam 

proses pembelajarn PPI (Praktik Pengamalan Ibadah)? 

 Oh ya, pemberian nilai kita sudah tetapakan, ada standarnya, ada point-

pointnya misalkan kalau mereka faham berapa nilainya, apa misalnya mereka 

ada hafalan-hafalan terkait dengan do’a shalat, wiridankah, tahajudkah, 

dluhakah, mereka ketika hafal bagus kasih nilai maksimal 5 atau kurang dikit 

ya 4, atau standar ya 3, atau belum hafal 0/1/2. Nah itu termasuk penilaian 

yang terukur dan terarah. 

18. Apakah sejauh ini musyrifah dalam pemberian nilai kepada mahasantri dengan 

cara yang objektif atau adil? 

 Objektif, cukup objektif. 

19. Apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan mahasantri dalam proses pembelajaran 

PPI (Praktik Pengamalan Ibadah) di Ma’had al-Jami’ah? 

 Tolak ukurnya akan terlihat yaitu dari bagaimana mahasantri itu bisa 

mengamalkan ibadah dengan baik dan benar, contohnya shalatnya sudah baik 



 

dan benar, kemudian bacaannya baik dan benar, kemudian wudlu dan 

thaharohnya bagaimana, dan hafalan do’a-do’anya. 

20. Apakah hasil belajar mahasantri sudah sampai titik keberhasilan? 

 Cukup berhasil, saya katakan cukup berhasil, hal itu terlihat dari pengamalan 

sehari-hari menjadi Imam, kemudian wudlunya, sebagainya, itu sudah 

termasuk baik dari sebelumnya. 

 

DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN KETUA ASRAMA PUTRI II 

Informan  : Ukhty Ida MunfaridaS.Fil.I   Hari/Tanggal : Senin, 03 

April 2017 

Jam  : 09.30-10.00 

10. Bagaimana proses pembelajaran PPI (Praktik Pengamalan Ibadah) mahasantri di 

Ma’had al-Jami’ah? 

 Proses pembelajaran PPI (Praktik Pengamalan Ibadah) di Ma’had al-Jami’ah 

itu dilaksanakan dengan sistem halaqah, sistem halaqah itu seperti kelompok-

kelompok belajar gitu dengan satu musyrifah mengampu mahasantri 15 

mahasantri. 

11. Apakah  pengorganisasian pada pembelajaran PPI (Praktik Pengamalan Ibadah) 

mahasantri sudah tersusun dengan baik? 

 Kalau ditanya sudah baik atau bemum ya sudah baik daripada sebelumnya 

karena selain diberi materi mereka juga diberikan ruang untuk praktik, selain 

itu selain musyrifah yang mengampu pengmalan ibadah di Ma’had ini juga 



 

diajarkan oleh para Dosen nantinya, seperti Fiqih-Fiqih itu kayak berkurbab, 

dzakat, itu nanti ada pelatihannya sendiri dari Dosen-Dosen, tetapi untuk yang 

kegiatan Yaumiyyah itu diajarkan oleh musyrifah dan ya sudah terorganisir 

dengan baik karena memang sudah terjadwal, waktunya juga sudah pasti, apa 

yang diajarkan sudah di susunter lebih dahulu, nilai juga sudah ada, jadi tidak 

hanya belajar-belajar , penilaian dan seterusnya, tetapi ada evaluasi dan 

seterusnya, jadi sudah cukup baiklah. 

12. Apakah dalam proses penyampaian materi pada pembelajaran PPI (Praktik 

Pengamalan Ibadah) mahasantri, anda sebagai musyrifah selalu menggunakan 

buku reverensi (pendukung)? 

