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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia dewasa ini sedang giat-giatnya melaksanakan 

pembangunan. Pembangunan yang kini sedang dilaksanakan tidak terbatas pada 

satu bidang saja, melainkan meluas di segala bidang kehidupan. Hal ini tidak lain 

merupakan upaya bangsa Indonesia dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan 

ksejahteraan rakyatnya. Pembangunan tersebut ditempuh dengan berbagai 

program, baik program jangka pendek maupun program jangka panjang yang 

semuanya merupakan rangkaian pembangunan secara bertahap, terarah dan 

terpadu yang intinya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Hal ini 

berarti bahwa pembangunan itu tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah atau 

kepuasan batiniah saja, melainkan untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan 

antara keduanya. Untuk mencapai itu semua perlu mengembangkan kualitas 

sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh 

melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen-komponen 

bangsa.
1
 

Pembangunan sebagai proses pembentukan atau peningkatan kualitas 

sumber daya manusia harus menyelaraskan dimensi spiritual dan material.
2
 

Keseimbangan dan upaya harmonisasi pembangunan dilakukan harus 

mempertimbangkan etika yang berakar pada keyakinan mandasar yang 

memprioritaskan mentalitas manusia. Dan pembangunan yang beretika tersebut 

menuntut partisipasi dari segala komponen bangsa termasuk lembaga pesantren 

atau pondok pesantren. 

Pesantren yang merupakan bagian integral dari lembaga pendidikan Islam 

yang mendalami nilai-nilai agama, tidak sedikit kontribusinya bagi pembangunan 
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bangsa dan negara.
3
 Peran aktif Pesantren dalam pembangunan sangat signifikan 

khususnya bagi terbentuknya manusia yang bermoral tinggi dan bermental baik. 

Malik Fajar dalam bukunya “Reorientasi Pendidikan Islam” menyatakan 

bahwa Pesantren memiliki andil besar dalam pembangunan watak manusia 

Indonesia. Upaya ini dilakukan sejak zaman kolonial. 

Peran yang dimainkan oleh Pesantren tidak hanya terbatas pada bidang 

dakwah, sosial, melainkan bidang pendidikan.
4
 Hal ini menunjukkan bahwa 

Pesantren memiliki peran dominan. Posisi dan peran dominan yang dipegang oleh 

Pesantren ini sebagian disebabkan oleh sukesnya  lembaga  tersebut dalam 

menghasilkan dan mencetak manusia dan ulama-ulama berkualitas dan dijiwai 

dengan semangat keagamaan untuk menyebarluaskan dan memantapkan iman 

orang. Contoh klasiknya adalah para wali yang sekaligus pengelola Santri yang 

mengambil peran aktif dalam pengembangan masyarakat, sedangkan dalam 

khasanah sejarah modern kita dapat merujuk Hadratus Syeh Hasyim Asy‟ari yang 

telah memilih Tebu Ireng sebagai lokasi Pesantren dan lokasi pembinaan moral. 

Disamping itu ada penyebab lain yang menyangkut karisma kyai Pesantren, 

masalah manajemen, organisasi, pola pembangunan serta aktifitas lain yang ada 

didalamnya.
5
 

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, untuk meningkatkan taraf hidup 

masyarakat dan terciptanya tujuan pembangunan nasional sesuai dengan tujuan 

Pendidikan Nasional: Membangun kualitas manusia yang bertakwa kpada Tuhan 

yang Maha Esa dan selalu dapat meningkatkan kebudayaan dengan-Nya sebagai 

warga negara yang berjiwa pancasila mempunyai semangat dan kesadaran yang 

tinggi, berbudi pekerti yang luhur dan berkribadian yang kuat, cerdas, terampil, 

dapat mengembangkan dan menyuburkan sikap domokrasi, dapat memelihara 

hubungan yang baik antara sesama manusia dan dengan lingkungannya, sehat 
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jasmani, mampu mengembangkan daya estetik, berkesanggupan untuk 

membangun diri dan masyarakatnya.
6
 

Pesantren sebagai wadah dan tempat pembinaan mental spiritual, sadar 

sepenuhnya akan kewajiban serta tanggung jawabnya sebagai suatu lembaga 

pendidikan yang ikut serta mengisi pembangunan. 

