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ABSTRAK 

 

Azmy, Rikzi  I.A. 2016. Legitimasi Budaya dalam Pengembangan Kurikulum 

Pendidikan Agama (Studi Kasus di MTs Ma’arif Nyatnyono, Ungaran Barat 

Semarang). Skripsi. Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu 

Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Prof. Dr. 

Haryono, M.Psi., Pembimbing II Yuli Utanto, M.Si. 

 

 

Pengembangan kurikulum berpijak pada landasan sosial-budaya. 

Pemahaman budaya masyarakat oleh penggiat pendidikan dapat menjadi kunci 

untuk memahami relevansi pengembangan kurikulum di sekolah dengan budaya 

masyarakat setempat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk 

legitimasi budaya dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama, 

implementasi pengembangan kurikulum pendidikan agama, dan memaknai 

perlunya pengembangan kurikulum pendidikan agama untuk mengakomodasi 

budaya dalam konten pembelajaran di MTs Ma’arif Nyatnyono. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan penelitian studi kasus. 

Informan penelitian yang menjadi sumber data adalah guru, kepala sekolah, siswa, 

tokoh masyarakat, dan warga Desa Nyatnyono. Teknik pengumpulan data 

menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik 

pemeriksaan keabsahan data dengan triangulasi sumber dan triangulasi metode. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif menurut Miles dan 

Hurberman. Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat legitimasi budaya oleh tokoh 

dan masyarakat sekitar dalam pengembangan kurikulum di sekolah. Pertama, 

legitimasi budaya masuk ke dalam kurikulum dalam bentuk wawasan pengetahuan, 

yakni PAI berkedudukan sebagai mata pelajaran sehingga pemanfaatan budaya 

lokal dalam pendidikan Agama dimaksudkan sebagai pemanfaatan budaya lokal 

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah. Kedua, legitimasi dalam 

bentuk kegiatan keagamaan di sekolah untuk mempertahankan warisan sistem 

budaya. Implementasi pengembangan kurikulum ini meliputi dimensi perencanaan, 

proses, sampai pada hasil pembelajaran. Baik intrakurikuler berupa mata pelajaran 

maupun kurikulum tambahan atau ekstrakurikuler 

 

Kata kunci: Legitimasi, Budaya, Pengembangan kurikulum Pendidikan 

Agama 
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ABSTRACT 

 

Azmy, Rikzi  I.A. 2016. Culture Legitimation in the Religious Education of 

Curriculum Development (Case-Study in Nyatnyono Ma’arif Islamic School, 

Ungaran Barat, Semarang). Skripsi. Curriculum and Educational 

Technology. Educational Faculty, Semarang State of University. Lecturer I 

Prof. Dr. Haryono, M.Psi., Lecturer II Yuli Utanto, M.Si. 

 

Curriculum development rests on socio-cultural foundation. 

Understanding socializm culture by education activists can be the key to 

understanding the relevance of curriculum development at the school with the local 

culture. The purpose of this study was to determine the form of cultural legitimacy 

in religious education curriculum development, implementation of religious 

education curriculum development, and elucidate the need of religious curriculum 

development in accommodate religious education curriculum development for the 

culture of learning content in MTs Maarif Nyatnyono. This study used a qualitative 

approach with case study design. Data source of this research informants are gets 

from teachers, principals, students, community leaders, and residents of the 

Nyatnyono village. Technique of Data collection are using observation, interview, 

and documentation. Mechanical data validity checking using  source triangulation 

and triangulation methods. Data analysis technique used interactive analysis by 

Miles and Hurberman. Based on the results of this research are the cultural 

legitimacy by prominent and surrounding communities in the school of development 

curriculum. First, the legitimacy of the culture gets into the development of 

curriculum with the knowledge insight form, namely PAI serves as subjects. So, the 

utilization of local culture in religious education intended as utilization of local 

culture in the learning of Islamic education in schools. Second, legitimacy in the 

form of religious activity in schools to maintain the heritage of the cultural system. 

Implementation of this curriculum include the development dimension of the 

planning process, to the learning outcomes. Well intracurricular form of subjects 

and extra curriculum or extracurricular 

 

Keywords : Culture, Legitimation, Religious education of curriculum development 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 
 

 Pendidikan merupakan upaya dasar untuk membentuk karakter dan 

membangun masyarakat. Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tertulis bahwa 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 dalam segala urusan yang 

menjadi tanggung jawabnya. 

Pendidikan tentu akan lebih mudah diterima jika mampu 

disesuaikan dengan kebutuhan dan budaya masyarakat setempat. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

menetapkan empat strategi pembangunan pendidikan nasional, (1) 

Pemerataan kesempatan pendidikan, (2) Relevansi pendidikan, (3) Kualitas 

pendidikan, dan (4) Efisiensi pengelolaan pendidikan. (Depdikbud, 1994; 

97-98).  

Relevansi pendidikan ini juga didasari UU RI No. 20 tahun 2003 

tentang Sisdiknas Bab X pasal 36 ayat (1) meyatakan bahwa kurikulum pada 
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semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip 

diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta 

didik. Pada pasal yang sama ayat (3) butir C juga menyatakan bahwa 

kurikulum disusun sesuai jenjang pendidikan dalam kerangka dasar negara 

kesatuan Republik Indonesiadengan memperhatikan keragaman potensi 

daerha dan lingkungan. 

Sebagai upaya untuk meningkatkan relevansi pendidikan dengan 

perkembangan   kondisi   sosial   budaya   masyarakat   serta   mengimbangi 

kebutuhan peserta didik terhadap pemahaman agama, pemerintah 

mengambil kebijakan penerapan Kurikulum Pendidikan Agama secara 

menyeluruh untuk tingkatan Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah atau 

sederajat. Sekolah-sekolah telah mengembangkan kurikulum pendidikan 

agama baik di sekolah umum negeri maupun swasta. Tidak terkecuali di 

madrasah. Madrasah sebagai lembaga pendidikan mempunyai nilai tambah 

selain membelajarkan pendidikan umum juga memadukan dengan 

pendidikan  agama. Penerapan kurikulum pendidikan agama di madrasah 

tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia 

Nomor 000912 Tahun 2013 Tentang Kurikulum Madrasah 2013 Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab. 

Madrasah adalah salah satu bagian penting dari sistem pendidikan di 

Indonesia. Lebih khusus lagi porsi bidang studi Pendidikan Agama Islam 

(PAI) yang cukup besar, dimaksudkan untuk membentuk peserta didik 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 
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serta berakhlak mulia. Keberadaan Madrasah sebagai sekolah yang 

bercirikan Islam dituntut untuk mampu mengembangkan kemampuan serta 

meningkatkan mutu pendidikan nasional agar dapat bersaing dengan sekolah 

umum. 

Beberapa madrasah di daerah Semarang juga mengadopsi sebagian 

kurikulum yang bercirikan kurikulum pesantren mengingat kentalnya 

budaya kesantrian di daerah tersebut. Kurikulum pendidikan agama berbasis 

pesantren dapat dikembangkan sebagai ciri khas dan keunggulan 

sekolah/madrasah dalam membentuk kepribadian peserta didik yang 

berkarakter santri. Materi keagamaan dan nilai-nilai kepribadian santri yang 

telah dibiasakan di lingkungan pesantren kemudian ditransfer di dalam 

kurikulum sekolah/madrasah. Pengembangannya bisa secara penuh dengan 

pondok atau asrama, maupun kurikulum mata pelajarannya saja, dan juga 

bisa melalui kegiatan pengembangan diri, ekstrakurikuler dan kokurikuler. 

Melihat potensi pengembangan pendidikan yang semakin beragam, 

maka tidak menutup kemungkinan hal ini juga berkaitan dengan 

perkembangan budaya maupun kebiasaan masyarakat setempat. Desa 

Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang cukup dikenal 

dengan kentalnya budaya masyarakat yang agamis. Memang tidak semua 

warga desa ini memiliki karakteristik dan kepentingan yang sama, tetapi 

pada umumnya hubungan masyarakat desa Nyatnyono cukup erat antar 

warga, selain karena kesamaan agama atau keyakinan yang mereka anut juga 

di pengaruhi oleh hubungan tokoh agama dan masyarakat setempat yang 
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terjalin dengan baik, termasuk dengan berbagai lembaga pendidikan 

diwilayah tersebut, antara lain Sekolah Dasar (SD) Nyatnyono, Madrasah 

Ibtidaiyah (MI), dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Ma’arif. 

Madrasah sebagai lembaga pendidikan merupakan tempat untuk 

mencerdaskan para peserta didik, menghilangkan ketidaktahuan atau 

memberantas kebodohan mereka, serta melatih keterampilan mereka sesuai 

dengan bakat, minat, dan kemampuan yang mereka miliki (Muhaimin dalam 

Arifin, 2012 : 26). Dalam realitas sejarahnya, madrasah tumbuh dan 

berkembang dari, oleh, dan untuk masyarakat Islam itu sendiri, sehingga 

sebenarnya sudah jauh lebih dahulu menerapkan konsep Pendidikan berbasis 

masyarakat (community based education). 

MTs Ma’arif  Nyatnyono merupakan satu diantara sekian sekolah 

yang membelajarkan pendidikan agama yang berdasar kurikulum pendidikan 

agama formal oleh kementerian agama, juga berusaha menyesuaikan 

pendidikan agama dengan ajaran-ajaran keagamaan masyarakatnya. Sekolah 

dengan visi terwujudnya kader yang cakap, terampil, kreatif dan inovatif 

dalam pencerahan pada masyarakat ini melihat adanya relevansi antara 

kurikulum pendidikan agama terhadap budaya keagamaan masyarakat 

setempat.  

Selain konsep pendidikan dan karakter sekolah yang agamis, MTs 

Ma’arif juga berada pada lokasi yang dikenal oleh banyak masyarakat kental 

dengan budaya keagamaannya. Peneliti juga menemukan beberapa data awal 

pada studi pendahuluan yang dilakukan pada bulan Februari 2016 antara lain, 
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apabila dilihat dari kecenderungan terhadap pendidikan secara umum, 

masyarakat Desa Nyatnyono masih berpendidikan rendah (tingkat sekolah 

menengah), sementara masih tergolong sedikit warga yang berpendidikan 

hingga ke perguruan tinggi. 

Rendahnya pendidikan umum oleh warga Nyatnyono ini tidak lepas 

dari anggapan sebagian besar masyarakat, bahwa pendidikan umum masih 

dilihat secara fungsional yaitu untuk mendidik anak agar bisa membaca dan 

menulis. Artinya, masyarakat belum sepenuhnya menganggap pendidikan 

umum sebagai alternatif terbaik untuk pendidikan anak-anak mereka. 

Sebagian masyarakat Desa Nyatnyono lebih mementingkan pendidikan 

agama dengan memasukkan anak-anak ke sekolah agama atau pondok 

pesantren. Melihat kondisi pendidikan masyarakat Desa Nyatnyono tersebut, 

dapat dipahami bahwasanya kebutuhan masyarakat akan pendidikan agama 

menjadi pilihan dominan masyarakat Desa Nyatnyono.  

Dilain sisi masyarakat Desa Nyatnyono memiliki karakteristik, dan 

potensi yang harus tetap dijaga sebagai pelestarian budaya, terutama budaya 

keagamaan mereka yang cenderung kental dengan budaya “santri orang 

Jawa” dibanding daerah lain disekitarnya. Hal ini menjadi tantangan 

tersendiri bagi pengembang kurikulum dan tenaga pendidik dalam 

penyusunan desain kurikulum dan implementasinya terhadap pengembangan 

kebiasaan dan kebutuhan siswa di masyarakat. 

Melihat sejarah berdirinya MTs, Kepala Madrasah Tsanawiyah 

Ma’arif Nyatnyono, Isni (2016) menjelaskan berdirinya madrasah ini tidak 
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lepas dari keinginan masyarakat untuk mendapat pendidikan umum 

sekaligus agama, termasuk yang mengusahakan, mewakafkan tanah, dan 

tenaga gotong royong merupakan swadaya dari masyarakat.  

Anemo warga Nyatnyono untuk menyekolahkan putra-putri mereka 

ke MTs Ma’arif juga begitu tinggi. Mengingat perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi cukup pesat, tidak menutup kemungkinan 

menimbulkan dampak negatif yang sering kali luput dari saringan budaya 

ketimuran, menjadi problem tersendiri masyarakat terhadap perkembangan 

sikap dan perilaku putra-putri mereka. 

Oleh karenanya, diperlukan sebuah pandangan hidup (word view) 

bagi tiap-tiap individu atau masyarakat yang akan menjadi landasan filosofis 

yang terdapat dalam nilai-nilai kebudayaan (culture values) atau nilai-nilai 

yang eksis dalam kehidupan mereka. Upaya untuk memiliki pandangan 

hidup (word view) tersebut dimulai dari dunia pendidikan, sehingga individu 

atau masyarakat dalam memandang kehidupan mereka akan memperoleh 

dan mengahasilkan makna yang berbeda-beda yaitu bagi tiap-tiap individu 

atau makna yang sudah disepakati bersama oleh suatu masyarakat (Ikhwanto, 

2008). 

Dalam hal ini bidang pendidikan memberi pengaruh besar dalam 

proses pembelajaran di sekolah, termasuk pendidikan agama. Memaknai 

pembelajaran pendidikan agama di MTs Ma’arif dan pemahaman oleh 

sekolah dan masyarakat terhadap budaya setempat, dapat menjadi kunci 

untuk memahami relevansi pengembangan kurikulum pendidikan agama di 
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MTs Ma’arif dengan budaya masyarakat Desa Nyatnyono saat ini serta peran 

masyarakat dalam pengembangan pendidikan agama. Oleh sebab hal tersebut 

peneliti menggagas tema penelitian Legitimasi Budaya dalam 

Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Pendidikan selayaknya mampu menyeimbangkan isi pengajaran 

dengan karakteristik masyarakat setempat. Dalam hal ini pengembangan 

kurikulum pendidikan agama perlu disesuaikan dengan kondisi sosial budaya 

khas suatu masyarakat termasuk didalamnya pemahaman dan budaya 

keagamaan masyarakat tersebut. Kurikulum pendidikan Islam semestinya 

memperhatikan perbedaan kebudayaan di tengah masyarakat, baik kaitannya 

dengan kebiasaan, kebutuhan, dan masalah-masalah yang dihadapi 

masyarakat, keluwesan, serta menerima perkembangan dan perubahan. 