 Buku reverensi, tepatnya buku modul ya, untuk modul itu sendiri disusun oleh 

tim-tim divisi PPI itu sendiri dan tim divisi menyusunnya berdasarkan 

rujukan-rujukan kitab-kitab yang ada yang sudah disepakati. Untuk PPI modul 

dan buku kontrolnya slalu digunakan oleh musyrifah dan musyrifah sebelum 

mengajarpun mereka belajar dulu, jadi ada semacam reefresh setiap 1 minggu 

sekali tempat musyrifah bertanya tentang hal yang brlum jelas mengnai PPI. 

13. Apakah dalam setiap pertemuan anda selalu memberikan motivasi pada 

mahasantri? 

 Kalau disetiap pertemuan saya kurang faham ya karena saya tidah selalu 

mengecek setiap hari, akan tetapi secara umum motivasi itu selalu diberikan 

minimal 1 minggu sekali. Kalau yang dari murobbiyahnya, tapi kalau untuk 

pakanannya adaseperti kultum, pesan-pesan seperti itu dan kadang juga ukhty-



 

ukhtynya setiap habis Maghrib sekalian memberikan motivasi, kalau ada 

pengumuman yang akan sisampaikan. 

14. Lalu bagaimana jikalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan oleh mahasantri di luar 

jam belajar? 

 Ya datang saja, yang penting musyrifahnya gak sibuk boleh, silahkan. Bahkan 

pertanyaan diluar jalaqah anak-anak boleh tanya, cuman kalau musyrifah 

belum sampai keilmuannya dia akan bertanya dengan uustd-ustad yang lebih 

sudah manpu menjawab, terutama dibidang PPI ya. 

15. Bagaimana sistem pemberian nilai dalam pembelajaran PPI (Praktik Pengamalan 

Ibadah) mahasantri? 

 Buat mahasantri itu kan ada targetan, itu sudah ada nilai, kalau diasrama itu 2 

sampai 5 maksimal, tapi untuk nilai itu tidak boleh 2, harus 4,5, minimal 3 

lah, artinya kalau di belum sampai nilai itu ya dia tidak diluluskan, atau 

diulang kembali sampai benar-banar dia sudah bagus tahsinnya, hafalannya, 

segalanya. 

16. Bagaimana dengan hasil belajar mahasantri pada pembelajaran PPI (Praktik 

Pengamalan Ibadah)? 

 Kalau hasilnya ya fareatif lah ya, tergantung anaknya rajin apa gak, tapi 

secara keseluruhan saya kira ada hal yang bersifat progresif lah, ada 

peningkatan dari sebelumnya, sebelum di ajarkan ke yang sudah. Itu bisa 

dilihat dari buku kontrol, karena setiap mereka setoran, mereka belajar itu ada 

catatannya semua, ada penilaian . 



 

17. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran PPI 

(Praktik Pengamalan Ibadah) mahasantri di Ma’had al-Jami’ah ini? 

 Kalau ditanya kendala pasti banyak, ada terutama waktu, mengatur waktu dari 

musyrufah sendiri kadang ya capek, itu kan kendala belajar, kadang ya ada 

kegiatan diluar sehingga berpengaruh dalam pembelajaran, apalagi kalau 

musyrufahnya idzin pulang itu kendala. Seperti itulah kendalanya. 

18. Apa harapan anda agar kedepannya agar proses pembelajaran PPI (Praktik 

Pengamalan Ibadah) ini dapat labih baik dari sebelumnya? 