Berdasarkan UU No. 20 tahun 2003 (Bab II pasal 3) tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, 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.
7
 

Banyak lembaga formal maupun non formal yang menyelenggarakan 

pendidikan agama, salah satunya adalah yang diselenggarakan di Pesantren. 

Penyelenggaraan pendidikan di Pesantren memiliki spesifikasi tersendiri karena 

para santri ini harus berada di Pesantren selama 24 jam. Para Santri ini melakukan 

aktifitas belajar hanya beberapa jam saja berkisar antara 5-6 jam dan sisa waktu 

yang ada adalah dipergunakan kyai atau Pengasuh Pesantren untuk menanamkan 

nilai-nilai agama secara intensif.
8
 Kondisi yang demikian akan meningkatkan 

peran Pesantren dalam membentuk mental spiritual manusia dan para Santri. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa eksistensi Pesantren sebagai 

lembaga pendidikan Islam berperan aktif dalam membentuk mental spiritual 

manusia serta memiliki kedudukan yang strategis dan sejajar dengan jalur 

pendidikan lain dalam merealisasikan tujuan pendidikan nasional. 

Sehubungan dengan keterkaitan pemerintah dalam rangka 

mengembangkan Pesantren dan menggali potensi yang ada didalamnya, maka 

kedudukan serta perannya menjadi bertambah penting, karena Pesantren menjadi 
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tempat dan sentral untuk menanamkan, membentuk aqidah dan keyakinan, tempat 

pembentukan pribadi yang berakhlak mulia, serta menempuh semangat juang 

akan berguna bagi diri sendiri khususnya dan masyarakat pada umumnya.
9
 

Pada dasarnya Pesantren merupakan pendidikan Islam yang dilaksanakan 

dengan sistem asrama, dimana Kyai sebagai tokoh utama dan masjid sebagai 

tempat aktifitasnya. Pesantren sebagai lembaga pendidikan  Islam  merupakan  

sistem pendidikan nasional asli yang telah lama hidup, tumbuh dan berkembang di 

tengah-tengah masyarakat Indonesia yang tersebar luas di  seluruh tanah air dan 

lebih khusus lagi Pesantren pada umumnya berada di pedesaan.  Karena lokasi 

Pesantren yang kebanyakan jauh dari keramaian kota, maka ia mampu 

mempertahankan tradisi tersebut sebagai lembaga pendidikan tradisional (meski 

hal ini tidak mutlak), namun ia masih tetap bertahan dan berkembang dalam 

segala situasi. Hal ini disebabkan sebagai lembaga  pendidikan Islam ia masih 

mendapat dukungan dan kepercayaan dari masyarakat khususnya pada 

Santrinya.
10

 

Disamping itu peran Pesantren bukan saja dalam pembinaan pribadi 

muslim, melainkan berupaya mengadakan perubahan dan perbaikan sosial 

kemasyarakatan. Begitu juga pengaruhnya tidak hanya terlihat pada kehidupan 

para santri dan alumninya, melainkan meliputi kehidupan masyarakat sekitarnya. 

Keadaan yang demikian itu disebabkan oleh adanya kharisma (wibawa) yang 

dimiliki oleh para kyai serta karena keberhasilan mereka mengorganisir Pesantren. 

Mukti Ali mengemukakan pendapatnya tentang peranan ulama sebagaimana 

dikutip oleh Imam Munawir: 

“Kepercayaan alim ulama dan pemimpin-pemimpinnya tidak bisa 

disangkal bahwa beliau-beliau telah memegang peranan penting, bahkan 

kepemimpinan mereka dirasakan amat penting dalam rangka mengisi 

kemerdekaan dalam pembangunan bangsa, untuk mencapai masyarakat 

yang tumbuh dari masyarakat sendiri. kepemimpinannya bersifat non 
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formal tetapi riil, wibawa dan pengaruhnya tertanam di hati rakyat. 

Pendapat dan fatwanya diterima tanpa banyak persoalan”.
11

 

Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa 

berdirinya Pesantren yang sangat lekat dengan kehidupan masyarakat sedikit 

banyak akan mempengaruhi norma-norma dan nilai-nilai yang ada pada 

masyarakat, terutama pada santrinya. Pesantren sebagai salah satu lembaga 

pendidikan Islam merupakan salah satu potensipembangunan nasional dalam 

membina sikap, mental agama para kader-kader pembangunan yang dinamis, 

prospersif dan giat bekerja dengan berlandaskan moral Pancasila yang dijiwai 

moral agama yang tinggi. 