Kenyataan bahwa budaya keagamaan di Nyatnyono sarat dengan 

budaya-budaya dan tradisi Jawa-Santri memungkinkan para penggiat 

pendidikan untuk merumuskan pembelajaran dengan menjadikan budaya 

sebagai suatu objek pembelajaran. Selain perlunya dilestarikan oleh 

masyarakat, budaya dianggap mampu menjadi penjembatan dalam 

implementasi pembelajaran sehingga norma, nilai, dan tentu tujuan 

pembelajaran dapat lebih mudah diterima oleh pembelajar. Maka, sudah 

selayaknya lembaga pendidikan mentransformasi pembelajaran agama pada 

budaya masyarakat setempat sebagai pengenalan dan pelestarian budaya 

daerah. 
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Berdasar latar belakang tersebut masalah dapat identifikasi, antara 

lain; 1) Adanya tuntutan secara langsung maupun tidak langsung oleh 

masyarakat untuk membelajarkan budaya setempat di lingkungan sekolah,  2) 

Perlunya kurikulum yang dapat mengatur dan mengendalikan interaksi siswa 

di masyarakat, 3) kurang efektifnya kegiatan pembelajaran pendidikan agama 

tanpa pemahaman budaya. 

1.3  Fokus Penelitian 

 Penelitian ini difokuskan pada “Bagaimana legitimasi budaya 

Masyarakat Desa Nyatnyono dalam pengembangan kurikulum pendidikan 

agama di MTs Ma’arif”. 

Fokus penelitian ini dapat diperinci sebagai berikut: 

1) Seperti apa bentuk legitimasi budaya dalam pengembangan kurikulum 

pendidikan agama di MTs? 

2) Bagaimana implementasi pengembangan kurikulum pendidikan agama 

di MTs Ma’arif Nyatnyono? 

3) Bagaimana legitimasi budaya lokal dalam pengembangan kurikulum 

pendidikan agama di lembagakan melalui praktik pembelajaran di MTs 

Ma’arif Nyatnyono? 

4) Mengapa dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama di MTs 

Ma’arif Nyatnyono mengakomodasi budaya lokal dalam konten 

pembelajaran agama? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menemukan deskripsi 

tentang legitimasi budaya dalam pengembangan kurikulum pendidikan 

agama di MTs Ma’arif. Sedangkan tujuan khusus yang berdasar fokus 

masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1) Menemukan bentuk legitimasi budaya dalam pengembangan kurikulum 

pendidikan agama di MTs. 

2) Mengetahui implementasi pengembangan kurikulum pendidikan agama 

di MTs Ma’arif Nyatnyono Semarang. 

3) Memahami legitimasi budaya dalam pengembangan kurikulum 

pendidikan agama di lembagakan melalui praktik pembelajaran di MTs. 

4) Menemukan keterkaitan legitimasi budaya lokal dalam pengembangan 

kurikulum pendidikan agama di MTs Ma’arif. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan 

praktis sebagai berikut : 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Memberikan gambaran mengenai legitimasi budaya dalam 

pengembangan kurikulum pendidikan agama dengan mengambil 

kasus yang terjadi di MTs Ma’arif Nyatnyono. 

1.5.2 Manfaat Praktis 
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1) Sebagai masukan bagi departemen pendidikan setempat, lembaga 

pengembang kurikulum pendidikan, guru, serta tenaga 

kependidikan secara umum untuk pengembangan kurikulum 

pendidikan agama di sekolah. 

2) Dapat menjadi tolak ukur sebagai bahan pertimbangan bagi 

tenaga pendidik dan kependidikan untuk melakukan evaluasi 

pengembangan kurikulum dan implementasinya terhadap 

relevansi budaya lokal (budaya masyarakat setempat) 

3) Bagi masyarakat setempat, untuk menambah wawasan 

kebudayaan dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. 

1.6 Batasan Istilah 

1.6.1 Legitimasi Budaya 

Legitimasi budaya merupakan suatu pengakuan oleh suatu 

kelompok atau masyarakat atas budaya tertentu, dimana hal tersebut 

mencakup nilai, norma, aturan, dan adat istiadat suatu daerah.  

1.6.2 Pengembangan Kurikulum 

Pengembangan kurikulum dikembangkan sedemikian rupa, 

sehingga dapat mewujudkan perkembangan tertentu, seperti 

kemajuan ilmu pengetahuan, tuntutan sejarah masa lampau, nilai-

nilai filsafat suatu masyarakat, dan tuntutan-tuntutan kebudayaan 

tertentu. Dalam penelitian ini proses pengembangan kurikulum 

terdiri atas tiga unsur, yakni dimensi perencanaan, dimensi proses 

atau pelaksanaan, dan dimensi evaluasi hasil pembelajaran.  
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1.6.3 Pendidikan Agama Islam 

Di dalam GBPP PAI dijelaskan bahwa pendidikan agama 

Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, 

memahami, menghayati dan mengamalkan agama Islam melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan dengan 

memperhatikan tuntunan untuk menghormati agama lain dalam 

hubungan kerukunan antar umat beragama di dalam masyarakat 

untuk mewujudkan persatuan nasional. 

Pendidikan Agama Islam (PAI) sangat memperhatikan 

pengembangan menyeluruh tentang aspek pribadi siswa, yaitu dari 

segi intelektual, psikologis, sosial, dan spiritual. Pengembangan 

menyeluruh ini diselaraskan dengan kurikulum berupa mata 

pelajaran didalamnya antara lain: Alqur’an dan Hadist, Akidah 

Akhlaq, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan  ke-NU-an (Aswaja).
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TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Hakekat Kurikulum  

2.1.1 Definisi Kurikulum 

Meminjam kalimat Sudirman dalam Pengembangan Kurikulum’ 

teori dan praktek karya Abdullah Idi (2011 : 206), istilah kurikulum semula 

berasal dari istilah yang dipergunakan dalam dunia pada zaman Yunani 

Kuno. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu dari 

kata “curir” artinya berlari, dan “curere” yang artinya tempat berpacu. 

Sedangkan dalam bahasa Prancis, kurikulum dikaitkan dengan kata 

courier yang artinya to run, berlari. Kemudian istilah tersebut digunakan 

untuk sejumlah courses atau mata pelajaran yang harus di tempuh guna 

mencapai suatu gelar atau ijazah. (Nasution, 2003 : 2). 

Menurut  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  

Sistem  Pendidikan Nasional,  kurikulum adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, ada 

dua dimensi kurikulum, yang pertama adalah rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, sedangkan yang kedua adalah 

cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. 
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Adapun beberapa definisi kurikulum menurut para ahli adalah 

sebagai berikut: 

2.1.1.1 Nasution (2014 : 5) mengutip pendapat B. Othanel Smith, W.O. 

Stanley dan J. Harlan Shores yang memandang kurikulum sebagai “a 

sequence of potential experiences set up in the school for the purpose of 

disciplining children and youth in group ways of thinking and acting”,  

mengartikan bahwa mereka melihat kurikulum sebagai sejumlah 

pengalaman yang secara potensial dapat diberikan kepada anak dan pemuda, 

agar mereka dapat berpikir dan berpikir sesuai dengan masyarakatnya. 

2.1.1.2 Menurut Hilda Taba (dalam Nasution, 2014 : 7) bahwa hakikatnya 

kurikulum merupakan suatu cara untuk mempersiapkan anak agar 

berpartisipasi sebagai anggota yang produktif dalam masyarakatnya. 

2.1.1.3 DR. Nana Sudjana menuliskan dalam bukunya “Pembinaan dan 

Pengembangan Kurikulum di Sekolah” (1989 : 13) bahwa isi pendidikan 

(kurikulum) adalah kebudayaan manusia yang senantiasa berkembang. Baik 

kebudayaan universal seperti bahasa, sistem pengetahuan, agama/sistem 

religi, dan sistem pengetahuan serta teknologi, adalah unsur-unsur utama isi 

kurikulum secara universal. Sedangkan unsur kebudayaan khusus masuk 

sebagai isi kurikulum dalam bentuk kurikulum muatan lokal.                 

2.1.2 Dimensi Kurikulum 

Menurut Hidayat (2011), terdapat dua dimensi dalam kurikulum. 

Pertama, kurikulum sebagai alat (means) untuk mendapatkan hasil (end) 

pembelajaran yang berkualitas. Dimensi ini menunjukan bahwa kurikulum 
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disusun sebagai alat (media) yang terdiri atas rancangan, sistematik, 

panduan pembelajaran yang di praktikkan di sekolah. Sebagai alat, 

kurikulum berupaya mendapatkan hasil yang terbaik dalam proses 

pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu tidak bisa dipisahkan antara 

“means” dan “end”. “Means” atau alat ini dibangun atas serangkaian 

pengetahuan, nilai, emosi, keterampilan yang disampaikan kepada murid 

(dalam bahasa lain digunakan juga istilah “learner”). Pengetahuan sendiri 

merupakan akumulasi dari kebudayaan, kognitif, dan dimensi afektif. “end” 

sendiri bisa juga dipahami sebagai “outcomes” pembelajaran di sekolah. 

Kedua, kurikulum sebagai refleksieksistensi personal melalui 

pengalaman murid. Dimensi menjelaskan adanya keterkaitan antara 

kurikulum yang perannya sudah semakin diakui sekolah dengan semakin 

dinamisnya interaksi murid dalam seluruh intruksi melalui kurikulum 

tersebut.  Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kurikulum sudah menjadi 

sebuah metodologi pembelajaran sejak munculnya masalah interaksi murid 

dalam berbagai pelaksanaan tujuan utama kurikulum tersebut. Karena 

menjadi sebuah metodologi pembelajaran, kurikulum dapat mengatur dan 

mengendalikan interaksi murid yang sering kali bermasalah. Misalnya 

persoalan kesenjangan etnis, ekonomi dalam kehidupan sehari-hari 

disekolah. Dengan kurikulum bisa diatur dan di standarisasi seluruh 

perbedaan yang ada di sekolah. Interaksi inilah yang kemudian melahirkan 

serangkaian pengalaman dilingkunagn murid-murid dalam lingkungan 

praktek kurikulum di sekolah. 
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2.1.3 Hidden Curriculum 

Nurhayati (2010 : 7) mengartikan kurikulum tersembunyi (the 

hidden curriculum) sebagai kurikulum yang tidak direncanakan. Selaras 

dengan pendapat tersebut, Nasution (Nurhayati, 2010 : 7) menyatakan 

bahwa kurikulum sebenarnya mencakup pengalaman yang direncanakan 

tetapi juga yang tidak direncanakan, yang disebut kurikulum tersembunyi. 

Peserta didik mempunyai aturan-aturan tersendiri sebagai reaksi 

terhadap kurikulum yang formal seperti mencontek, sikap terhadap guru, 

menjadi juara kelas, mencari strategi belajar yang efektif dan banyak lagi 

hal lainnya. Hal ini menunjukan bahwa hidden curriculum tidak 

direncanakan oleh sekolah dalam programnya dan tidak tertulis atau 

dibicarakan oleh guru, sehingga kurikulum ini merupakan upaya murni anak 

didik atas potensi dan kreatifitasnya yang tentunya bisa berkonotasi negatif 

maupun positif. 

Dalam arti positif, berarti hidden curriculum memberi manfaat bagi 

individu anak didik, guru, dan sekolah. Misalnya, anak didik memiliki cara 

sendiri untuk menjadi juara kelas, melalui cara belajar yang dimilikinya. 

Sebaliknya bisa berkonotasi negatif, artinya keberadaan hasil dari 

kurikulum ini tidak menguntungkan bagi anak didik, guru, maupun sekolah.  

Sementara Hidayat (2011 : 80-81) menyimpulkan, bahwa hidden 

curriculum merupakan pada transmisi norma, nilai, dan kepercayaan yang 

disampaikan baik dalam isi pendidikan formal dan interaksi sosial di dalam 

sekolah. Bahwa sekolah tidak sekadar menjelaskan pengetahuan maupun 
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gagasan, tetapi juga melakukan lebih dari sekadar menyebarkan 

pengetahuan maupun gagasan, seperti tercantum dalam kurikulum formal. 

Sumber hidden curriculum bisa mencakup praktik, prosedur, aturan, 

hubungan, dan strutur, struktur sosial dari ruang kelas, latihan otoritas guru, 

aturan yang mengatur guru dan siswa, aktivitas belajar standar, penggunaan 

bahasa, buku teks, alat bantu audio-visual, berbagai perkakas, arsitektur, 

ukuran disiplin, daftar pelajaran, sistem pelacakan, dan prioritas kurikulum.  

Kurikulum formal dan hidden curriculum saling melengkapi serta 

tidak dapat dipisahkan dalam praktenya di sekolah. Hidden curriculum 

mengkaji berbagai penjelasan maupun materi yang tidak disampaikan dalam 

kurikulum formal, tetapi ditanamkan melalui serangkaian aktivitas yang 

berlangsung disekolah. Lebih lanjut, Rakhmat Hidayat menegaskan adanya 

dua aspek dalam kajian hidden curriculum yaitu aspek struktural 

(organisasi) dan aspek budaya. Aspek struktural menjelaskan tentang 

pembagian kelas, berbagai kegiatan sekolah diluar kegiatan belajar seperti 

ektrakurikuler, dan berbagai fasilitas, mencakup fasilitas yang ada di 

sekolah yang dapat mendukung kegiatan pembelajaran. Kemudian aspek 

kultural atau budaya, aspek ini mencakup norma sekolah, etos kerja keras, 

peran dan tanggung jawab, relasi sosial antar pribadi dan antar kelompok, 

konflik antar pelajar, ritual dan perayaan ibadah, toleransi, kerjasama, 

kompetisi, ekspektasi guru terhadap muridnya serta disiplin waktu. 
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2.1.4 Konsep Pengembangan Kurikulum 

Pengembangan kurikulum sesungguhnya adalah sebuah siklus, 

suatu proses berulang yang tidak pernah berakhir. Proses kurikulum itu 

sendiri terdiri atas empat unsur. Pertama, tujuan, yakni mempelajari serta 

menggambarkan semua sumber pengetahuan dan pertimbangan tentang 

tujuan-tujuan pengajaran, baik yang berkenaan dengan mata pelajaran 

(subject course) maupun kurikulum secara menyeluruh. Kedua, metode dan 

material, yakni mengembangkan serta mencoba menggunakan metode dan 

material sekolah untuk mencapai tujuan yang serasi menurut pertimbangan 

guru. Ketiga, penilaian (assessment), yakni menilai keberhasilan pekerjaan 

yang telah dikembangkan dalam kaitan dengan tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya atau mengembangkan tujuan-tujuan baru. Keempat, feedback, 

yakni umpan balik dari semua pengalaman yang telah diperoleh, yang pada 

gilirannya menjadi titik tolak bagi studi selanjutnya (Hamalik dalam Arifin, 

2012 : 42) 

2.1.5 Landasan Pengembangan Kurikulum 

Nurhayati (2010 : 11) menjelaskan bahwa pengembangan 

kurikulum harus berpijak pada landasan-landasan yang kuat dan kokoh. 