 Kalau masalah sistem dimana-mana saya kita tidak ada yang sempurna ya, 

palagi ini kan pondok pesantren mahasiswa, dari judulnya saja sudah terlihat 

bahwa ya semua akan padat gitu, anaknya kuliah, para pengajarnya kuliah, 

kegiatan diluar juga mereka aktif, ditambah kegiatan asrama. Jadi keefektifan 

belajarnya itu untuk menjadi lebih baik itu banyak faktor yang harus 

diperhatikan, tetapiuntuk menjadi sempurnya saya kira ya bukan mustahil, 

tapi pasti ada kendala, terutama waktu, mereka ya pada intinya kembali lagi 

ke mereka, tradisi pesantren memang separti itu, tradisi pesantren itu harus 

padet, tidak ada kalau disana yang nyantai-nyantai kecuali memang hari-hari 

libur, atau hari-hari yang tidak belajar. Kalau dipesantren ya sebenarnya kalau 

tidur malem bangun subuh itu sudah biasa, tetapi bagaimana kita memotivasi 

adik-adik, memotivasi kita memang seperti  ini jadi gak cengeng, gak bentar-

bentar mengeluh, kebanyakan kan seperti itu, ngeluh belum mengerjakan 

tugas, belum ini belum itu, padahal kalau dijalankan fun-fun aja, beberapa dari 



 

mereka aja tidak mengeluh, mungkin kebetulan ngerjain tugas, tumburan ada 

tugas di Ma’had juga kan jadi dilema, belum lagi ada iqob, nah sistem iqob ini 

lah yang terkadang temen-temen terkendalanya seperti beban buat mereka, 

padahal kalau itu dijalankan dengan baik dengan ikhlas ya insya Allah bukan 

beban, ya cuman bagaimana menginikan anak-anaknya sih, memberi motivasi 

dan yang lebih penting juga pengajarnya, bagaimana pengajarnya 

mengkondisikan halaqahnya dengan baik dan gak bosenin, dan seterusnya. 

 

 

DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN MUSYRIFAH 

Informan : Mulyati    Hari/Tanggal : Jum’at, 14 April 

2017 

1. Bagaimana sistem yang diterapkan pada proses pembelajaran PPI (Praktik 

Pengamalan Ibadah) mahasantri di Ma’had al-Jami’ah? 

 Untuk sistem yang diterapkan untuk matapelajaran PPI itu dilaksanakan 

seminggu 3 kali pertemuan di hari minggu, senin, dan selasa setelah ba’da 

maghrib. 

2. Apa saja materi-materi yang diajarkan dalam pembelajaran PPI (Praktik 

Pengamalan Ibadah) mahasantri di Ma’had al-Jami’ah? 

 Untuk materinya itu sesuai target, Ma’had ini ada buku kontrol berisi tentang 

mater-materi yang harus disampaikan dan dicapai oleh mahasantri, baik itu 



 

berupa hafalan do’a, ataupun tatacara pelaksanaan ibadah, seperti dari 

Thaharoh sampai Shalat-Shakat Sunah. 

3. Apakah dalam proses penyampaian materi pada pembelajaran PPI (Praktik 

Pengamalan Ibadah) mahasantri, anda sebagai musyrifah selalu menggunakan 

buku reverensi (pendukung)? 

 Kalau penggunaan buku reveresi saya rasa modul yang telah disusun itu telah 

berdasarkan reverensi, karena kan dari tim PPI itu sendiri disaat menyusun 

modul itu tentunya banayk menggunakan buku reverensi gitu ya, jadi 

pengurus menggunakan buku modul yang telah dibuat oleh Divisi PPI dan 

untuk selebihnya misalkan ada pertanyaan sesekali menggunakan buku 

reverensi yang mendukung. 

4. Apakah dalam setiap pertemuan anda selalu memberikan motivasi pada 

mahasantri? Lalu bagaimana jikalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan oleh 

mahasantri di luar jam belajar? 

 Ya tentunyalah, soalnyakan seringkali adik-adik itukan kadang semangat 

kadang turun, jadi mesti tetap diberi motivasi. 

 Sejauh ini jarang ya yang diluar jam PPI paling beberapa aja. Ketika ada 

pertanyaan yang mendadak bahkan tidak hanya diluar jam PPI, kalau 

misalkan ada pertanyaan yang pengurus memegang halaqah itu tidak bisa 

menjawab, maka itu ada namanya Grub WA dan 1 minggu sekali ada 

Refresmen. Di Refresmen lah kita kumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari 



 

mahasantri yang belum terjawab terus ditanyakan ke Ustadznya, setelah itu 

baru dikasih tau jawabannya. 