Berangkat dari uraian di atas, Pesantren “Maslakul Huda Lil Mubtadi‟in” 

sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam yang berada di Desa Kajen 

Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Jawa Tengah dirasa ikut andil dalam 

menunjang program pembangunan nasional khususnya dalam bidang mental 

spiritual umat. Melihat kondisi riil tersebut akhirnya penulis tergerak untuk 

mengadakan penelitian tentang masalah tersebut dan penulis memberi judul 

skripsi ini “Peran Pesantren Dalam Membentuk Mental Spiritual Santri di 

Pesantren Maslakul Huda Lil Mubtadiin Kajen Margoyoso Pati”. 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Adapun alasan dipilihnya judul skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Pembangunan sebagai proses pembentukan atau peningkatan kualitas sumber 

daya manusia harus menyelaraskan dimensi spiritual dan material. 

2. Pesantren merupakan bagian integral dari lembaga pendidikan Islam yang 

mendalami nilai-nilai agama, tidak sedikit kontribusinya bagi pembangunan 

bangsa dan negara. 

3. Peran aktif Pesantren dalam pembangunan sangat signifikan khususnya bagi 

terbentuknya manusia yang bermoral tinggi dan bermental baik. 
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C. Telaah Pustaka 

Dengan adanya telaah pustaka adalah sebagai perbandingan terhadap 

penelitian yang ada baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang ada 

sebelumnya. Disamping itu, telaah pustaka juga mempunyai andil besar dalam 

rangka mendapatkan suatu informasi yang ada tentang teori-teori yang ada 

kaitannya dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah. 

Sebelum penulis memperlebar pembahasan tentang peran Pesantren dalam 

membentuk mental spiritual Santri, maka penulis mencoba menelaah beberapa 

skripsi dan buku-buku yang ada untuk dijadikan sebagai perbandingan dan ancuan 

dalam penulisan. 

Wahrodli (2005), Pesantren dan Pembentukkan Karakter Masyarakat: 

Studi Analisis Pemikiran Kyai Sahal tentang Pendidikan, Program Studi 

Pendidikan Agama Islam, Institut Islam Nahdlatul Ulama Jepara.
12

 

Penelitian ini menggambarkan tentang bagaimana Kyai Sahal dan 

Pesantren Maslakul Huda dengan berbagai kegiatannya berupaya 

mengembangkan masyarakat dan pesantren. 

Yunni Destiana (2008), Pendidikan Akhlak Santri Menurut K.H. Hasyim 

Asy‟ari dalam Kitab Adab Al Alim Wal Muta‟alim, Program Studi Pendidikan 

Agama Islam, Universitas Wahid Hasyim Semarang.
13

 

Penelitian ini menjelaskan tentang dalam pendidikan harus menjunjung 

tinggi akhlak al-karimah dan ajaran-ajaran agama dalam setiap unsur pendidikan. 

Sehingga konsep yang diwujudkan oleh Hasyim Asy‟ari adalah tujuan pendidikan 

yang memiliki arah yang jelas, yaitu untuk memenuhi tuntutan duniawi dan 

sekaligus ukhrawi, mengedepankan nilai-nilai religius dalam setiap unsur proses 

belajar mengajar serta optimalisasi religius terhadap ustadz, santri serta 

pengembangan ilmu pengetahuan. 
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Arum Kurnia (UMS, 2009) dalam skripsinya yang berjudul “Pembinaan 

Akhlak Dalam Pendidikan Luar Sekolah Bagi Mahasiswa UMS di PESMA 

SALSABILA Desa Gonilan Kecamatan Kartosuro”
14

, menyimpulkan bahwa 

sistem pembinaan akhlak dalam pendidikan luar sekolah merupakan pembaharuan 

perkembangan dari pembinaan yang memperlihatkan kegiatan dengan pendekatan 

sistem dan upaya untuk mengajarkan pengetahuan keagamaan kepada 

mahasantriwati PESMA SALSABILA.  

Tujuan pembinaan akhlak di PESMA SALSABILA yaitu untuk 

membentuk kepribadian muslim yang baik dengan sisi diniah yang lebih dan 

mempersiapkan mental mahasantriwati dalam menjalani kehidupan bermasyarakat 

dengan memberikan bekal dan pedoman hidup dalam bentuk pengetahuan 

keagamaan dan umum agar nantinya mampu menjalani kehidupan secara normal. 