Karena landasan kurikulum dapat menjadi titik tolak, artinya 

pengembangan kurikulum dapat di dorong oleh pembaharuan tertentu, 

misalnya penemuan teori belajar baru dan perubahan tuntutan masyarakat 

terhadap fungsi lembaga pendidikan itu. Sedangkan sebagai titik akhir, 

berarti pengembangan kuriulum harus dikembangkan sedemikian rupa, 
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sehingga dapat mewujudkan perkembangan tertentu, seperti kemajuan ilmu 

pengetahuan, tuntutan sejarah masa lampau, perbedaan latar belakang 

santri, nilai-nilai filsafat suatu masyarakat, dan tuntutan-tuntutan 

kebudayaan tertentu. 

Secara umum landasan-landasan dalam pengembangan kurikulum 

mencakup; landasan filosofis, landasan sosial budaya, landasan psikologis, 

dan landasan organisatoris. 

2.1.5.1   Landasan Filosofis 

Kurikulum sebagai alat hendaknya menjamin terlaksananya atau 

tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Penyusunan 

kurikulum harus berdasarkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Karena itu, hubungan pendidikan dengan kurikulum adalah 

hubungan antara tujuan dan isi pendidikan. Ketetapan MPR Nomor 

II/MPR/1988 tentang Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dinyatakan 

bahwa pendidikan nasional berdasarkan pancasila. Artinya, pancasila 

sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang diyakini 

kebenarannya menjadi dasar dan menjiwai pendidikan di Indonesia. 

2.1.5.2 Landasan Sosial Budaya 

Karena pendidikan, baik formal maupun non formal mempunyai 

fungsi sebagai media transmisi kultural, maka seharusnya kurikulum 

sebagai isi dari pendidikan, berisikan dan mencerminkan kebudayaan dari 

suatu masyarakat. 

2.1.5.3 Landasan Psikologis 
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Pendidikan senantiasa berkaitan dengan perilaku manusia. Melalui 

pendidikan diharapkan adanya perubahan pribadi menuju kedewasaan baik 

menyangkut fisik, mental/intelektual, moral maupun sosial. Sedang 

kurikulum adalah upaya dalam menentukan program pendidikan untuk 

mengubah perilaku manusia itu sendiri. Artinya, pentingnya kurikulum 

terutama dalam hal bagaimana kurikulum harus disusun, harus diberikan 

dalam bentuk pengajaran, dan bagaimana proses belajar siswa dalam 

mempelajari kurikulum. 

2.1.5.4 Landasan Organisatoris 

Kurikulum merupakan pengalaman dan kegiatan dibawah 

tanggung jawab guru dan sekolah. Pengalaman dan kegiatan tersebut 

haruslah disusun sedemikian rupa agar lebih efektif dan efisien dalam 

penyampaian terhadap siswa. Untuk itu diperlukan adanya organisasi 

kurikulum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa organisasi kurikulum 

adalah berupa kerangka umum program-program pengajaran yang akan 

disampaikan kepada murid (Nurgiantoro, dalam Nurhayati, 2010 : 17) 

2.1.6 Bentuk-bentuk Pengembangan Kurikulum 

Nurhayati (2010 : 23) menjelaskan dua macam bentuk 

pengembangan kurikulum pendidikan, yakni: 

2.1.6.1 Pengembangan atas dasar sistem (System based development). 

Pengembangan atas dasar sistem, bermula dari pembaharuan 

organisasi suatu sektor khusus dalam sistem pendidikan, seperti 

pembaharuan kurikulum pada setiap lembaga pendidikan. Kurikulum 
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tersebut ditelaah secara menyeluruh atau sebagai suatu sistem, bukan 

bagian-bagian dari kurikulum, misalnya hanya pembaharuan pada metode 

dan evaluasinya saja. 

Langkah berikutnya adalah merumuskan dan merefleksikan 

tujuan-tujuan umum satu program pembaharuan dan merumuskan tujuan-

tujuan khusus dari tujuan umum tersebut. 

2.1.6.2 Pengembangan atas dasar mata pelajaran (Subject matter based 

development) 

Pengembangan kurikulum atas dasar mata pelajaran bertitik tolak 

dari suatu usaha untuk meningkatkan kualitas belajar dalam suatu bidang 

pengetahuan tertentu. Berdasarkan pada pamikiran tersebut, maka 

pengembangan lebih dipusatkan kepada peningkatan bagian tertentu dari 

kurikulum. 

Pengembangan kurikulum semacam ini kurang begitu 

memperhatikan adanya “in service training” atau latihan lanjutan dari guru. 

Menurut pandangan ini bahwa materi pelajaran sudah dianggap mampu 

untuk mentransmisi perubahan-perubahan yang dianjurkan dalam 

pendekatan pengajaran. 

 

2.2. Pendidikan Agama Islam 

2.2.1 Definisi Pendidikan Agama  

Dalam  bahasa  Indonesia,  istilah  pendidikan  berasal  dari  kata  

“didik” dengan memberinya awalan “pe” dan akhiran “an”, mengandung 
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arti “perbuatan” (hal, cara atau sebagainya). Istilah pendidikan ini semula 

berasal dari bahasa Yunani  paedagogie,  yang  berarti  bimbingan  yang  

diberikan  kepada  anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa 

Inggris education yang berarti pengembangan atau bimbingan. 

Dalam bahasa  Arab  pengertian  pendidikan, sering  digunakan  

beberapa istilah antara lain, al-ta’lim, al-tarbiyah, dan al-ta’dib. Al-ta’lim 

berarti pengajaran yang bersifat pemberian atau penyampaian pengetahuan 

dan keterampilan. Al-tarbiyah berarti mengasuh mendidik dan al-ta’dib 

lebih condong pada proses mendidik yang bermuara pada penyempurnaan 

akhlak/moral peserta didik. (Chabib Thoha, 1999). 

Menurut Kahmad (2006), berdasarkan hasil studi para ahli 

sosiologi, dapat diketahui bahwa agama merupakan suatu pandangan hidup 

yang harus diterapkan dalam kehidupan individu ataupun kelompok. 

Keduanya mempunyai hubungan saling mempengaruhi dan saling 

bergantung (interdependence) dengan semua faktor yang ikut membentuk 

struktur sosial di masyarakat mana pun. Oleh sebab pentingnya pemahaman 

agama dalam kehidupan masyarakat, pendidikan agama disekolah bukan 

hanya dipandang sebagai mata pelajaran saja, melainkan pemahaman agama 

budaya itu sendiri pada kehidupan individu atau kelompok. 

2.2.2 Konsep Pendidikan Agama Islam 

Pengembangan pendidikan madrasah tidak dapat ditangani secara 

parsial atau setengah-setengah. Ia memerlukan pemikiran yang utuh, 

terutama ketika dihadapkan pada kebijakan pembanguanan nasional bidang 
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pendidikan yang mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai 

pranata sosial yang kuat serta berwibawa untuk memberdayakan semua 

warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang 

berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang 

selalu berubah (Muhaimin dalam Arifin, 2012 : 28). 

Nizar (2001 : 86), dalam Pengantar Dasar-Dasar Pemikiran 

Pendidikan Islam mengartikan pendidikan dalam beberapa istilah bahasa 

Arab yang sering digunakan antara lain, al-ta’lim, al-tarbiyah, dan al-ta’di. 

Al-ta’lim berarti pengajaran yang bersifat pemberian atau penyampaian 

pengetahuan dan keterampilan. Al-tarbiyah berarti mengasuh mendidik dan 

al-ta’dib lebih condong pada proses mendidik yang bermuara pada 

penyempurnaan akhlak/moral peserta didik. 

Lebih lanjut mengenai pendidikan agama Islam, banyak ahli 

mendefinikan dengan bahasa yang berbeda namun memiliki arti yang 

hampir serupa. Chabib Thoha (1999) dalam Metodologi Pengajaran Agama 

Pendidikan, bahwa agama merupakan salah satu dari tiga subyek pelajaran 

yang harus dimasukkan dalam kurikulum setiap lembaga pendidikan formal 

di Indonesia. Hal ini karena kehidupan beragama merupakan salah satu 

dimensi kehidupan yang diharapkan dapat terwujud secara terpadu. 

Muhaimin dan Abdul Mujib, dalam Pemikiran Pendidikan Islam 

(1993 : 136), mendefinisikan Pendidikan Islam  adalah  proses  transformasi  

dan internalisasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai pada diri anak didik   



23 
 

 
 

melalui penumbuhan dan pengembangan potensi fitrahnya guna mencapai 

keselarasan dan kesempurnaan hidup dalam segala aspeknya. 

Di dalam GBPP PAI dijelaskan bahwa pendidikan agama Islam 

adalah usaha sadar untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, 

menghayati dan mengamalkan agama Islam melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran dan atau latihan dengan memperhatikan tuntunan untuk 

menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama 

di dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional. (Muhaimin, 

dkk dalam Sari, 2015). 

2.2.3 Karakteristik  Kurikulum Pendidikan Islam 

Menurut al-Shaibani dalam Nurhayati (2010 : 32), kurikulum 

pendidikan Islam memiliki bebagai karakteristik khas atau ciri-ciri 

tersendiri; Pertama, kurikulum pendidikan Islam harus mewujudkan tujuan 

pendidikan dan materi pembelajarannya. Pelajaran agama dan akhlak harus 

diambil dari Al-Qur’an dan Hadistt serta contoh-contoh suri teladan dan 

tokoh-tokoh terdahulu yang baik. 

Kedua, kurikulum pendidikan Islam sangat memperhatikan 

pengembangan menyeluruh tentang aspek pribadi siswa, yaitu dari segi 

intelektual, psikologis, sosial, dan spiritual. Pengembangan menyeluruh ini 

perlu diselaraskan dengan kurikulum berupa mata pelajaran didalamnya 

yang sesuai dengan tujuan pembinaan pada setiap aspek tersebut. Oleh 

karenanya, murid harus diajarkan dengan bermacam ilmu pengetahuan, 

seperti Al-Quran, termasuk al-Tafsir, Ilmu Fiqh dan usulnya, ilmu tajwid, 



24 
 

 
 

ilmu aqidah, filsafat, al-akhlak, ilmu al-nahwu, al-saraf, al-‘arud, ilmu 

bahasa, ilmu bunyi dialek, al-balaghah, al-bayan, kritik sastra, sejarah ilmu 

alam, kimia, obat-obatan, pembedahan, perabotan, pertanian, faak, 

matematika, kesusastraan, seni sastra, seni musik, seni gambar, dan lain-

lain. Setiap peserta didik harus mempelajari semuanya atau sebagiannya jika 

ia menginginkan dan mampu untuk mengkajinya. 

Ketiga, kurikulum pendidikan Islam memperhatikan 

keseimbangan antara pribadi dan masyarakat, dunia dan akhirat, jasmani, 

akal, dan rohani. Keseimbangan itu tentunya bersifat relatif tidak terukur 

secara obyektif. 

Keempat, kurikulum pendidikan Islam juga memperhatikan seni 

halus, yaitu seni ukir, pahat, tulis indah, gambar dan sejenisnya. Tak 

tertinggal pendidikan jasmani, latihan militer, teknik keterampilan latihan 

kejuruan, dan pertukangan, dan bahasa asing. Sekalipun kesemua ini 

diberikan kepada perseorangan secara efektif berdasar bakat, minat, dan 

kebutuhan. 

Terakhir, kurikulum pendidikan Islam juga memperhatikan 

perbedaan kebudayaan di tengah masyarakat, baik kaitannya dengan 

kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, keluwesan, 

serta menerima perkembangan dan perubahan. 
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2.3 Menelisik Kurikulum Pendidikan Agama Islam di MTs  

Berdasar perolehan data pada studi pendahuluan, bulan februari 2016 

lalu, dapat peneliti informasikan mengenai beban dan struktur kurikulum 

pendidikan agama Islam di MTs Ma’arif Nyatnyono yang mungkin juga berlaku di 

kebanyakan madrasah pada umumnya.  

2.3.1 Intrakurikuler 

Selain jenis mata pelajaran yang diperlukan untuk membentuk 

kompetensi pembelajaran, juga diperlukan jadwal belajar per minggu dan 

per semester atau per tahun. Beban belajar ini kemudian didistribusikan ke 

berbagai mata pelajaran sesuai dengan tuntutan kompetensi yang 

diharapkan dapat dihasilkan oleh tiap mata pelajaran. 

Tabel 2.1. Beban belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam 

 

Mata Pelajaran 

Alokasi Waktu Belajar 

Per Minggu 

VII VIII IX 

Kelompok A    

Pendidikan Agama Islam    

1 AlQur'an Hadist 2 2 2 

2 Akidah Akhlak 2 2 2 

3 Fiqih 2 2 2 

4 Sejarah Kebudayaan Islam 2 2 2 

 

Adapun struktur kelompok mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan Bahasa Arab dalam kurikulum madrasah meliputi: 1) Al-Qur’an 

Hadist, 2) Akidah Akhlak, 3) Fikih, 4) Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), 

dan 5) Bahasa Arab. Masing-masing mata pelajaran tersebut pada dasarnya 

saling terkait dan melengkapi. 
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1) Al-Qur'an-Hadistt merupakan sumber utama ajaran Islam, dalam arti 

keduanya merupakan sumber akidah-akhlak, syari’ah/fikih (ibadah, 

muamalah), sehingga kajiannya berada di setiap unsur tersebut. 

2) Akidah  merupakan  akar  atau  pokok  agama.  Syariah/fikih (ibadah,  

muamalah) dan akhlak bertitik tolak dari akidah, yakni sebagai 

manifestasi dan konsekuensi dari keimanan dan keyakinan hidup. 

