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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan Islam merupakan bagian dari upaya untuk menanamkan 

nilai-nilai ajaran Islam dalam diri penganutnya. Sejalan dengan itu maka 

rujukan yang dijadikan landasan pemikiran pendidikan Islam identik dengan 

sumber utama ajaran Islam itu sendiri yakni al-Qur’an dan hadits.
1
 Maka, 

segala aktifitas yang terjadi didalamnya dan setiap orang yang terlibat 

menjadikan al-Qur’an dan hadits sebagai landasan utama dalam hidupnya. 

Terutama bagi pendidik, karena segala tingkah lakunya akan dicontoh oleh 

peserta didik dan hal tersebut berpengaruh bagi generasi penerus bangsa di 

masa mendatang.  

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana proses belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. 
2
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Berdasarkan hal tersebut, bahwa mengembangkan potensi spiritual 

keagamaan merupakan hal yang penting dalam proses pendidikan. Karena hal 

itu sebagai dasar bagi peserta didik untuk mendekatkan diri kepada Allah 

ataupun untuk berinteraksi dengan lingkungan sosialnya dalam kehidupan 

sehari-hari dengan menampilkan akhlak yang mulia. Sebagaimana sabda 

Rasulullah bahwa : 

  إِنَّ ِمْن أََحبُِّكْم إِلَيَّ َوأَقَْربُِكْم ِمنِّي َمْجلًِسا يَْوَم القِيَاَمِة أََحاِسنَُكْم أَْخََلقًا

 

 

“sesungguhnya yang paling aku cintai diantara kalian dan yang 

paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah 

mereka yang paling bagus akhlaknya diantara kalian” (HR Tirmidzi)  

 

Lingkungan merupakan salah satu fakor pendidikan yang ikut serta 

menentukan corak pendidikan Islam, yang mana pengaruhnya sangat besar 

untuk peserta didik.
3
 Misalnya lingkungan yang Islami akan mempengaruhi 

siswa untuk mendapatkan pengetahuan Islam yang mumpuni. 

Ki Hajar Dewantara
4
 mengatakan bahwa lingkungan pendidikan 

berada dalam tiga pusat lembaga pendidikan yang mana ketiganya saling 

bersinergi, lingkungan tersebut yaitu: lingkungan keluarga, sekolah dan 

organisasi pemuda atau kemasyarakatan.  

Untuk itu Pendidikan Islam berupaya menanamkan nilai-nilai 

keislaman pada peserta didik melalui kegiatan belajar-mengajar di kelas 

ataupun pada kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Hal tersebut bertujuan agar 

mereka menjadi muslim yang memahamai Islam secara menyeluruh, 

                                                           
3
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4
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mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi hamba 

Allah yang setia. Dalam firman-NYA pada surat adzariyat ayat 56 Allah 

menegaskan : 

ْنَسا ِإَّلِ لِيَ ْعُبُدونِِ  َوَما َخَلْقتُِ ْلِْنَِ َواْْلِ

“tidakah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 

menyembah-Ku”. 

 

Menurut Hujair, pendidikan yang berbasis nilai Islami adalah 

pendidikan yang berorientasi pada kompetensi nilai illahiyah, knowledge, 

skill, ability, sosial-kultural. Pendidikan yang berfungsi untuk memberikan 

kaitan secara oprasional pengamalan ajaran dan nilai Islami dalam kehidupan 

masyarakatnya, lingkungan sosial-kultural.
5
 

Seiring berjalannya waktu, lembaga pendidikan Islam mengalami 

perkembangan untuk menjawab tantangan zaman. Salah satunya dengan 

sistem Boarding School atau sekolah yang mempunyai asrama. Maksudin 

mendefinisikan bahwa Boarding School adalah sekolah yang memiliki 

asrama, di mana para siswa hidup dan belajar secara total di lingkungan 

sekolah. Karena itu segala jenis kebutuhan hidup dan kebutuhan belajar 

disediakan oleh sekolah.
6
 

Sekolah yang menganut sistem Boarding School membekali peserta 

didik dengan kegiatan yang mengasah potensi peserta didik untuk menunjang 

                                                           
5
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6
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kehidupannya di masa depan. Seperti hafalan al-Qur’an sebagai salah satu 

usaha untuk memperdalam ilmu agama Islam,  kemampuan hidup secara 

disiplin dan mandiri. 

Model pendidikan ini juga banyak diminati masyarakat karena sistem 

Boarding School memadukan model pendidikan pesantren dan sekolah 

umum. Terlebih pada Era ini maraknya kasus pelajar yang mengalami 

kerusakan moral. Seperti tawuran, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, 

free sex dan lain-lain. Maka dari itu Boarding School mewadahi keinginan 

masyarakat yang mengharapkan anak-anaknya menjadi pribadi yang baik 

secara moral dan agama. 