Dari ketiga judul skripsi tersebut, masih belum ditemukan secara spesifik 

penelitian yang membahas tentang peran pesantren dalam membentuk mental 

spiritual santri di Pesantren Maslakul Huda Lil Mubtadiin Kajen Margoyoso Pati. 

Dalam hal ini penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang peran 

pesantren dalam membentuk mental spiritual santri yang diterapkan dengan 

menggunakan pendampingan musyrif atau sistem kemusyrifan dimana jarang 

sekali ditemui di pesantren lain. 

 

D. Fokus Penelitian 

Sesuai dengan judul skripsi di atas, penulis mengemukakan beberapa 

pokok masalah yang perlu dibahas yaitu: 

1. Bagaimana sistem pengajaran dan pendidikan di Pesantren “Maslakul Huda Lil 

Mubtadiin” Kajen Margoyoso Pati? 

2. Bagaimana peran Pesantren “Maslakul Huda Lil Mubtadiin” Kajen Margoyoso 

Pati dalam membentuk mental spiritual santrinya? 
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E. Penegasan Istilah 

Supaya memudahkan dalam memahami judul, maka lebih jelasnya akan 

peneliti uraikan pengertian judul tersebut sebagai berikut: 

1. Peran 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa peran adalah 

bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.
15

 Sedangkan Drs. Suharjo 

dan dra. Ana Retnoningsih berpendapat bahwa peran adalah sesuatu yang 

menyebabkan tercapainya suatu tujuan.
16

  

2. Pesantren 

Istilah “Pesantren” berasal dari kata dasar Santri yang berarti orang yang 

mendalami pengajiannya dalam agama Islam. Karena adanya proses asimilasi, 

maka dari kata “Santri” menjadi “Pesantren” yang berarti asrama tempat 

belajar mengajar.
17

 Hal ini sesuai dengan pendapat Zamakhsyari Dhofir bahwa 

perkataan “Pesantren” berasal dari kata “santri” yang dengan imbuhan “pe-an” 

dapat berarti tempat tinggal para santri.
18

 

3. Mental Spiritual 

Mental menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal yang 

menyangkut batin dan watak manusia, yang bukan bersifat badan atau tenaga.
19

 

Sedangkan spiritual adalah kejiwaan, rohani, batin, mental, moral.
20

 

4. Santri 

Menurut Drs. Sadikun Sugihwaras santri adalah: 

- Orang yang menuntut ajaran Islam dengan pergi berguru ke tempat yang jauh. 

- Orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh.
21
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667. 
16
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 Zamakhsyari Dhofir, Tradisi Pesantren, Jakarta: LP3ES, 1982, h. 59 
19
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574. 
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5. Pesantren “Maslakul Huda Lil Mubtadi‟in”  

Pesantren Maslakul Huda Lil Mubtadiin adalah bagian dari suatu lembaga 

pendidikan Islam yang berdiri sejak tahun 1910.
22

  

Berdirinya Pesantren ini diprakarsai oleh KH. Mahfudh Salam kemudian 

dilanjutkan KH. MA. Sahal Mahfudh dan sekarang dipegang oleh KH. Abdul 

Ghoffar Rozin. Tambahan “Lil Mubatdiin” yaitu: kepada santri pemula atau 

tingkatakan awal.  

 Berdasarkan penegasan istilah tersebut di atas, maka yang dimaksud 

dengan judul “Peran Pesantren Dalam Membentuk Mental Spiritual Santri di 

Pesantren Maslakul Huda Lil Mubtadiin Kajen Margoyoso Pati” adalah bagian 

dari suatu tugas yang harus dilaksanakan oleh Pesantren sebagai tempat tinggal 

Santri dan Kyai dalam membentuk jiwa dan rohani Santri di Pesantren Maslakul 

Huda Lil Mubtadiin di Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. 

 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengajaran dan pendidikan di Pesantren 

“Maslakul Huda Lil Mubtadiin” Kajen Margoyoso Pati. 

2. Untuk mengetahui bagaimana peran Pesantren “Maslakul Huda Lil Mubtadiin” 

Kajen Margoyoso Pati dalam membentuk mental spiritual santrinya. 