5. Bagaimana sistem pemberian nilai yang anda berikan kepada mahasantri dalam 

proses pembelajaran PPI (Praktik Pengamalan Ibadah)? 

 Skor maksimal di Ma’had al-Jami’ah itu 5 kalau minimal itu ya 1, tapi sejauh 

ini saya memberikan nilai minimal 3, jadi kalau misalkan belum pencapaian, 

masih belum lancar atau pemahamannya kurang jadi di ulang samapai nanti 

belajar lagi terus storan dan kalau misalkan masih terus seperti itu karena 

kemampuan orang beda-beda nanti dari saya memberikan skor minimal 3. 

6. Bagaimana dengan hasil belajar yang didapat oleh mahasantri pada pembelajaran 

PPI (Praktik Pengamalan Ibadah)? 

 Untuk hasil mahasantrinya, karena besik mahasantrinya di Ma’had al-Jami’ah 

ini kan ada yang dari pesantren, ada yang dari umum, ada yang dari Aliyah 

jadi hasilnya itu tergantung dari bekal awalnya, kalau yang dari pesantren itu 

hasilnya baik bahkan lebih baik, sedangkan dari umum yang tadinya awam 

atau tidak tahu oh ternyaya seperti ini ya ukhti, jadi hasilnya ada 

perubahanlah. 

7. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran PPI 

(Praktik Pengamalan Ibadah) mahasantri di Ma’had al-Jami’ah ini? 

 Kalau kendala yang utama itu kalau menurut saya iti tadi, ada yang dari 

pesantren, ada yang dari Aliyah, ada yang dari umum, kemampuan orang itu 

berbeda-beda. Terkadang dalam 1 halaqah itu oh tidak dikelompokkan yang 



 

pernah mondok di pesantren di pesantren semua “gak”, tetapi  halaqahnya 

itukan perlantai, jadi ada yang di umum, ada yang di pesantren, ada yang di 

umum. Kendalanya kalau misalnya dipesantren udah pernah belajar ini jadi 

radak bosen, itu kendalanya juga kemampuan orang itu kan beda-beda juga, 

jadi yang ini cepet maksud, ini gak, yang ini cepet hafal, ini gak. 

8. Apa harapan anda agar kedepannya proses pembelajaranPPI (Praktik Pengamalan 

Ibadah) ini dapat berjalan lebih baik lagi? 

 Harapannya yang pertama itu kita bisa menemukan sistem yang benar-benar 

efektif digunakan di Ma’had al-Jami’ah ini, karena notabenya itu tidak hanya 

jadi santri saja kan, jadi sambil kuliah banyak tugas, kegiatan di asrama, maka 

berharapnya ada yang efektif yang tepat digunakan untuk sebagai acuan, 

sebagai kegiatan efektif gitu dari divisi PPI itu sendiri biar belens antara jadi 

santri dan jga mahasiswa. 

 

 

DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN MAHASANTRI 

Informan : Zazinatul Walidah (Mahasantri Semester IV) Halaqah : 

Mulyati 

Hari/Tanggal : Minggu, 02 April 2017 

1. Apakah pengorganisasian pada PPI (Praktik Pengamalan Ibadah) mahasantri 

sudah tersusun dengan baik? 



 

 Sudah tersusun dengan baik, seperti kurikulumnya sudah tersusun, sudah ada 

modulnya seperti itu, dari ma’had sendiri sudah mempunyai modul PPI untuk 

kami. 

2. Apakah musyrifah pada saat proses pembelajaran PPI (Praktik Pengamalan 

Ibadah) memiliki penguasaan dan antusiasme terhadap materi pelajaran? 

 Ya, menurut saya semua musyrifah disini menguasai semua pelajaran tentang 

PPI. Seperti contoh: ketika kita menanyakan sesuatu musyrifahnya sekalu 

menjawab, dan apabila tidak/belum bisa menjawab musyrifahnya 

menanyakan ke ustad yang lainnya. 