Akhlak merupakan aspek sikap hidup atau kepribadian hidup manusia, 

yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan 

manusia dengan manusia lainnya. Hal itu menjadi sikap hidup dan 

kepribadian hidup manusia dalam menjalankan sistem kehidupannya 

(politik, ekonomi, sosial, pendidikan, kekeluargaan, Kebudayaan/seni, 

ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga/kesehatan, dan lain-lain) 

yang dilandasi oleh akidah yang kokoh. 

3) Fikih  (Syari’ah) merupakan  sistem  atau  seperangkat  aturan  yang  

mengatur  hubungan manusia dengan Allah SWT (Hablum-Minallah), 

sesama manusia (Hablum-Minan-nasi) dan dengan makhluk lainnya 

(Hablum-Ma’al Ghairi). 

4) Sejarah  Kebudayaan  Islam  (SKI)  merupakan  catatan  perkembangan  

perjalanan  hidup manusia muslim dari masa ke masa dalam beribadah, 

bermuamalah dan berakhlak serta dalam mengembangkan sistem 

kehidupan atau menyebarkan ajaran Islam yang dilandasi oleh akidah. 

5) Bahasa Arab sebagai bahasa pengantar  untuk memahami ajaran Islam. 

Dengan Bahasa Arab ajaran Islam dapat difahami secara benar dan 
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mendalam dari sumber utamanya, yaitu Al- Qur’an dan Hadist serta 

literatur-literatur pendukungnya yang berbahasa Arab seperti Kitab 

Tafsir dan Syarah Hadits. 

Sebagai lembaga atau yayasan pendidikan di bawah naungan 

Nahdatul Ulama (NU), MTs Ma’arif membelajarkan ke-NU-an untuk setiap 

peserta didik baik kelas VII, VIII, maupun kelas IX. Mata pelajaran ini 

masuk kurikulum inti pembelajaran yang setiap minggunya dibeban ajarkan 

1 jam pelajaran untuk seluruh tingkatan kelas. 

2.3.2 Ekstrakurikuler 

Kurikulum pembelajaran tidak saja mencakup kurikulum intra 

(intrakurikuler) seperti yang telah tertulis diatas, melainkan juga kurikulum 

ekstra sekolah (ekstrakurikuler). Ektrakurikuler atau kegiatan 

pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai kebutuhan, bakat, 

dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan 

pengembangan diri di MTs Ma’arif antara lain; Pramuka, Baca Tulis 

Alqur’an, Kaligrafi, Seni Rebana, Aplikasi Olahraga, PMR (Palang Merah 

Remaja), dan Komputer 

2.4. Konsep Legitimasi dalam Budaya  

2.4.1 Definisi Legitimasi 

Suchman (N. Siregar, 2013 : 574) menjelaskan bahwa “Legitimacy 

is a generalized perception or assumtion that the action of an entity are 

desirable, proper or approriate within some socially constructed system of 
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norms, value, beliefed, and defenitions”. Dengan kata lain bahwa legitimasi 

adalah generalisasi persepsi atau asumsi bahwa tindakan tersebut sungguh 

diperlukan, tepat atau cocok dengan sistem konstruksi sosial yang meliputi 

norma, nilai, keyakinan dan defenisi. 

Legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau 

asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas adalah merupakan 

tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai, 

kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara sosial (Suchman dalam 

N. Siregar : 2013). 

Irawan mengutip teori-teori legitimasi dalam konteks 

pemerintahan menurut beberapa ahli dalam karya ilmiahnya, Coicaud 

(2002) menjelaskan bahwa legitimasi adalah pengakuan atas kebenaran 

dalam memerintah, sedangkan Johnson, et.al (2006 : 57) menjelaskan 

bahwa legitimasi merupakan konstruksi secara kolektif atas realitas sosial. 

2.4.2  Bentuk legitimasi berdasar Budaya-Kognisi 

Mengutip ulasan Irawan dalam Faktor-faktor yang menjadi Basis 

Legitimasi dalam Pelayanan, Legitimasi yang berdasarkan budaya-kognisi 

adalah kesesuaian dengan kepercayaan budaya secara luas dipegang dan 

praktek yang taken-for-granted (diambil begitu saja) (Scott, 2001). Elemen 

kognitif dapat digambarkan sebagai aturan yang menentukan jenis aktor 

yang memungkinkan ada, apakah struktural fitur yang  digunakan,  prosedur  

apa  mereka  dapat mengikuti, dan apa makna yang berhubungan dengan 

tindakan ini. 
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Sumber-sumber budaya-kognitif dalam legitimasi adalah  asumsi  

yang  taken-for-granted pada sistem sosial (Scott, 2001), yang memiliki 

karakter informal. Menurut Suchman (1995), dimensi kultural-kognitif   

legitimasi yang paling halus dan paling kuat dan juga yang paling sulit untuk 

mendapatkan dan memanipulasi. Davis dan Greve (1997 : 6) menjelaskan  

bahwa  pendekatan kognitif berfokus pada berbagi kerangka pemikiran 

(shared frameworks) atas penafsiran pelaku, yang memungkinkan mereka 

untuk memperoleh definisi umum dari situasi tertentu. 

Dengan demikian, legitimasi berasal dari mengadopsi kerangka 

acuan umum yang konsisten dengan yang berlaku dalam sistem sosial. 

Namun dalam perspektif kognitif atau budaya-kognisi tidak boleh dipahami 

secara keliru, karena fokus kajian bukan pada kognisi individual, tetapi  

pada  realitas  taken-for-granted konstruksi sosial yang memandu tindakan 

organisasi (Zucker, 1977). Adapun dimensi yang digunakan ialah aturan 

(rules) yang pada dasarnya merupakan pengganti dari realitas sosial dan 

perumusan (formulas) yang berarti cara mendapatkan (Ligero, 2011). 

2.4.3  Legitimasi oleh Tokoh Masyarakat 

Legitimasi dapat dipengaruhi oleh pemimpin suatu wilayah atau 

kelompok, tokoh masyarakat dan sebagainya. Menurut UU Nomor 8 Tahun 

1987 pasal 1 ayat 6 Tentang Protokol bahwa tokoh masyarakat adalah 

seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari 

masyarakat dan/atau pemerintah. Priboemi dalam situsya 

(zangpriboemi.blogspot.com) menuliskan bahwa untuk memahami dengan 
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baik siapa dan apa yang menyebabkan seseorang disebut sebagai tokoh 

masyarakat, disebabkan oleh beberapa hal. Satu diantaranya adalah 

kiprahnya di masyarakat sehingga yang bersangkutan ditokohkan oleh 

masyarakat yang berada di lingkungannya 

Dengan ketokohan itu, maka masyarakat memilihnya untuk 

menduduki posisi-posisi tertentu dalam masyarakat mulai dari ketua RT, 

ketua RW, ketua organisasi kepemudaan, ketua masjid, pemimpin 

organisasi kemasyarakatan yang berakar di masyarakat seperti Nahdatul 

Ulama, Muhammadiyah, Persis, dan lain-lain, termasuk tokoh agama tokoh 

adat, tokoh organisasi kedaerahan, tokoh lingkungan, tokoh dari suatu 

kawasan, tokoh keturunan darah biru, tokoh pekerja, tokoh pergerakan, dan 

lain-lain. 

2.5. Hakekat Budaya dalam Masyarakat 

2.5.1  Definisi Budaya 

Kata budaya diambil dari bahasa sansekerta yaitu buddhayah yang 

mempunyai arti bahwa segala sesuatu yang ada hubungannya dengan akal 

dan budi manusia. Secara harfiah, budaya ialah cara hidup yang dimiliki 

sekelompok masyarakat yang diwariskan secara turun temurun kepada 

generasi berikutnya. Adapun perbedaan antara agama, suku, politik, 

pakaian, lagu, bahasa, bangunan, maupun karya seni itu akan membuat 

terbentuknya suatu budaya. 

Effat al-Syarqawi mendefinisikan budaya berdasarkan dari sudut 

pandang Agama Islam, Ia menjelaskan bahwa budaya adalah khazanah 
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sejarah sekelompok masyarakat yang tercermin didalam kesaksian dan 

berbagai nilai yang menggariskan bahwa suatu kehidupan harus mempunyai 

makna dan tujuan rohaniah (sumber: seputarpengetahuan.com). 

Adapun budaya lokal (juga sering disebut budaya daerah) 

merupakan istilah yang  biasanya  digunakan untuk  membedakan suatu  

budaya  dari  budaya nasional (Indonesia) dan budaya global. Budaya lokal 

adalah budaya yang dimiliki oleh masyarakat yang menempati lokalitas atau 

daerah tertentu yang berbeda dari budaya yang dimiliki oleh masyarakat 

yang berada di tempat yang  lain (Setiyawan, 2012). 

Permendagri  Nomor  39  Tahun  2007  pasal  1  mendefinisikan 

budaya daerah sebagai “suatu sistem nilai yang dianut oleh 

komunitas/kelompok  masyarakat  tertentu  di  daerah,  yang  diyakini  akan 

dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakatnya dan di dalamnya 

terdapat nilai-nilai, sikap tata cara masyarakat yang diyakini dapat 

memenuhi kehidupan warga masyarakatnya”. 

Di Indonesia istilah budaya lokal juga sering disepadankan dengan 

budaya etnik/subetnik. Setiap bangsa, etnik, dan sub etnik memiliki 

kebudayaan yang mencakup tujuh unsur, yaitu: bahasa, sistem pengetahuan, 

organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata 

pencaharian, sistem religi, dan kesenian. Namun demikian, sifat-sifat khas 

kebudayaan hanya dapat dimanifestasikan dalam unsur-unsur terbatas, 

terutama melalui bahasa, kesenian, dan upacara. Unsur-unsur yang lain sulit 
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untuk menonjolkan sifat-sifat khas kebudayaan suatu bangsa atau suku 

bangsa. 

Sementara dalam kasus ini, peneliti mencoba mengamati adanya 

legitimasi budaya pada pengembangan kurikulum penididikan agama Islam, 

dalam hal ini adalah budaya keagamaan masyarakat setempat. 

2.5.2  Klasifikasi Simbolik Budaya Keagamaan Masyarakat Nyatnyono 

Salah satu kebudayaan yang masih hidup dalam masyarakat dan 

dihayati secara turun temurun oleh masyarakat pendukungnya adalah 

budaya keagamaan. Setara dengan sistem budaya dari agama yang di anut 

orang Jawa, terdapat berbagai keyakinan, konsep, pandangan dan nilai, 

seperti yakin akan adanya Allah, yakin bahwa Muhammad adalah utusan 

Allah, yakin akan adanya nabi-nabi lain, yakin akan adanya tokoh-tokoh 

Islam yang keramat, yakin akan adanya kosmogoni tertentu tentang 

penciptaan alam, dan yakin akan adanya kekuatan-kekuatan gaib dalam 

alam semesta ini. Berbagai keyakinan, konsep, dan pandangan tersebut 

saling terjalin dalam pikiran dan membentuk gagasan-gagasan kolektif yang 

terintegrasi dan yang masing-masing memiliki arti khusus menurut saat, 

tempat, atau keadaan, dalam kehidupan keagamaan nyata masyarakat Jawa. 

Berkenaan dengan orang Jawa, dipahami bahwa dalam struktur 

masyarakat Jawa, dikenal dua kelompok masyarakat Jawa yang oleh 

Koentjaraningrat dalam bukunya Kebudayaan Jawa (1994 : 379) disebut 

sebagai masyarakat petani atau juga dikenal dengan sebutan wong cilik dan 

kelompok lainnya adalah priyayi. 
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Lebih lanjut Muhammad Idrus dalam artikelnya Makna Agama dan 

Budaya Bagi Masyarakat Jawa menegaskan bahwa, masyarakat Jawa, 

memandang penting pada kehidupan beragama, sehingga anak- anak dalam 

keluarga Jawa sejak dini telah dikenalkan dengan ritual ibadah yang 

dilakukan oleh orangtua mereka. Terkait dengan tradisi keagamaan, 

masyarakat Jawa juga mengenalkan anak-anak mereka dengan aktivitas 

rutin keagamaan. Nilai-nilai tersebut kemudian oleh anak akan dijadikan 

sebagai pegangan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dalam atau pun 

di luar lingkungan keluarganya, dan bahkan tidak tertutup kemungkinan 

nilai-nilai tersebut menjadi pegangan bagi seorang individu untuk masa 

kehidupan berikutnya. 

Keterikatan antara individu-masyarakat Jawa terhadap agama 

tampak dalam ungkapan Mulder (Idrus, 2007) bahwa manusia Jawa tunduk 

kepada masyarakat, sebaliknya masyarakat tunduk kepada kekuatan-

kekuatan yang lebih tinggi dan halus, yang memuncak ke Tuhan. 

Begitu juga hasil penelitian Geertz (Idrus, 2007) yang 

mengisyaratkan betapa masyarakat Jawa adalah manusia yang religius, 

meski Geertz menyebutnya dengan terminologi berbeda, santri-abangan-

priyayi. Geertz melihat agama sebagai fakta kultural sebagaimana adanya 

dalam kebudayaan Jawa, bukan hanya sekadar ekspresi kebutuhan sosail 

atau ekonomis. 

Merujuk pada pendapat tersebut, tampaknya bagi masyarakat 

Jawa, pengaruh budaya pada agama dan kehidupan bermasyarakat di Jawa 



34 
 

 
 

maupun sebaliknya, begitu kuat. Kenyataan ini setidaknya dimunculkan 

dengan adanya “kejawen” sebagai model sinkritisme agama dan budaya. 

Dari sinilah kemudian muncul ajaran-ajaran tentang hidup. Mulder (Idrus, 

2007) mengungkap bahwa Javanisme (kejawen) menekankan ketentraman 

batin, keselarasan dan keseimbangan, sikap narima terhadap segala 

peristiwa yang terjadi sambil menempatkan individu di bawah masyarakat 

dan masyarakat di bawah semesta alam. 

Bagi masyarakat muslim Jawa (kejawen), ritualitas sebagai wujud 

pengabdian dan ketulusan penyembuhan kepada Allah, sebagian 

diwujudkan dalam bentuk simbol-simbol ritual yang memiliki kandungan 

makna mendalam. Simbol-simbol ritual merupakan ekspresi dari 

pengkhayatan dan pemahaman akan “realitas yang tak terjangkau” sehingga 

mampu lebih mendalam merasakan kebesaran Allah. Kebiasaan yang 

membudaya dalam simbolisme keagamaan, orang jawa mengenal upacara 

menghormati orang yang sudah meninggal, sehingga dikenal nyadran, 

ziarah, sedekah mitung dino dan seterusnya.  