Adapun manfaat dari pada penelitian ini, secara teoritis adalah dapat 

menambah khasanah keilmuan tentang peran Pesantren dalam membentuk mental 

spiritual santri dan dapat memberikan kontribusi untuk membantu dalam 

pengembangan pembentukan mental spiritual santri. 

Sedangkan secara praktis manfaat dari penelitian ini sebagi berikut: 

1. Bagi Penulis 

                                                                                                                                      
21

 Sadikun Sugihwaras, Pondok Pesantren dan Pembangunan Desa, Jakarta: Dharma 

Bakti,  1973, h.59 
22

 Lihat makalah KH. MA. Sahal Mahfudh, Kependudukan Merupakan Masalah Bagi 

Ulama dan Ummat, dalam temu wicara ulama di Pasuruan 29 Agustus 1987, (Kajen, 1987), h. 2. 
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Bagi Penulis, penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk menambah 

wawasan tentang sistem pendidikan yang ada di Pesantren “Maslakul Huda Lil 

Mubtadiin” Kajen Margoyoso Pati serta peran Pesantren “Maslakul Huda Lil 

Mubtadiin” Kajen Margoyoso Pati dalam membentuk mental spiritual 

santrinya. 

2. Bagi Pesantren 

Bagi Pesantren, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi tentang 

sistem pendidikan yang ada di Pesantren “Maslakul Huda Lil Mubtadiin” 

Kajen Margoyoso Pati serta peran Pesantren “Maslakul Huda Lil Mubtadiin” 

dalam membentuk mental spiritual santrinya, sehingga akan diperoleh kualitas 

sistem pendidikan yang ideal dan kualitas mental spiritual santri yang sesuai 

dengan ajaran Islam. 

3. Bagi Pembaca 

Bagi pembaca, penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk menambah 

wawasan tentang sistem pendidikan yang ada di Pesantren “Maslakul Huda Lil 

Mubtadiin” Kajen Margoyoso Pati serta peran Pesantren “Maslakul Huda Lil 

Mubtadiin” Kajen Margoyoso Pati dalam membentuk mental spiritual 

santrinya. 

 

G. Metode Penelitian 

Dalam setiap penulisan karya ilmiah sebelumnya diperlukan penelitian 

dengan menggunakan metode-metode tertentu yang efektif serta sesuai dengan 

obyek penelitiannya. Demikin pula dalam penelitian skripsi ini peneliti 

menggunakan metode penelitian kualitatif. 

Pengertian metode menurut Winarno Surahmad adalah “cara sebaik-

baiknya untuk mencapai suatu tujuan”.
23
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 Winarno Surahmad, Pengantar Interaksi Mengajar Belajar, dan Teknik Metodologi 

Pengajaran, Edisi kelima, Bandung: Tarsito, 1990, h. 23 
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1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (fieldresearch), karena 

penelitian ini meneliti permasalahan dari lapangan langsung yaitu peran 

Pesantren dalam membentuk mental spiritual santri di Pesantren Maslakul 

Huda Lil Mubtadiin Kajen Margoyoso Pati tahun ajaran 2016/2017. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif verikatif dalam arti adalah upaya penelitian yang dilakukan pada 

seluruh proses penelitian yang dilakukan dalam pengumpulan data.
24

 

Pendekatan ini tidak menempatkan teori sebagai pisau analisis, tetapi sebagai 

cara pandang (frame) untuk menganlisis data terkait tentang peran Pesantren 

dalam membentuk mental spiritual santri di Pesantren Maslakul Huda Lil 

Mubtadiin Kajen Margoyoso Pati tahun ajaran 2016/2017. 

3. Sumber Data 

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari data 

diperoleh.
25

 Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu data primer 

dan data sekunder. 

a. Data primer, yaitu sumber-sumber pokok yang berkaitan dengan peran 

Pesantren dalam membentuk mental spiritual santri di Pesantren Maslakul 

Huda Lil Mubtadiin Kajen Margoyoso Pati tahun ajaran 2016/2017. Data ini 

diperoleh dari sistem pengajaran, pendidikan, dan peran Pesantren dalam 

membentuk mental spiritual santri di Pesantren Maslakul Huda Lil 

Mubtadiin. Informan peneliti adalah pengasuh Pesantren, pembantu 

pengasuh, pembimbing/musyrif, dan santri. 

b. Data sekunder, yaitu data rujukan yang sifatnya menunjang data primer, 

meliputi; alumni-alumni Pesantren Maslakul Huda Lil Mubtadiin, struktur 

organisasi, foto/gambar yang berkaitan dengan Pesantren Maslakul Huda Lil 

Mubtadiin. 