Seperti apa yang telah dipaparkan bahwa Boarding School adalah 

sekolah yang mempunyai asrama sebagai tempat tinggal bagi peserta didik, 

maka ada peran pembimbing untuk mengontrol kegiatan peserta didik di 

asrama. Pembimbing mempunyai peran yang penting di asrama agar kegiatan 

yang telah terencana berjalan sebagaimana mestinya dan tujuan dan kegiatan 

tersebut tercapai dengan baik. Kegiatan tersebut mencakup ibadah harian, 

kebersihan, tata tertib keluar dan masuk asrama, belajar kelompok dan lain 

sebagainya. 

Di asrama putri SMA Al-Abidin, peran pembimbing atau musyrifah 

bukan hanya mengontrol kegiatan peserta didik saja tetapi turut serta dalam 

membiasakan dan menanamkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan 

sehari-hari. Seperti sholat, membaca dan menghafal al Quran serta tata cara 

berpakaian.  
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Asrama putri SMA Al-Abidin mempunyai program mentoring yang 

berjalan setiap minggunya sebagai salah satu program ungggulan. Mentoring 

yang dimaksud yakni kegiatan belajar mengajar di asrama yang terdiri dari 

beberapa siswi dan seorang pembimbing. isi materi yang diajarkan 

merupakan materi keislaman seperti  al-Qur’an, hadits, sirah nabawiyah, fiqh, 

tahsin dan aqidah akhlak.  

Di dalam kegiatan mentoring tersebut, pembimbing bertugas untuk 

mengajarkan materi keislaman yang tidak terdapat di sekolah serta 

mengontrol ibadah harian peserta didik. Seperti membaca al-Qur’an, 

menghafal al-Qur’an, sholat wajib dan sunnah. Maka berdasarkan hal tersebut 

penulis tertarik untuk meneliti tentang “Peran Musyrifah dalam Menanamkan 

Nilai-Nilai Keislaman pada Siswi SMA Al Abidin Bilingual Boarding School 

Surakarta Melalui Kegiatan Mentoring di Asrama Tahun 2017/2018”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran musyrifah dalam menanamkan nilai-nilai keislaman 

pada siswi SMA Al Abidin Bilingual Boarding School Surakarta melalui 

kegiatan mentoring di asrama?  

2. Apa kelebihan dan kekurangan program mentoring di asrama? 
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C. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran musyrifah dalam 

menanamkan nilai-nilai keislaman pada siswi SMA Al Abidin Surakarta 

melalui kegiatan mentoring di asrama. 

2. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan program mentoring di 

asrama. 

 

D. Manfaat penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah 

ilmu pengetahuan khususnya tentang peran musyrifah dalam 

menanamkan nilai-nilai keislaman pada siswi SMA melalui kegiatan 

mentoring. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, 

sumbangsih ilmu pengetahuan yang nantinya akan dikembangkan oleh 

peneliti sejenis untuk selanjutnya dijadikan  referensi dalam 

mendapatkan informasi.  
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E. Metode Penelitian  

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. 

Penelitian lapangan adalah mengumpulkan data dan informasi dari 

kehidupan nyata dan sebenarnya.
7
 Sedangkan Jenis pendekatan penelitian 

yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. 

Deskriptif kualitatif diartikan sebagai suatu penelitian yang 

berusaha mendeskripsikan suatu fenomena atau peristiwa secara 

sistematis sesuai dengan apa adanya dalam bentuk kata-kata dan Bahasa.
8
 

Dalam penelitian ini ditujukan untuk mendiskripsikan peran musyrifah 

dalam menanamkan nilai-nilai keislaman pada siswi SMA Al Abidin 

melalui kegiatan mentoring di asrama.  

2. Sumber Data 

Sumber data yang ada dalam penelitian ini menggunakan sumber 

primer dan sumber skunder.  

a. Sumber data primer yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti yang 

diperoleh langsung dari sumber pertama.
9
 Sumber data primer dalam 

penelitian ini adalah kepala sekolah SMA Al Abidin Surakarta, 

musyrifah dan siswi-siswi SMA Al Abidin di asrama.  