Koentjaraningrat (1994) membagi Islam Jawa menjadi  dua, yaitu 

Islam Jawa yang bersifat Sinkretik dan Islam Jawa Puritan (santri). Yang 

pertama bersikap sinkretik yang menyatukan unsur-unsur pra-Hindu, Hindu 

dan Islam. Sedang yang kedua lebih taat dalam menjalankan ajaran agama 

Islam dan bersikap puritan. 

Budaya keagamaan masyarakat Desa Nyatnyono didominasi 

ajaran-ajaran santri. Hal ini selaras dengan pengamatan dan wawancara 
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awal peneliti dengan tokoh masyarakat setempat pada hari Kamis, tanggal 

4 Februari 2016 menghasilkan beberapa pernyataan, antara lain bahwa 

budaya keagamaan di Nyatnyono sarat dengan budaya keagamaan santri. 

Adanya kegiatan-kegiatan keagamaan yang sering dilakukan dalam 

berbagai perkumpulan seperti kelompok-kelompok karang taruna, 

kelompok organisasi PKK desa dan kelompok-kelompok pengajian. 

Sedangkan dampak budaya terlihat dari adanya tradisi ziarah dan 

upacara-upacara ritual keagaamaan yang memberikan corak dan nilai 

terhadap budaya masyarakat Desa Nyatnyono, yaitu religi yang dalam hal 

ini merupakan kepercayaan atau keyakinan yang bersifat turun-temurun dari 

nenek moyang yang masih menimbulkan sinkretisme yaitu perpaduan antara 

budaya lama (pra-Islam) dengan budaya Islam. Hal ini dapat ditunjukkan 

dengan adanya upacara ritual keagamaan yang memadukan antara budaya 

lama (pra-Islam) di mana adanya cara-cara yang dilakukan  oleh  masyarakat  

pra-Islam  seperti  menabur bunga dan sebagainya dengan budaya Islam 

yang dalam pelaksanaanya menggunakan doa-doa ayat suci Al-Qur’an. 

 

2.6. Tipologi Hubungan Budaya dan Agama  

Pals (2012 : 328) menerangkan, seandainya kita ingin “menjelaskannya” 

dengan cara-cara yang dipakai ilmuwan eksakta dalam memahami alam, kita tidak 

akan mendapat apa-apa. Suka atau tidak, manusia pada kenyataannya memang 

berbeda dengan atom-atom atau serangga. Manusia hidup dalam suatu sistem 

makna yang sungguh kompleks, yang dinamakan para antropolog dengan 
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“kebudayaan”. Kalau kita ingin memahami aktivitas kebudayaan, dan salah satu 

elemen terpenting di dalamnya adalah agama. 

Sementara Surjo (Budiyanto, 2008 : 652) menyatakan bahwa hubungan 

dialektika agama dan budaya lokal dapat dilihat paling tidak dari beberapa varian,  

yaitu, (I) pribumisasi,  (2) negosiasi, dan  (3) Konflik. 

Pertama, pribumisasi. Pribumisasi dalam hal ini diartikan sebagai 

penyesuaian Islam dengan tradisi lokal dimana ia disebarkan (Abdullah dalam 

Budiyanto, dkk., 2008 : 653). Selanjutnya menurut Wahid dalam jurnal ilmiah yang 

sama menerangkan antara agama (Islam) dan budaya mempunyai independensi  

masing-masing,  tetapi keduanya memiliki wilayah tumpang  tindih. 

Tumpang tindih agama dan budaya akan terjadi terus menerus sebagai 

suatu proses yang akan memperkaya  kehidupan.  Dari situlah sebenarnya gagasan 

tentang pribumisasi  Islam menjadi sangat urgen. Hal demikian karena dalam 

pribumisasi Islam tergambar sebagai ajaran normatif yang berasal dari Tuhan  

diakomodasikan  ke dalam kebudayaan yang berasal dari manusia tanpa kehilangan 

identitasnya masing-masing. Bagi Abdurrahman Wahid, Arabisasi atau proses 

mengidentifikasi diri dengan budaya Timur Tengah adalah tercerabutnya  kita dari 

akar budaya kita sendiri. Lebih dari itu, Arabisasi  belum tentu cocok dengan 

kebutuhan. 

Pribumisasi bukan upaya menghindarkan tirnbulnya perlawanan dari 

kekuatan budaya-budaya setempat, akan tetapi justru agar budaya  itu tidak hilang. 

Karena itu, inti pribumisasi Islam adalah kebutuhan bukan untuk menghindarkan 

polarisasi antara agama dan budaya, sebab polarisasi demikian memang tidak 
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terhindarkan (Wahid dalam Budiyanto, dkk., 2008 : 653). Pribumisasi Islam dengan 

demikian menjadikan agama dan budaya tidak saling mengalahkan melainkan  

berwujud dalam pola nalar keagamaan yang tidak lagi mengambil bentuk yang 

outentik dari agama, serta berusaha mempertemukan jembatan yang selama ini 

memisahkan antara agama dan budaya. Dengan demikian tidak ada lagi 

pertentangan agama dan budaya. 

Dalam prakteknya, konsep pribumisasi  Islam ini dalam semua bentuknya 

dimaksudkan untuk memberikan peluang bagi keanekaragaman interpretasi dalam 

praktek kehidupan beragama di setiap wilayah yang berbeda-beda. Lebih dari itu 

pribumisasi  Islam juga bukanlah "Jawanisasi" atau sinkretisme, sebab pribumisasi 

Islam hanya mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal dalam merumuskan 

hukum-hukun agama, tanpa mengubah hukum itu sendiri. Juga bukan upaya 

meninggalkan normademi budaya, tetapi agar norma-norma  itu menampung 

kebutuhan-kebutuhan dari budaya dengan mempergunakan peluang yang 

disediakan oleh berbagai pemahaman. Sedang sinkretisme adalah usaha 

memadukan teologi atau sistern kepercayaan lama tentang sekian banyak hal yang 

diyakini  sebagai kekuatan ghaib berikut dimensi eskatologisnya dengan Islam yang 

lalu membentuk panteisme  (Wahid, dalam Budiyanto, dkk., 2008 : 653). 

Kedua, negosiasi. Ketika agama (Islam), dengan segenap perangkat  

doktrin yang dipunyai, berdialektika dengan berbagai budaya yang ada dalam 

sebuah masyarakat, maka disana ada kebutuhan untuk  saling sama-sama mengubah 

tradisi yang dimiliki (Surjo dalam Budiyanto, dkk., 2008 : 654). Pada wilayah itulah 
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sebetulnya berlangsung  sebuah proses negosiasi yang kadangkala, pada batas-batas 

tertentu, berujung pada perubahan bentuk masing-masing  tradisi. 

Ketiga, Konflik. Pola terakhir dalam dialektika hubungan agama dan 

budaya lokal adalah mengambil bentuk konflik. Pola ini mengandaikan adanya 

sikap yang saling bertahan antara agama dan budaya dalam pergumulan antara 

keduanya. Hal ini akan terwujud dari pola yang relatif ''menyimpang'' yang 

dilakukan satu diantara keduanya (Surjo dalam Budiyanto, dkk., 2008 : 654). 

Agama Islam membiarkan kearifan  lokal  dan  produk-produk kebudayaan 

lokal yang produktif dan tidak mengotori aqidah untuk tetap eksis. Jika memang  

terjadi  perbedaan  yang  mendasar,  agama  sebagai  sebuah naratif yang lebih besar 

bisa secara pelan-pelan menyelinap masuk ke dalam “dunia lokal” yang unik 

tersebut. Mungkin untuk sementara akan terjadi proses sinkretik, tetapi gejala 

semacam itu sangat wajar, dan seiring dengan perkembangan akal dan kecerdasan 

para pemeluk agama, gejala semacam itu akan hilang dengan sendirinya. 

Meluasnya Islam ke seluruh dunia tentu juga melintas aneka ragam budaya 

lokal. Islam menjadi tidak “satu”, tetapi muncul dengan wajah yang berbeda-beda. 

Hal  ini  tidak  menjadi masalah asalkan substansinya tidak bergeser. Artinya, rukun 

iman dan rukun Islam adalah sesuatu yang tidak bisa di tawar lagi. Bentuk masjid 

kita tidak harus seperti masjid-masjid di Arab. Atribut-atribut yang kita kenakan 

tidak harus seperti atribut-atribut yang dikenakan bangsa Arab. Festival-festival 

tradisional yang kita miliki dapat diselenggarakan dengan menggunakan acuan 

Islam sehingga terjadi perpaduan yang cantik antara warna Arab dan warna  lokal.  
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Lihat  saja, misalnya, perayaan Sekaten di Yogyakarta, Festival Wali Sangan, atau 

perayaan 1 Muharram di banyak tempat. (Setiyawan, 2012 : 211). 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1  Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yakni penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara 

holistik dan dengan  cara  deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata  dan bahasa,  pada 

suatu  konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah. (Moleong, 2007 : 6). Penelitian ini memberikan gambaran terhadap 

fenomena-fenomena, digunakannya teknik wawancara untuk pengumpulan data,  

serta membuat prediksi dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan. 

Penelitian kualitatif ini secara spesifik lebih diarahkan pada penggunaan 

metode studi kasus, mencoba mendeskripsikan latar belakang dan implementasi 

pendidikan agama di MTs Ma’arif untuk menemukan gambaran legitimasi budaya 

dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama di sekolah tersebut. 

Seperti halnya pada tujuan penelitian lain pada umumnya, pada dasarnya 

peneliti yang menggunakan metode penelitian studi kasus bertujuan untuk 

memahami objek yang ditelitinya. Meskipun demikian, berbeda dengan penelitian 

lain, penelitian studi kasus bertujuan secara khusus menjelaskan dan memahami 

objek yang ditelitinya secara khusus sebagai suatu “kasus”. 

Berkaitan dengan hal tersebut Yin (Salim 2006) menyatakan bahwa tujuan 

penggunaan penelitian studi kasus adalah tidak sekadar untuk menjelaskan seperti 
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apa objek yang diteliti, tetapi untuk menjelaskan bagaimana keberadaan dan 

mengapa kasus tersebut dapat terjadi. Dengan kata lain, penelitian studi kasus 

bukan sekadar menjawab penelitian tentang “apa” (what) objek yang diteliti, tetapi 

lebih menyeluruh dan komprehensif lagi tentang “bagaimana” (how) dan 

“mengapa” (why) objek tersebut terjadi dan terbentuk sebagai suatu kasus. 

Secara metodologis, Salim (2006) menjelaskan bahwa seorang periset 

kasus mengikuti beberapa alur umum studi, antara lain identifikasi kasus, pemilihan 

dan sampling kasus, kerja lapangan, serta interpretasi dan pemaparan hasil studi. 

Namun demikian, periset kasus dapat pula mengembangkan sendiri langkah-

langkah yang akan ditempuh sesuai alur yang ia kembangkan secara mandiri. 

Karena dalam penelitian kualitatif memang tidak terdapat pembakuan metode atau 

langkah metodologis sebagaimana dalam pendekatan kuantitatif. Hal terpenting 

dari hasil studi kasus adalah periset dapat melaporkan hasil studinya dengan 

memaparkan keunikan objek yang dikomparasikan dengan studi-studi kasus lain 

yang serupa. 

Agar data yang diperoleh lebih komprehensif, peneliti menggunakan 

metode yang bersifat multidimensional yaitu studi kasus yang memungkinkan 

untuk menemukan konsistensi internal yang tidak hanya merupakan konsistensi 

gaya dan faktual tapi juga keterpercayaan (trust-worthiness) (Mulyana dalam Arif 

2008 : 54). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang lebih 

mementingkan proses dari pada hasil, yang berupaya mendeskripsikan data berupa 

kata-kata atau lisan dari informan kunci atau perilaku yang bisa diamati. 
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Mattew B. Miles dan A. Michael Huberman (2001 : 1) menggambarkan 

makna data kualitatif yang lebih merupakan wujud kata-kata dari pada deretan 

angka-angka. Data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan 

berlandasan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses yang terjadi dalam 

lingkup setempat. Dengan data kualitatif kita dapat mengikuti dan memahami alur 

peristiwa secara kronologis, menilai sebab-akibat dalam lingkup pikiran orang-

orang setempat, dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat. 

Penelitian kualitatif memiliki sejumlah ciri yang membedakannya 

dengan penelitian jenis lain, yakni: berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan, 

mengandalkan manusia sebagai alat (instrumen) penelitian, menggunakan metode 

kualitatif, mengadakan analisis data secara induktif, mengarahkan sasaran 

penelitiannya pada usaha menemukan teori dasar (grounded theory), bersifat 

deskriptif, lebih mementingkan  proses dari pada hasil, membatasi  studi yang 

ditentukan oleh fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan 

data, rancangan penelitiannnya bersifat sementara, dan hasil penelitian 

dirundingkan dan disepakati oleh kedua belah pihak, peneliti dan subjek penelitian. 

(Moleong, 2007 : 8) 

 

3.2  Prosedur Penelitian 

Agar pelaksanaan penelitian terarah dan sistematis diperlukan 

penyususnan tahapan-tahapan penelitian. Menurut moleong (2007 : 127), ada tiga 

tahapan dalam pelaksanaan penelitian yaitu sebagai berikut: 
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3.2.1 Tahap Pra Penelitian 

Langkah awal dalam penelitian ini yaitu, studi pendahuluan. 

Dalam studi pendahuluan ini terdapat beberapa langkah yang dilakukan, 

diantaranya rancangan penelitian, perumusan masalah, studi kepustakaan  

dan survei lapangan. Langkah kedua adalah tahap persiapan, antara lain 

melakukan observasi ke tempat penelitian untuk mengetahui pengembangan 

kurikulum Pendidikan Agama di MTs Ma’arif dan budaya masyarakat 

Nyatnyono secara umum dan mengurus perizinan.  

3.2.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Langkah berikutnya adalah tahap pelaksanaan. Pada tahap ini 

peneliti mencoba memahami latar penelitian dengan melakukan wawancara 

dengan pihak sekolah yakni kepala sekolah, guru, siswa, dan pihak desa, 

yakni tokoh masyarakat dan warga setempat. Kemudian memasuki 

lapangan guna pengumpulan data. Selanjutnya adalah tahap analisis.  