                                                 
24

 M. Burhan Bungin, Peneltian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan 

Ilmu Sosial Lainya, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, h. 70 
25

Suharsmi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2006 h. 129 
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4. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan yang peneliti 

kaji, maka peneliti menggunakan pengumpulan data dengan melakukan tiga 

langkah sebagaimana berikut: 

a. Wawancara 

Peneliti akan mengumpulkan data dengan berbagai pertanyaan yang sudah 

dirancang atau direncanakan sebelumnya. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan teknik wawancara terstruktur, semi terstruktur dan bebas 

mendalam (indept interview). Teknik tersebut peneliti gunakan sesuai situasi 

dan kondisi. 

Penentuan responden wawancara penelitian, peneliti menggunakan 

Purpossive Sampling yang mana responden ditentukan secara sengaja dengan 

mempertimbangkan informan kunci yang sarat penelitian.
26

 Informan di 

Pesantren Maslakul Huda Lil Mubtadiin meliputi Pengasuh pesantren, 

pembimbing/musyrif. 

b. Observasi 

Adalah dengan mengumpulkan data dengan indra.
27

 Yaitu metode 

pengumpulan data kedua yang peneliti gunakan dalam penelitian ini. Yaitu 

peneliti mengumpulkan data dengan datang langsung melihat, mengamati 

dan memeperhatikan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di Pesantren 

Maslakul Huda Lil Mubtadiin.  

Jadi, selama penelitian peneliti membenamkan diri dalam realita sehari-

hari di Pesantren Maslakul Huda Lil Mubtadiin untuk memahami fenomena-

fenomena yang dihadapinya. Oleh karena itu peneliti tinggal bersama 

partisipan/objek selama penelitian berlangsung. 

 

 

 

                                                 
26

 Muhammad Ali, Penelitian Kependidikan Prosedur Dan Strategi, Bandung: Angkasa, 

1987, h. 83 
27

 M. Burhan Bungin, Peneltian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan 

Ilmu Sosial Lainya, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, h. 115 
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c. Dokumentasi 

Adalah metode pengumpulan data ketiga yang peneliti gunakan yaitu 

dengan mengumpulkan data-data yang berupa dokumen atau file-file 

tentang Pesantren Maslakul Huda Lil Mubtadiin. 

Secara detail bahan dokumenter menyangkut beberapa macam yaitu: 

Otobiografi, surat pribadi, catatan harian pribadi, kliping, dokumen pemerintah 

maupun swasta, cerita rakyat, data di server, data di data traveler, data di 

website dan lain-lain
28

. Data yang bisa diambil sebagai sumber di Pesantren 

Maslakul Huda Lil Mubtadiin seperti dokumentasi program kerja, jadwal 

kegiatan, stuktur organisasi dan lain-lain. 

Selain itu data dokumenter yang bisa dipakai adalah bahan visual atau 

fotografi. Data ini bisa membantu untuk mengungkapkan keterkaitan objek 

penelitian dengan peristiwa di masa silam atau peristiwa sekarang.
29

 Objek 

visual atau fotografi yang digunakan yaitu yang mengandung materi 

keterkaitan makna dengan objek penelitian atau informan penelitian di 

Pesantren Maslakul Huda Lil Mubtadiin, seperti yang terdapat pada album foto 

atau foto pada data komputer. 

Pengambilan data dokumenter online seperti di website membutuhkan 

penguasaan peneliti dalam tekhnologi informasi. Penelusuran bahan 

dokumenter online adalah tata cara melakukan penelusuran data melalui media 

online seperti internet atau media jaringan lainnya yang menyediakan fasilitas 

online, sehingga memungkinkan peneliti dapat memanfaatkan data informasi 

online yang berupa data maupun informasi teori tentang peran pesantren, 

organisasi dan tentang Pesantren Maslakul Huda Lil Mubtadiin, secepat atau 

semudah mungkin, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.
30

 Data 

online yang bisa didapat dalam penelitian ini seperti data dari situs 

www.maslakulhuda.net, http://perpusmasda.com, www.lpbapmh.co.cc serta 

data dari indeks pada search engine (mesin pencari). 