3. Apakah musyrifah dalam proses pembelajaran PPI (Praktik Pengamalan Ibadah) 

selalu menunjukkan sikap positif terhadap mahasantri? 

 Ya, selalu menunjukkan. 

4. Apakah musyrifah dalam memberikan nilai kepada mahasantri dengan cara yang 

objektif atau adil? 

 Ya secara adil, kita dilihat dari kepintaran mahasantri atau kurang mampu jadi 

musyrifah tidak memilih-milih mahasantri satu kemahasantri yang lain, sesuai 

kemampuan mahasantri tersebut. 

 

DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN MAHASANTRI 

Informan : Fatimah (Mahasantri Semester IV)  Halaqah : Qurrata 

A’yun 



 

Hari/Tanggal : Senin, 03 April 2017 

8. Apakah pengorganisasian pada PPI (Praktik Pengamalan Ibadah) mahasantri 

sudah tersusun dengan baik? 

 Saya kira cukup tersusun dengan baik, telah mengikuti prosedur yang telah 

ditetapkan oleh Mudir. 

9. Apakah musyrifah pada saat proses pembelajaranPPI (Praktik Pengamalan 

Ibadah) memiliki penguasaan dan antusiasme terhadap materi pelajaran? 

 Belum sepenuhnya, terkadang kalau kita bertanya mengenai suatu hal yang 

belum pasti itu belum berani untuk menjawab pertanyaan dari kami ketika 

tidak ada dasar yang kuat. Jadi ukhtynya menuliskan untuk menjadikan itu 

sebuah PR untuk ditanyakan kepada yang lebih tahu. 

10. Apakah musyrifah dalam proses pembelajaran PPI (Praktik Pengamalan Ibadah) 

selalu menunjukkan sikap positif terhadap mahasantri? 

 Kebanyakan ia, sebagaimana layaknya seorang guru yang harus 

mencontohkan kepada muridnya. 

11. Apakah musyrifah dalam memberikan nilai kepada mahasantri dengan cara yang 

objektif atau adil? 

 Untuk sejauh ini saya rasa cukup objektif, yang mana yang bisa dapat nilai 

yang sesuai dan yang gak bisa dapat nilai yang sesuai pula. 

DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN MAHASANTRI 



 

Informan : Resti Fauzah (Mahasantri Semester IV)  Halaqah : 

Afiska 

Hari/Tanggal : Minggu, 09 April 2017 

1. Apakah pengorganisasian pada PPI (Praktik Pengamalan Ibadah) mahasantri 

sudah tersusun dengan baik? 

 Sangat tersusun dengan baik karena menggunakan buku-buku panduan seperti 

Yanbua, itu dari pesantren, pokoknya ada buku panduannya, masing-masing 

seperti makharijul huruf irtu sendiri, seperti tahfidz tahsin itu ada buku 

panduannya masing-masing dan itu sangat terorganisasi. 

2. Apakah musyrifah pada saat proses pembelajaranPPI (Praktik Pengamalan 

Ibadah) memiliki penguasaan dan antusiasme terhadap materi pelajaran? 

 Ia sangat baik, soalnya kan musyrifah juga memiliki ilmu yang lebih, ini 

sangat efektif memiliki antusiasme. 

3. Apakah musyrifah dalam proses pembelajaran PPI (Praktik Pengamalan Ibadah) 

selalu menunjukkan sikap positif terhadap mahasantri? 

 Musyrifah selalu menunjukkan sikap positif, sifat yang baik bagi anak 

didiknya. 

4. Apakah musyrifah dalam memberikan nilai kepada mahasantri dengan cara yang 

objektif atau adil? 

 Sangat objektif dan adil karena jika kita tidak melakukannya pasti akan 

mendapatkan alfa atau point akan dikurangi. 