3.2.2.1.   Tempat dan Waktu Penelitian 

Lokasi Penelitian adalah di MTs Ma’arif Nyatnyono Semarang, 

beralamat di Jl. Hasan Munadi, Desa Nyatnyono Ungaran Barat, Kabupaten 

Semarang. Waktu Penelitian dimulai pada bulan April 2015. 

3.2.3 Tahap Paska Penelitian (Tahap Analisis Data) 

Setelah tahap penelitian selesai, data yang terkumpul dari masing-

masing sumber diolah untuk kemudian dipaparkan sebagai pembahasan 

dalam hasil penelitian. 
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3.3  Data dan Sumber Data Penelitian 

3.3.1 Definisi Data Menurut Para Ahli 

Bogdan dan Biklen (Moleong, 2007), berpendapat bahwa yang 

dimaksud dengan data adalah bahan-bahan kasar (mentah) yang 

dikumpulkan para periset dari dunia (lapangan) yang ditelitinya, bahan-

bahan itu berupa hal-hal khusus yang menjadi dasar analisa. Data meliputi 

bahan-bahan yang direkam secara aktif oleh orang yang melakukan studi, 

seperti transkip wawancara dan catatan dari lapangan hasil observasi 

pelibatan. 

Data juga meliputi apa-apa yang diciptakan orang lain dan yang 

ditemukan periset, misalnya buku harian, foto, dokumen resmi, dan artikel 

surat kabar. Sukardi (2006 : 47) berpendapat agar informasi atau data 

lapangan dari responden dapat dikumpulkan, peneliti kualitatif naturalistik 

dianjurkan untuk melakukan sendiri atau terjun dan berinteraksi dengan 

responden. Tujuannya adalah agar diperoleh data primer yaitu data yang 

berasal dari orang yang mengalami sendiri atau dari orang pertama yaitu 

responden yang bersangkutan secara maksimal. 

3.3.2 Sumber Data 

Menurut  Lofland  (Moleong, 2007 : 157)  sumber  data utama  

dalam  penelitian  kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah 

data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal tersebut 

pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, 

sumber data tertulis, dan dokumen. 
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Ada dua jenis sumber data dalam penelitian ini; Pertama, Sumber 

data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari 

informan di lapangan yaitu melalui wawancara mendalam (indept interview) 

dan observasi partisipasi. Kata-kata atau tindakan orang yang diamati atau 

diwawancarai merupakan sumber data utama atau primer (Moleong, 2007: 

157). Sumber data ini dicatat melalui catatan tertulis yang dilakukan melalui 

wawancara yang diperoleh peneliti dari informan. 

Kedua, Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh 

secara tidak langsung dari informan dilapangan, seperti dokumen dan 

sebagainya. Dokumen berupa buku-buku literatur lainnya yang berkaitan 

dengan masalah yang sedang diteliti. 

Sumber data pada penelitian ini adalah kata-kata dan tidakan yang 

diamati dari hasil wawancara dengan kepala sekolah, guru, dan tokoh 

masyarakat yang dicatat melalui catatan tertulis, foto dan rekaman suara. 

Selain dari wawancara juga sebagai sumber data berupa dokumen tertulis 

pelaksanaan dan pembelajaran kurikulum pendidikan agama di sekolah 

tersebut.  

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang muncul dalam analisis kualitatif berwujud kata-kata, dan bukan 

rangkaian angka. Data-data tersebut dikumpulkan melalui observasi, wawancara, 

intisari dokumen, dan studi dokumen (foto dan rekaman suara). 
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3.4.1 Observasi (observation)  

Data tentang pengembangan kurikulum Pendidikan Agama di MTs 

Ma’arif Desa Nyatnyono diperoleh dengan cara pengumpulan data primer 

dalam bentuk observasi. Observasi (observation) atau pengamatan 

merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan pengamatan 

langsung dan berperan serta dalam kegiatan pembelajaran pendidikan 

agama di MTs Ma’arif dan kegiatan keagamaan masyarakat Nyatnyono 

sehingga peneliti dapat melihat secara langsung keadaan sesungguhnya di 

lapangan, dalam arti lain peneliti sebagai instrumen pertama. 

Penelitian ini menggunakan jenis observasi partisipan yakni 

peneliti turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang informan lakukan dengan 

cara mengunjungi lokasi sekolah, masuk ke dalam kelas pembelajaran, 

berinteraksi dengan warga desa, bertemu dengan pihak pengelola sekolah 

seperti kepala sekolah dan guru ataupun pihak-pihak lain, sesuai dengan 

pola snow ball, yang memungkinkan peneliti untuk memperoleh data. 

Perolehan data tentang implementasi pengembangan kurikulum 

pendidikan agama dilakukan dengan pengamatan langsung dalam kegiatan 

pembelajaran Agama di kelas VII dan VIII yang kemudian tercatat dalam 

lembar observasi dan catatan lapangan. Peneliti mengamati  aktivitas guru 

dan siswa yang terlibat dalam proses pembelajaran. Sementara data tentang 

budaya masyarakat setempat diperoleh dari pengamatan langsung dan 

terdokumentasi melalui lembar observasi budaya keagamaan masyarakat di 

desa Nyatnyono. 
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3.4.2 Wawancara atau interview 

Metode wawancara digunakan untuk mengungkap data dari 

responden dalam penelitian. Menurut Esternberg (Sugiyono, 2010:317) 

wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi melalui 

tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksi makna dalam suatu topik tetentu. 

Penelitian ini wawancara dilakukan dengan menggunakan 

pedoman wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin yaitu 

cara mengajukan pertanyaan yang dikemukakan bebas, artinya pertanyaan 

tidak terpaku pada pedoman wawancara tentang masalah pokok dalam 

penelitian kemudian dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi di lapangan 

(Sutrisno Hadi, 1994:207). Penelitian ini pewawancara membawa pedoman 

yang hanya berisi garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. 

Wawancara dilakukan secara berulang terhadap kepala sekolah, 

guru, tokoh masyarakat dan warga. Wawancara dianggap selesai apabila 

sudah menemui titik jenuh, yaitu sudah tidak ada lagi hal yang ditanyakan. 

Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi, mengumpulkan 

data, dan mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. 

3.4.3 Data Sekunder 

Sementara data sekunder di dapatkan dari dokumen-dokumen, arsip, 

dan data seperti Rencana Program Pembelajaran (RPP), Draf Kurikulum 

sekolah, dan materi pembelajaran. 
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3.4.4 Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi merupakan kegiatan tambahan untuk 

menguatkan kesesuaian data. Dokumen-dokumen yang dihimpun dan dikaji 

dalam penelitian ini antara lain: (a) catatan lapangan; (b) foto; dan (c) 

rekaman suara. Sebagai bukti dokumentasi peneliti merangkum data-data 

yang mendukung  penelitian. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung simultan dengan 

menggunakan logika induktif-abstraktif yang dilakukan pada saat pengumpulan 

data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. 

Sugiyono  (2013 : 335)  menyatakan  bahwa  analisis  data  adalah  proses mencari   

dan   menyusun   secara   sistematis   data   yang   diperoleh   dariss   hasil wawancara, 

catatan lapangan  dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data  ke dalam  

kategori,  menjabarkan  ke dalam  unit-unit,  melakukan  sintesa, menyusun ke 

dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri  sendiri  maupun orang lain. 

Analisis data kualitatif (Bogdan dan Biklen, 1982) adalah upaya yang 

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-

milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesiskannya, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang di pelajari, dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. 
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Dipihak lain, Analisis Data Kualtatif (Seiddel dalam Moleong, 2007 : 

248), prosesnya berjalan sebagai berikut: 1) mencatat yang menghasilkan catatan 

lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri, 2) 

mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat 

ikhtisar, dan membuat indeksnya, 3) berpikir dengan jalan membuat agar kategori 

data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola, dan hubungan-

hubungan, serta temuan-temuan umum.  

Dalam  penelitian  ini  menggunakan  analisis  data  model  Miles dan 

Huberman. Pandangan mereka mengenai analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur 

kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: data reduction (reduksi data), data 

display (penyajian data), dan conclusion drawing/verification (penarikan 

kesimpulan dan verifikasi). (Miles dan Huberman : 2007) 

Selanjutnya peneliti melakukan pengumpulan data melalui anticipatory 

sebelum melakukan reduksi data. Model interaktif dalam analisis data seperti 

gambar di bawah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Komponen-komponen Analisis data: Model Interaktif 

(Sumber: Miles dan Huberman, 2007) 

 

Data Display 

Data 

collection 

Data reduction 

Conclusion: 

drawing/verifying 
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Data Reduction (Reduksi Data) 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, 

perhatian, pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data 

“kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang 

terkumpul oleh peneliti saat melakukan observasi dan wawancara tentu 

cukup banyak, dan semakin  lama  peneliti  ke lapangan,  maka  jumlah  data  

semakin kompleks. Oleh karenanya beriringan dengan proses pengumpulan 

data peneliti melakukan reduksi data.  Mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dari 

data yang diperoleh dari informan sehingga sumber data lebih sistematis dan 

mudah dikendalikan untuk kemudian dilakukan kategorisasi. Sedangkan 

data yang tidak sesuai dengan fokus penelitian ini dieliminir.  

 

Data display (Penyajian Data) 

Selanjutnya, adalah data display atau penyajian data yang dapat 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman (2007), 

penyajian yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif adalah bentuk teks yang bersifat naratif. Dalam 

pelaksanaan penelitian penyajian-penyajian data yang lebih baik merupakan 

suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. 
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Conclusion Drawing/Verification 

Kegiatan analisis berikutnya adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Pandangan Miles dan Huberman mengenai penarikan 

kesimpulan, hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang 

utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian 

berlangsung. Verifikasi tersebut mungkin sesingkat pemikiran kembali yang 

melintas dalam pikiran penganalisis selama ia menulis, suatu tinjauan ulang 

pada catatan-catatan lapangan atau mungkin menjadi begitu seksama dan 

makan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman 

sejawat untuk mengembangkan “kesepakatan intersubjektif”. Singkatnya, 

makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, 

kekokohannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. 

Proses analisa  tidak  sekali  jadi,  melainkan   interaktif,  secara  bolak-balik.  

 Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan 

berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. 

 

3.6 Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus berusaha mendapatkan data 

yang valid. Untuk menetapkan keabsahan data perlu dilakukan pemeriksaan. Dalam 

pemeriksaan keabsahan data didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Menurut 
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Moleong (2007 : 324) kriteria keabsahan data ada empat macam yaitu kepercayaan 

(creadibility), keteralihan (tranferability), kebergantungan (dependability), dan 

kepastian (confirmability). 

Dalam  memenuhi  kriteria  keabsahan  data  penelitian  kualitatif,  dapat 

diperoleh  melalui teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan 

keabsahan data dengan cara mensintesa data untuk mendapatkan data yang benar- 

benar absah dengan menggunakan pendekatan metode ganda sebagai pengecekan 

atau pembanding data yang diperoleh. 

Menguji keabsahan data dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi, 

yaitu verifikasi penemuan melalui informasi dari berbagai sumber menggunakan 

multi-metode dalam pengumpulan data. Triangulasi dapat dilakukan dengan tiga 

cara, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi data.  

Moleong (2002 : 178) menyebutkan bahwa triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. 

Triangulasi yang dipakai adalah alat triangulasi dengan sumber yang 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui alat yang berbeda alam metode kualitatif (Patton dalam Moleong, 

2007 : 330). Triangulasi data ini dapat dicapai dengan cara: 1) Membandingkan 

data angket dengan data dari hasil observasi dan wawancara. 2) Membandingkan 

apa yang dikatakan informan di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara 

pribadi. 3) Membandingkan apa yang dikatakan informan dalam situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu itu. 4) Membandingkan keadaan 
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dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang 

memiliki latar belakang yang berlainan. 5) Membandingkan hasil wawancara suatu 

dokumen yang masih berlaku. 

Menurut Sugiyono (2012 : 330), Triangulasi yang digunakan dalam  

penelitian dapat berupa triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi  

sumber berarti membandingkan derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui sumber yang berbeda. Triangulasi sumber dalam penelitian ini  

adalah kepala sekolah, wakil kepala kurikulum, guru dan siswa. Triangulasi metode 

yaitu usaha mengecek keabsahan data melalui lebih dari satu teknik pengumpulan 

data untuk mendapatkan data.  

Triangulasi metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara mendalam, observasi partisipatif dan dokumentasi. 

 

3.7 Kerangka Berpikir 

Keterkaitan dalam penelitian tentang “Pengembangan Kurikulum 

Pendidikan Agama Islam dengan Budaya Mayarakat Setempat” dapat dilihat pada 

gambar berikut: 
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Gambar 2. Kerangka pikir penelitian 

 

Berkaca pada gambar kerangka pikir penelitian diatas, terdapat 

beberapa ruang saling terkait, yakni adanya keterkaitan yang saling 

mempengaruhi antara tokoh agama dan budaya setempat. Keduanya turut 

andil dalam pembentukan kondisi dan kebiasaan masyarakat Nyatnyono.  

Kondisi masyarakat ini kemudian melegitimasi pendidikan dalam bentuk 

pengembangan kurikulum di sekolah pada pengembangan kurikulum 

pendidikan. Pengembangan kurikulum oleh masyarakat dan budaya setempat 

mempengaruhi pendidikan di sekolah-sekolah sekitar antara lain MTs 

Nyatnyono Kabupaten Semarang sebagai cikal bakal penerapan kurikulum 

Pendidikan Agama Islam di sekolah tersebut. Artinya, budaya keagamaan 

Pengembangan 

Kurikulum 

Kurikulum PAI 

MTs Ma’arif 

Tokoh Agama 

Budaya Masyarakat 

Nyatnyono 
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masyarakat setempat dengan pengembangan kurikulum pendidikan agama di 

sekolah saling berkaitan. Seperti yang tergambar dalam kerangka berpikir, 

bahwa keduanya memiliki pengaruh timbal balik. Hubungan keduanya dapat 

terlihat dari implementasi pembelajaran dan kegiatan keagamaan di 

masyarakat. 