                                                 
28

 M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, ekonomi, Kebijakan Publik, dan 

Ilmu Sosial lainnya. Jakarta: Kencana, 2008, h. 122 
29

 Burhan Bungin, Op. Cit., h, 123 
30

 Burhan Bungin, Op. Cit., h, 124-125 

http://www.lpbapmh.co.cc/
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5. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam penelitian di Pesantren Maslakul Huda Lil Mubtadiin data-data 

yang telah terjaring diuji keabsahannya. Sebagaimana diungkapkan oleh Lexy 

J. Moleong bahwa isu dasar dari hubungan keabsahan data pada dasarnya 

adalah sederhana. Bagaimana peneliti membujuk agar pesertanya (termasuk 

dirinya) bahwa temuan-temuan penelitian dapat dipercaya, atau dapat 

dipertimbangkan. Uji keabsahan meliputi uji kredibilitas (kepercayaan), uji 

transferability (keteralihan), uji dependability (ketergantungan) dan uji 

confirmability (kepastian).
31

 

Hal utama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengujian 

kredibilitas data di Pesantren Maslakul Huda Lil Mubtadiin. Uji kredibilitas 

ditempuh melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, 

triangulasi data, diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, menggunakan 

bahan referensi dan member check. Sedangkan pengujian transferability 

(keteralihan), pengujian dependability (kebergantungan) dan pengujian 

confirmability (kepastian) belumlah tentu dilakukan, apabila kredibilitas data 

telah mencukupi. 

 

6. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisisnya Milles dan 

Huberman
32

sebagaimana berikut: 

a. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode seperti 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Kesemua metode tersebut 

digunakan untuk mencari dan merangkum data tentang peran Pesantren 

dalam membentuk mental spiritual santri di Pesantren Maslakul Huda Lil 

Mubtadiin Kajen Margoyoso Pati tahun ajaran 2016/2017. 

 

                                                 
31

 Moleong, Ibid, h. 321, baca juga Sugiyono, Op. Cit. h. 366. 
32

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&d, Bandung: CV. Alfabeta, 

2008, h. 247 
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b. Reduksi Data 

Setelah pengumpulan data yang berupa catatan lapangan, maka peneliti 

rangkum, mengambl data yang penting dan pokok, tentang peran Pesantren 

dalam membentuk mental spiritual santri di Pesantren Maslakul Huda Lil 

Mubtadiin Kajen Margoyoso Pati tahun ajaran 2016/2017. Selanjutnya 

direduksi dengan cara: 

1) Mengambil data yang berkaitan dengan peran Pesantren dalam 

membentuk mental spiritual santri di Pesantren Maslakul Huda Lil 

Mubtadiin Kajen Margoyoso Pati tahun ajaran 2016/2017. 

2) Membuang data yang tidak perlu, yaitu data diluar peran Pesantren dalam 

membentuk mental spiritual santri di Pesantren Maslakul Huda Lil 

Mubtadiin Kajen Margoyoso Pati tahun ajaran 2016/2017. 

c. Penyajian Data 

Dalam penelitian ini menggunakan uraian singkat mengenai peran 

Pesantren dalam membentuk mental spiritual santri di Pesantren Maslakul 

Huda Lil Mubtadiin Kajen Margoyoso Pati tahun ajaran 2016/2017. 

d. Kesimpulan  

Kesimpulan adalah proses dari pada penelitian. Dalam hal ini, berupa 

uraian mengenai hasil dari penelitian berupa peran Pesantren dalam 

membentuk mental spiritual santri di Pesantren Maslakul Huda Lil 

Mubtadiin Kajen Margoyoso Pati tahun ajaran 2016/2017. 

 

H. Sistematika Penyusunan Skripsi 

Untuk mempermudah dalam menyusun skripsi maka penulis membuat 

sistematika penulisan skripsi. Seluruh isi studi disajikan dalam tiga bagaian 

dengan perinciannya: bagaian awal, bagian isi dan bagian akhir skripsi. Pada 

bagian isi terbagi menjadi lima bab; satu bab pendahuluan, tiga bab isi dan 

analisis serta satu bab terakhir berisi kesimpulan, saran dan kata penutup. 
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1. Bagian Awal 

Pada bagian muka ini dimuat: halaman judul, halaman nota pembimbing, 

halaman pengesahan, halaman abstrak, halaman pernyataan, halaman motto, 

halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman pedoman transliterasi 

arab-latin, halaman daftar isi. 