                                                           
7
Abdul Fattah Santoso, Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi, (Surakarta: Tim Penyusun, 

2013), hlm. 7. 
8Nyoman  Dates. Metode penelitian (Yogyakarta: C.V  Andi Offset, 2013), hlm 51. 
9
 Moleong Lexy J. Metodelogi Penelitian Kualitatif  ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2011), hlm. 157.  
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b. Sumber data skunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak 

langsung melalui bahan-bahan atau dokumentasi tertulis.
10

 Data 

skunder dalam penelitian ini terkait literasi yang berkaitan dengan 

peran musyrifah dalam menerapkan nilai keislaman melalui kegiatan 

mentoring di asrama. Seperti buku mentoring, jadwal kegiatan 

mentoring, jurnal, dan foto kegiatan mentoring di asrama  

3. Tempat  dan Subjek Penelitian 

Penelitian  ini dilaksanakan di asrama putri SMA Al-Abidin 

Surakarta. Adapaun subjek penelitian ini adalah kepala sekolah SMA Al 

Abidin, musyrifah dan siswi SMA Al Abidin di asrama.  

4. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan 

oleh peneliti untuk memperoleh informasi tertentu, sebagai landasan 

dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta.
11

Metode yang 

digunakan untuk memperoleh hasil penelitian adalah wawancara, 

observasi, dan dokumentasi 

a. Metode Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, 

percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara 

(inteviewer) yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang 

                                                           
10

 Zainal arifin, Penelitian Pendidikan (Bandung:Remaja Rosda Karya, 2011), Hlm. 8 
11Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi,  (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2006), hlm. 104. 
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memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
12

 Metode wawancara 

dalam penelitian ini berguna untuk memperoleh informasi terkait 

pelaksanaan kegiatan mentoring di asrama. Wawancara tersebut 

diajukan kepada kepala sekolah SMA Al Abidin Surakarta, 

musyrifah dan siswi-siswi SMA Al Abidin di asrama. 

b. Metode Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan 

untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan 

pengindraan.
13

menurut Matthews and Ross metode pengumpulan 

data melalui indra manusia yang terlibat bukan hanya indra 

penglihatan saja, tetapi indra lainnya pun dapat dilibatkan seperti 

indra pendengaran, indra peciuman, indra perasa, dan lain 

sebagainya.
14

 Observasi dalam penelitian ini berguna untuk 

mengamati secara langsung proses kegiatan mentoring di asrama dan 

memperoleh data tentang peran musyrifah dalam kegiatan 

mentoring. 

c. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen dapat berbentuk tulisan seperti catatan harian, sejarah, 

biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen juga dapat berbentuk 

                                                           
12Haris herdiansyah, wawancara, observasi, dan focus groups seagai instrumen penggalian data 

kualitatif,  (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013),  hlm.  29 
13

BurhanBungin, PenelitianKualitatif: Komunikasi, Ekonomi, KebijakanPublik, 

danIlmuSosialLainnya(Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2011), hlm.118. 
14Haris herdiansyah, wawancara, observasi, dan focus groups seagai instrumen penggalian data 

kualitatif, (Jakarta: PT  Rajagrafindo Persada, 2013), hlm.  129. 
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foto, sketsa dan lain-lain.
15

 Metode dokumentasi dalam penelitian ini 

berguna untuk memperoleh data profil sekolah, visi misi, struktur 

organisasi asrama, jumlah musyrifah, jadwal mentoring dan foto 

kegiatan mentoring serta sarana dan prasana di asrama.  

5. Metode Analisis Data  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif, dimana 

penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau 

keadaan sebagaimana adanya sehingga bersifat sekadar untuk 

mengungkapkan fakta.
16

Sedangkan kegiatan analisis data kualitatif 

menurut Miles dan Huberman terdapat tiga macam, yakni : 

a. Reduksi Data 

Kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan hal-hal yang penting , mencari tema dan pola serta 

membuang hal yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang jelas, sehingga akan mempermudah 

pengumpulan data selanjutnya.
17

 

b. Penyajian Data (Display Data) 

Kegiatan display data ini dapat dilakukan dalam berbagai 

bentuk, misalnya naratif teks, bagan, hubungan antar kategori, 

                                                           
15

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, danKombinasi (Mixed Metods) (Bandung: 

Alfabeta, 2012), hlm.326. 
16

Ibid, hlm.32. 
17Matthew Miles- Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, terj. oleh Tjetjep Rohendi Rohidi, 

Mulyarto (Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia, 1992), hlm. 16. 
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flowchart, grafik, dan matriks. Namun yang paling sering digunakan 

adalah naratif teks.
18

 

c. Menarik Verifikasi/ Kesimpulan 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan 

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. 

Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang 

sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi 

jelas.
19

 

 

                                                           
18Ibid, hlm. 17. 
19

Ibid, hlm. 18. 