Pada umumnya penelitian tentang pengembangan kurikulum 

pendidikan agama dilaksanakan secara parsial, dalam artian penelitian yang 

dilakukan cukup dengan mempertimbangkan kebutuhan sekolah tersebut 

tanpa memperhitungkan lebih jauh keterkaitan yang saling mempengaruhi 

satu sama lain antara pengembangan kurikulum agama di sekolah dengan 

budaya keagamaan yang telah dan sedang berjalan di masyarakat. Padahal, 

senyatanya di lapangan yang ditemui peneliti saat melakukan observasi awal, 

pelaksanaan kurikulum pendidikan agama memiliki keterkaitan dengan 

budaya keagamaan masyarakat setempat. Sehingga dalam penelitian ini, 

peneliti mencoba menemukan keterkaitan antara pengembangan kurikulum 

pendidikan agama Islam dengan budaya keagamaan masyarakat setempat. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Gambaran Setting Penelitian 

4.1.1 Karakteristik Lokasi Penelitian 

Secara Geografis Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat 

Kabupaten Semarang terletak dilereng Gunung Ungaran atau sebelah Barat 

Kota Ungaran, dengan ketinggian berkisar +600 s/d 800 meter diatas 

permukaan laut dengan suhu udara rata-rata 24 0C – 28 0C. Tipologi 

tanahnya berbukit sedang dan sebagian dataran. Disamping itu keadaan 

tanahnya merupakan tanah yang sebagian besar untuk kegiatan pertanian 

dan sisanya untuk tanaman budidaya. Desa Nyatnyono boleh dikatakan 

cukup subur, kesuburan ini terutama karena sifat tanahnya yang berhumus, 

bebatuan serta didukung ketersediaan air yang cukup. Potensi ini yang 

akhirnya menghijaukan daerah atau wilayah Desa Nyatnyono dan 

sekitarnya. 

Lingkungan Desa Nyatnyono termasuk dataran ketinggian yang 

masih didominasi pesawahan dan perkebunan di Kota Semarang. Sehingga 

dahulu sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Selain 

bertani, mata pencaharian lain masyarakat Desa Nyatnyono antara lain 

peternak, karyawan Pabrik, TNI, POLRI, pegawai instansi pemerintah, 

buruh bangunan, pedagang dan selain itu banyak yang merantau keluar kota 

maupun luar negeri. 
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Hanya saja untuk saat ini mata pencaharian warga semakin 

beragam, mengingat adanya makam Sunan Munadi dan sendang yang 

menjadi pusat wisata religi di semarang ini cukup berpengaruh pada 

pergeseran mata pencaharian warga. Saat ini tidak sedikit masyarakat 

Nyatnyono bekerja sebagai pedagang, menyewakan sarung dan penginapan, 

tukang ojek, dan sebagainya. Hal ini merupakan potensi daerah sekaligus 

pengembangan ekonomi karena banyaknya wisatawan lokal maupun dari 

luar Kabupaten Semarang berkujung ke wilayah ini setiap hari. 

Kawasan Desa Nyatnyono berbatasan langsung dengan daerah-

daerah sekitarnya, yakni; Sebelah Utara : Desa Lerep, Sebelah Timur : Kel. 

Genuk, Sebelah Barat : PTP Sebigo, dan Sebelah Selatan berbatasan 

langsung dengan Desa Gogik 

Adapun Kondisi Demografis Desa Nyatnyono, secara 

Administrasi dibagi menjadi 8 Dusun, antara lain Dusun Ngaglik, Dusun 

Gelap, Dusun Sipol, Dusun Krajan, Dusun Siroto, Dusun Sendang Putri, 

Dusun Sendang Rejo, dan Dusun Blanten masing-masing terdiri dari: 

a. Dusun Ngaglik atau RW. I terdiri dari 3 RT 

b. Dusun Gelap, Dampyak atau RW. II terdiri dari 3 RT 

c. Dusun Sipol, Gundang atau RW III  terdiri dari 2 RT 

d. Dusun Krajan  atau RW IV  terdiri dari 6 RT 

e. Dusun Siroto, Sigade, Sogo  atau RW V  terdiri dari 6 RT 

f. Dusun Sendang putri atau RW VI terdiri dari 2 RT 

g. Dusun Sendang Rejo atau RW VII terdiri dari 7 RT 
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h. Dusun Branggah, Blanten atau RW VII terdiri dari 6 RT  

Jumlah Penduduk WNI di Desa Nyatnyono sampai dengan akhir 

tahun 2015 sebanyak 9.839 Jiwa, terdiri dari 2.977 KK dan 1.920 

Perumahan, dengan dibedakan Jenis kelamin antara lain: 

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Desa Nyatnyono 

Jumlah Penduduk Desa Nyatnyono 

Laki – laki 4.986 Jiwa 

Perempuan 4.853 Jiwa 

Jumlah 9.839 Jiwa 

 

Sementara jumlah penduduk berdasar jenjang pendidikan adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.2. Jumlah penduduk Desa Nyatnyono berdasar jenjang pendidikan 

Pendidikan Terakhir Jumlah 

Belum Sekolah 1.212 orang 

Belum Tamat SD 1.035 orang 

Tidak Tamat SD 463  orang 

Tamat SD 2.790  orang 

Tamat SLTP 2.161  orang 

Tamat SLTA 1.680 orang 

Akademi/Diploma 116 orang 

Sarjana keatas 382 orang 

 

Lebih lanjut mengenai mata pencaharian, jenis pekerjaan 

masyarakat Desa Nyatnyono saat ini mulai beragam. 

Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Desa Nyatnyono berdasar mata Pencaharian 

Jenis Pekerjaan Jumlah 

PNS 130 orang 

TNI 30 orang 



59 
 

 
 

Jenis Pekerjaan Jumlah 

POLRI 22 orang 

Guru 189 orang 

Dokter 4 orang 

BUMN 5 orang 

Pegawai Swasta 2.066 orang 

Wiraswasta 1.784 orang 

Buruh 2.176 orang 

Pensiunan 41 orang 

Pengusaha 62 orang 

Petani 409 orang 

Belum Bekerja 2.247 orang 

Mengurus Rumah tangga 670 orang 

Lain-lain 4 orang 

 

Jika dilihat dari perkembangan mata pencaharian warga saat yang 

cukup terlihat adalah banyaknya warga yang beralih profesi menjadi 

pedagang makanan maupun sovenir khas Nyatnyono, penyewaan tempat 

penginapan, dan profesi lain yang menyediakan jasa untuk keperluan 

wisatawan di kawasan wisata religi Nyatnyono baik profesi tetap atau 

hanya menjadikannya sebagai pekerjaan sampingan di hari-hari tertentu.  

Menelisik Kondisi Sosial dan Ekonomi Desa Nyatnyono, 

kehidupan sosial warga Desa Nyatnyono bisa dikatakan cukup kondusif 

dan teratur, banyak perkumpulan warga dalam berbagai bentuk yaitu 

tahlilan bapak–bapak di setiap RT sekali dalam seminggu, yasinan ibu–ibu 

di setiap RT sekali dalam seminggu dan tiap RW sekali dalam seminggu, 

Kelompok pengajian lansia di setiap RW sekali dalam seminggu, 

Kelompok pemuda baca Al-Qur’an sekali dalam dua minggu, Kegiatan 
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pertemuan ibu–ibu PKK dilaksanakan sekali dalam satu bulan dan 

Posyandu balita dan lansia dilaksanakan sekali dalam satu bulan, dan kerja 

bakti. 

Kerja bakti selain dilaksanakan setiap hari minggu juga 

dilaksanakan ketika ada pembangunan seperti saat penelitian 

dilaksanakan. Warga melaksanakan kerja bakti bergilir yang dilaksanakan 

setiap hari dalam rangka pembangunan masjid yang menjadi pusat 

kegiatan keagamaan warga sekaligus sebagai tempat wisata religi 

disamping terdapat makam Sunan.  

Jumlah sekolah yang berada di Desa Nyatnyono adalah untuk 

PAUD berjumlah 3 buah, SD/MI berjumlah 5 buah, MTS/SMP berjumlah 

1 buah sedangkan TPA berjumlah 8 buah yang tersebar di dusun–dusun. 

Dengan adanya sarana pendidikan baik formal maupun tidak formal sangat 

mendukung keberhasilan program–program pemerintah. 

Penelitian ini mengambil lokasi di MTs Ma’arif Nyatnyono 

Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Penempatan lokasi 

penelitian ini didasarkan pada beberapa poin penimbang. Pertama, tempat 

tersebut mengimplementasikan kurikulum pendidikan Agama Isam yang 

merupakan ciri khas sekaligus nilai tambah sekolah swasta tersebut 

dibanding sekolah-sekolah sekitarnya. Kedua, secara budaya lokasi ini 

memiliki potensi budaya dan tradisi terutama hal keagamaan yang cukup 

kental di daerah Semarang. 
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Berdirinya MTs Ma’arif dilatarbelakangi oleh kepedulian warga 

Desa Nyatnyono yang mayoritas muslim sebab belum adanya sekolah 

menengah pertama atau yang sederajat yang berbasiskan Islam di Desa 

Nyatnyono. Hal ini sebagai upaya orang tua dan pendidik pada awal 

pembangunan madrasah untuk mendidik anak-anak, bukan hanya 

pendidikan secara umum, tetapi juga pendidikan agama. Terlebih basis 

Islam Nahdlatul Ulama yang merupakan ciri khas MTs Ma’arif sangat 

cocok dengan keyakinan yang dianut masyarakat Desa Nyatnyono. 

Sekolah ini memiliki beberapa fasilitas pembelajaran, antara lain 

perpustakaan, kantin, mushola, laboratorium komputer dan laboratorium 

internet. Sementara untuk fasilitas tambahan berupa ruang pengembangan 

bakat minat siswa, seperti ruang olahraga dan ruang kegiatan untuk 

praktek keagamaan belum tersedia. Fasilitas pembelajaran yang terbatas 

ini tidak menyurutkan minat siswa dan orang tua siswa untuk mendaftar 

disekolah tersebut. Hal ini dapat terlihat dari jumlah siswa pada tahun 

2016: 

Tabel 4.4. Jumlah siswa MTs Nyatnyono tahun pelajaran 2015-2016 

Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

VII 32 24 56 

VIII 36 24 60 

IX 32 28 58 

Total 174 

 

Input siswa MTs Ma’arif dilihat dari geografis memiliki tingkat 

heterogenitas atau keragaman yang cukup rendah karena memang hampir 
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seluruh siswa MTs Ma’arif bahkan hingga tenaga pengajar merupakan 

warga sekitar desa Nyatnyono.   

4.1.2 Pelaksanaan Penelitian 

Pada proses pelaksanaan penelitian, peneliti menggunakan 

metode wawancara dan observasi sebagai metode pengumpulan data 

utama. Pelaksanaan wawancara diberlakukan pada semua sumber data 

penelitian, yakni kepala sekolah, guru-guru mata pelajaran pendidikan 

agama Islam, siswa, tokoh masyarakat, dan warga. 

Pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara ini 

bertujuan untuk memperoleh informasi yang dipahami oleh subjek 

berkenaan dengan pengembangan kurikulum yang diterapkan di madrasah 

dan legitimasi atau dorongan dari budaya keagamaan masyarakat setempat 

pada pengembangan kurikulum tersebut. 

Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik indepth 

interviewing dengan format wawancara tidak terstruktur, yakni menggali 

informasi dengan melihat dan menyesuaikan kondisi dan situasi subjek 

dengan berpedoman pada pedoman wawancara. Peneliti menggunakan 

alat perekam menggunakan handphone dan alat bantu lain seperti alat tulis 

dan catatan lapangan. 

Peneliti melakukan wawancara secara fleksibel terhadap 

informan menyesuaikan kebutuhan data. Pada tahap ini, peneliti sekaligus 

melakukan observasi untuk mengamati secara langsung kehidupan sehari-



63 
 

 
 

hari warga Desa Nyatnyono yang tertulis dalam bentuk catatan lapangan 

dan pengambilan foto sebagai dokumentasi. 

Alur pelaksanaan penelitian ini berlangsung secara simultan dan 

bolak-balik, dimana proses pengumpulan data dan analisis data dilakukan 

secara bergantian. Penelitian tentang legitimasi budaya dalam 

pengembangan kurikulum pendidikan agama dimulai pada tanggal 8 April 

2016 

 

4.2 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian di bawah ini merupakan bentuk dari analisis data pada 

hasil temuan masing-masing sumber data yang dikemudian di bahas ke dalam satu 

per satu sub bagian bahasan untuk dapat dengan lebih mudah dipahami arah 

informasi inti dalam tujuan penelitian. 

Sebelum pelaksanaan wawancara, peneliti melakukan pendekatan melalui 

perkenalan dan pembicaraan bebas sampai pada titik masalah tentang Legitimasi 

Budaya dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama. Berikut kode untuk 

informan. 

Tabel 4.5. Kode untuk Informan 

Subjek Kode Keterangan Subjek Jenis 

Kelamin 

Isni, S.Pd KS Kepala Sekolah Perempuan 

M. Minan Nurrohman, 

S.Pd.I 

G1. AA Guru Akidah Akhlak Laki-laki 

Abdul Afif, S.Ag G2. SKI Guru SKI Laki-laki 
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Drs. Nasokha G3. FQH Guru Fikih Laki-laki 

Muh. Yahya G4. AH Guru Alqur’an Hadits Laki-laki 

H. Fahrurozi, S.Ag G5. BJ Guru Bahasa Jawa Laki-laki 

Dian S1 Siswa1 Perempuan 

Khaerunnisa S2 Siswa2 Perempuan 

K.H. Hasan Ashari  TM1 Tokoh Masyarakat 1 Laki-laki 

Parsunto TM2 Tokoh Masyarakat 2 Laki-laki 

Murtado Khasatu W1 Warga 1 Laki-laki 

Syahudi W2 Warga 2 Laki-laki 

 sumber: data primer yang diolah 

Sedangkan untuk memudahkan identifikasi maka meneliti menggunakan 

keterangan koding. Koding dalam penelitian kualitatif memegang peranan penting 

ketika peneliti memasuki proses analisis data. Koding merupakan proses membuat 

kode pada data yang bertujuan untuk untuk mengorganisasi data secara lengkap dan 

mendetail sehingga data dapat menjurus pada topik penelitian. Tahap selanjutnya 

adalah mempelajari dan menandai kata kunci serta gagasan yang ada dalam data, 

dilanjutkan dengan penafsiran data yaitu berpikir dengan membuat kode-kode yang 

memiliki makna, mencari dan membuat pola-pola hubungan. Adapun kode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Tb : adalah singkatan dari Tabel 

TW : adalah singkatan dari Transkrip Wawancara  

N : adalah singkatan dari Nomor 

CL : adalah kode dari Catatan Lapangan 
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Tabel. 4.6. Kode untuk catatan lapangan 

Kode Keterangan 

CL 1 Catatan lapangan 1 

CL 2 Catatan lapangan 2 

CL 3 Catatan lapangan 3 

CL 4 Catatan lapangan 4 

CL 5 Catatan lapangan 5 

sumber: data primer yang diolah 

 

4.2.1 Legitimasi Budaya dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan 

Agama Islam 

Tabel 4.7 Temuan peneliti meliputi komponen fisik dan non fisik 

Komponen Budaya 

Masyarakat 

Legitimasi ke Pembelajaran 

Geografis Mayoritas Petani   Nyadran sebagai upacara wujud rasa 

sukur kepada Allah atas hasil panen 

yang didapat petani dan iriban, 

kegiatan doa bersama agar aliran 

sungai lancar mengalir. 