 

2. Bagian Isi 

BAB I: PENDAHULUAN 

Dalam halaman ini dikemukakan latar belakang masalah, alasan pemilihan 

judul, penegasan istilah, batasan dan rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan 

dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dansistematika 

penulisan. Secara keseluruhan uraian pada bab pertama merupakan penjelasan 

awal tentang titik tolak atau cara pandang dan pendekatan yang dipakai serta 

merupakan pertanggungjawaban penulis tentang proses studi ini. 

BAB II: PERAN PESANTREN DAN PEMBENTUKAN MENTAL 

SPIRITUAL 

 Bab dua merupakan kajian literatur yang terdiri dari pembahasan sekilas 

profil pesantren secara global yang meliputi: pengertian pesantren, dasar dan 

tujuan pendidikan pesantren, ciri-ciri Pesantren, dan sistem pendidikan serta 

pengajaran pesantren. Bagian selanjutnya pada bab dua mendeskripsikan 

pembentukan mental spiritual santri, meliputi; pengertian pembentukan mental 

spiritual santri dan bentuk mental spiritual santri. 

 Uraian pada bab dua diharapkan memberikan deskriptif tentang peran 

Pesantren dalam membentuk mental spiritual santri. 

BAB III: PERAN PESANTREN DALAM MEMBENTUK MENTAL 

SPIRITUAL SANTRI DI PESANTREN “MASLAKUL HUDA LIL 

MUBTADI’IN” KAJEN MARGOYOSO PATI TAHUN 2016/2017 

Bab tiga ini menguraikan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pesantren 

Maslakul Huda Lil Mubtadiin dalam pengelolaan Pendidikan Agama Islam 

dengan peran Pesantren dalam membentuk mental spiritual santri di Pesanten 

Maslakul Huda Lil Mubtadiin. Uraian mengenai hal ini meliputi: sejarah dan 
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gambaran umum berdirinya Pesantren Maslakul Huda Lil Mubtadiin dan peran 

Pesantren Maslakul Huda Lil Mubtadiin dalam membentuk mental spiritual 

santri. Uraian pada bab tiga ini menjelaskan tentang keterkaitan dengan bab 

selanjutnya bahwa adanya perubahan baik yang terjadi setelah Pesantren 

Maslakul Huda Lil mubtadiin membentuk mental spiritual santri. 

BAB IV: ANALISIS TENTANG PERAN PESANTREN DALAM 

MEMBENTUK MENTAL SPIRITUAL SANTRI DI PESANTREN 

“MASLAKUL HUDA LIL MUBTADI”IN” KAJEN MARGOYOSO 

PATI TAHUN AJARAN 2016/2017 

Dalam bab ini merupakan analisis tentang pembentukan mental spiritual 

santri di Pesantren Maslakul Huda Lil Mubtadiin dan perkembangan mental 

spiritual santri setelah pelaksanaan pembentukan mental spiritual di Pesantren 

Maslakul Huda Lil Mubtadiin. Uraian pada bab ini menjelaskan tentang peran 

yang dilakukan oleh pesantren dalam membentuk mental spiritual atau 

membentuk watak dan kepribadian para santri. 

 BAB V: PENUTUP.  

 Dalam bab ini terdiri dari: kesimpulan, saran-saran dan kata penutup. 

Kesimpulan memuat sejumlah jawaban terhadap fokus penelitian dari semua 

temuan penelitian dan mengklarifikasi kebenaran serta kritik yang dirasa perlu 

untuk merevitalisasi. Bahwa sistem pengajaran dan pendidikan di Pesantren 

Maslakul Huda Lil Mubtadiin adalah dengan cara memberikan pelajaran 

agama atau kitab kuning, memberikan kegiatan keagamaan kepada para santri 

agar mereka terbiasa melakukan aktifitas keagamaan. Para musyrif dan 

pengasuh selalu memberikan motivasi tentang akhlak mulia, memberikan 

keteladanan atau contoh yang baik, membuat perangkat organisasi Pesantren. 

 

3. Bagian Akhir 

Pada bagian akhir skripsi ini akan dimuat: daftar pustaka, lampiran-

lampiran, dan daftar riwayat hidup penulis. 

 

 