Struktur 

sosial dan 

demografis 

Hubungan 

kekerabatan 

warga masih 

sangat kental.  

Nilai gotong royong, silaturrahim, 

nyuwun pangestu, dan sebagainya. 

Agama dan 

sistem 

kepercayaan 

Agama Islam 

dan menganut 

sistem Jawa-

Santri 

melaksanakan budaya-budaya santri 

seperti ngaji, tahlil, doa-doa, namun 

juga tidak meninggalkan kesan Jawa. 

Misal warga memiliki kegiatan di hari 

tertentu untuk berdoa, seperti acara 

khaul pada hari ke 21 bulan 

Ramadhan atau yang lebih dikenal 

dengan istilah Selikuran. 

Pola Asuh Mengutamakan 

pendidikan 

agama. 

Budaya ditanamkan pada anak sejak 

dini, termasuk di sekolah. Rumah dan 

sekolah harus memiliki ajaran yang 
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sepadan atau minimal tidak 

berseberangan dan nilai-nilai baik 

yang terkandung dalam budaya 

dibiarkan berkembang. 

Partisipasi 

dan 

organisasi 

masyarakat 

Kegiatan sosial 

seperti karang 

taruna, PKK, 

dan pengajian. 

organisasi dalam bentuk pengajian 

yang paling masif dilakukan. Hal ini 

dianggap oleh masyarakat selain 

mampu mengeratkan persaudaraan 

juga menambah ilmu pengetahuan. 

Kegiatan tersebut juga rutin 

dilaksanakan sebagai kegiatan wajib 

siswa di sekolah. 

 

4.2.1.1 Kondisi geografis desa Nyatnyono 

Berdasar data yang diperoleh peneliti dari kelurahan maupun 

pengamatan secara langsung, dapat diperoleh beberapa analisis data 

penelitian. Secara administratif desa Nyatnyono berada di lereng gunung 

Ungaran dengan kondisi tanah subur. Lingkungan Desa Nyatnyono 

termasuk dataran ketinggian yang masih didominasi pesawahan dan 

perkebunan di Kota Semarang.  

Kondisi geografis ini berefek pada kesamaan jenis mata 

pencaharian masyarakatnya sehingga membentuk pola-pola kebiasaan 

perilaku dan persepsi umum. Dahulu mayoritas masyarakat Nyatnyono 

bekerja sebagai petani. Meski saat ini dari data yang penulis peroleh telah 

banyak warga beralih profesi menjadi buruh pabrik, pegawai, dan 

berdagang di kawasan makam Sunan Hasan Munadi sebagai pusat wisata 

religi di desa Nyatnyono. Hal ini selaras dengan pendapat KS, “mayoritas 
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kerja dulu petani sekarang ya banyak di pabrik, buruh, karyawan pabrik, 

dagang dikawasan wisata” (Lamp. TW KS 1) 

Kembali pada masa Sunan Munadi menyebarkan agama Islam, 

pekerjaan mayoritas adalah petani. Pada saat itu juga kebiasaan-kebiasaan 

warga pra-Islam masih mendominasi. Sunan Hasan Munadi berupaya 

untuk mengenalkan ajaran Islam melalui kebiasaan tersebut, seperti 

kegiatan nyadran yang awalnya dilakukan dengan adanya sesaji, 

membakar  kemenyan,  menabur  bunga-bunga  di  atas  makam. Di masa 

setelahnya beliau megenalkan ajaran Islam melalui kegiatan nyadran, 

iriban, dan sebagainya dengan menggunakan doa yang dipanjatkan 

langsung kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan tidak meninggalkan 

budaya daerah yang telah lama mengakar. 

Kebudayaan pra-Islam telah memberi warna kepada masyarakat 

Nyatnyono. Meskipun kebudayaan tersebut sudah tergeser tetapi sebagian 

masyarakat masih dipakai. Upacara nyadran atau sedekah dusun untuk 

masih dilakukan sampai saat ini  sebagai ungkapan rasa syukur warga atas 

hasil panen yang diperolehnya. Selain itu kegiatan nyadran diyakini warga 

mengandung nilai-nilai kebaikan seperti kerukunan antar warga, gotong 

royong, dan tentunya rasa sukur. TM 2 dalam Lamp. TW TM 2 

menerangkan, ketika musim panen padi warga melakukan sedekah dusun. 

Hal ini berkaitan dengan birul walidain, makna yang terkandung dalam 

sedekah dusun yang biasanya didalamnya juga mengandung doa-doa 
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untuk leluhur dan orang tua, yakni segala amal akan putus kecuali tiga, 

salah satunya adalah doa anak yang sholeh kepada kedua orang tuanya. 

Kamudian iriban, kegiatan doa bersama agar aliran sungai lancar 

dan air selalu mengalir. Nilai-nilai inilah yang kemudian diadopsi dalam 

kegiatan pembelajaran selain memang mengenalkan kegiatan nyadran itu 

sendiri pada siswa. 

4.2.1.2 Struktur sosial dan demografis 

Hubungan kekerabatan di desa ini masih sangat kental. Hal ini 

dapat dilihat dari setiap berlangsungnya acara desa selalu ramai oleh warga 

bahkan beberapa kegiatan keagamaan diikuti tidak hanya dari warga 

Nyatnyono tetapi juga warga diwilayah sekitar Nyatnyono. 

Kompleks  Makam  Sunan  Hasan  Munadi yang berjarak kurang 

lebih 0,5 km dari Balai Desa  Nyatnyono menjadi pusat wisata religi di 

daerah Nyatnyono sekaligus pusat ekonomi warga saat ini. Makam  Sunan   

Hasan Munadi ini merupakan bukti adanya penyebaran agama Islam di 

daerah Kabupaten Semarang  khususnya  di  Desa  Nyatnyono  sebelum  

adanya  perkembangan Islam. 

W2 dalam Lamp. TW W2 juga menjelaskan, di Desa Nyatnyono 

bagian atas ada makam Sunan Hasan Munadi yang telah diresmikan pada 

tahun 1986 oleh Bupati daerah Kabupaten Semarang, namun baru ramai 

didatangi peziarah sekitar tahun 2000-an. Setiap hari pada hari biasa tidak 

kurang dari 100 orang mendangangi obyek wisata ini. Bahkan pada hari-

hari tertentu seperti hari Jum’at, memasuki bulan Ramadhan dan hingga 
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menjelang idul fitri wisata religi ini selalu ramai dikunjungi peziarah. 

Kegiatan yang biasanya dilakukan dimakam ini adalah tahlil dan yasinan, 

kemudian mujahadah, berdoa bersama.  

Menurut keterangan juru kunci makam dalam Lamp. TW/W, wali 

atau sunan yang dimakamkan di kompleks makam para aulia/ulama Desa  

Nyatnyono tidak hanya makam Sunan Hasan Munadi, beberapa di 

antaranya seperti : Sunan Hasan Dipuro yang merupaka putra dari Sunan 

Hasan Munadi dan sepupu Sunan Hasan Munadi (tidak disebutkan jelas 

namanya). 

Keberadaan makam Sunan Hasan Munadi berdampingan dengan 

masjid Nyatnyono. Masjid ini lah yang menjadi pusat kegiatan keagamaan 

yang membudaya di masyarakat desa Nyatnyono dan sekitarnya, selain 

juga sebagai pusat perputaran ekonomi warga. Hal ini juga berpengaruh 

pada pola keseharian warga terlebih kebiasaan dan mata pencaharian. W2 

menerangkan, dahulu warga yang mayoritas berprofesi sebagi petani pun 

semakin berkembang dengan adanya wisata religi di sekitar Makam, 

antara lain pedagang, sopir, dan tukang ojek (Lamp. TW W2) 

Untuk sebagian kecil warga khususnya yang tinggal di sekitar 

sendang yang terletak tidak jauh dari makam Sunan Hasan Munadi, 

umumnya selain bertani juga memiliki pekerjaan lain seperti berdagang, 

berjualan nasi bungkus, oleh–oleh, menyewakan sarung untuk mandi, jual 

cendera mata, sedangkan saat musim buah tiba sebagian beralih menjual 

buah-buahan. 
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Selain dari kegiatan sosial, kekerabatan warga Nyatnyono dapat 

dilihat dari pembangunan rumah-rumah yang cenderung mengelompok 

dan hampir seluruh warganya merupakan warga asli Nyatnyono. Meski 

ada beberapa diantaranya merupakan pendatang. Semangat gotong royong 

dan saling membantu antar warga masih sangat kental. Kemudian dalam 

penghelatan acara warga seperti pernikahan, sunatan, dan sebagainya, 

warga terutama tetangga dekat selalu terlibat sementara yang lain ikut 

menyumbang gula teh, beras, dan sebagainya.  

Kemudian kegiatan kemasyarakatan atau sosial lain misalnya 

pada acara khaul untuk menghormati makam Sunan Hasan Munadi yang 

diyakini mempunyai peranan besar dalam penyebaran Islam di daerah 

Kabupaten Semarang dan sekitarnya serta doa bersama di hari ke 21 bulan 

Ramadhan atau yang lebih dikenal dengan istilah Selikuran (berarti dua 

puluh satu dalam Bahasa Indonesia) yang dipimpin oleh ulama atau tokoh 

agama setempat, yang diantaranya dilakukan dalam rangka untuk 

memperoleh kemudahan dalam menjalankan usaha, keberkahan rezeki dan 

lainnya. Dalam kegiatan ini juga banyak sumbangan suka rela sebagai 

wujud kepedulian warga untuk pemeliharaan makam. Pun pada hari Jumat 

makam banyak dikunjungi peziarah terutama Jumat Kliwon dengan 

tujuan mengharap berkah atau istilah yang lebih dikenal dalam 

masyarakat ngalap berkah. 

Dalam struktur sosial, meski tidak terlihat kasap mata, namun 

dalam masyarakatnya masih terdapat strata sosial, yakni keberadaan 
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beberapa warga yang diunggulkan atau lebih dihormati di wilayah tersebut 

oleh sebab wibawa dan kedudukannya dalam masyarakat, seperti dalam 

hal ini tokoh agama dan sebagainya. Budaya yang masih berlangsung di 

masyarakat desa Nyatnyono sampai saat ini banyak dipengaruhi oleh 

legitimasi atau dorongan dari tokoh masyarakat dan warga pada umumnya, 

selain memang keyakinan yang sama untuk meyakini ajaran tersebut 

menjadi poin utama. 

Dalam wawancara yang peneliti lakukan didapat data, seluruh 

guru sepakat bahwasanya ada legitimasi oleh tokoh masyarakat, baik 

tokoh yang saat ini sudah berpulang juga tokoh yang masih diikuti 

wejangannya oleh warga, sehingga kegiatan keagamaan warga Nyatnyono 

berjalan sampai penelitian ini dilakukan. Tidak dipungkiri karena warga 

melihat apa-apa yang dilakukan oleh tokoh sebagai contoh, bukan hanya 

wejangannya. Salah satu yang ditokohkan adalah Bapak Ashari sebagai 

tokoh agama ditengah masyarakat Nyatnyono. 

Beliau dianggap cukup memiliki kekuatan untuk mengajak warga 

mengikuti kegiatan-kegiatn yang berlangsung baik kegiatan desa maupun 

kegiatan keagamaan. Sependapat dengan informan G1 AA, G2 SKI, G3 

FQH dan beberapa informan tambahan yang sepakat menjawab atas 

pertanyaan siapa tokoh yang cukup memiliki pengaruh dalam hal 

kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan atau budaya keagamaan yakni 

Bapak Ashari. Selain menjadi Kiai beliau juga aktif menggiatkan kegiatan-

kegiatan keagamaan di Desa Nyatnyono. Selanjutnya sebagai tokoh yang 
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juga cukup berpengaruh dalam kegiatan desa adalah Bapak Parsunto 

sebagai Bekel Desa. 

Kembali mengenai legitimasi budaya oleh tokoh agama, W1 dan 

W2 menambahkan bahwa tokoh agama saat ini yakni Bapak Ashari 

banyak memberikan saran untuk selalu menuntut ilmu untuk memberikan 

stimulus pada warga bahwa ilmu sangat penting. Tuntutan untuk menuntut 

ilmu baik ilmu umum maupun agama cukup diperhatikan oleh beliau dan 

masyarakat umum. Sehingga upaya untuk pengadaan madrasah sebagai 

lembaga formal berbasis Islam terus di dukung warga. 

Selain tokoh masyarakat, kultur sosial masyarakat juga sangat 

berpengaruh. Kita pahami bahwa Nyatnyono merupakan wilayah dengan 

budaya kesantrian beralur Nahdliyin yang cukup kental. Hal ini tidak lain 

juga karena penyebaran ajaran agama Islam yang diajarkan para wali dan 

leluhur dahulu masih dipegang teguh oleh masyarakatnya.  

4.2.1.3 Agama dan sistem kepercayaan 

Hampir seluruh warga Nyatnyono beragama Islam. Melihat 

konteks keberagamaan, kemudian informasi yang diperoleh, warga 

sependapat dengan kepala sekolah, guru, maupun tokoh masyarakat 

setempat. Bahwa masyarakat Nyatnyono itu agamis dan kebanyakan dari 

masyarakatnya adalah jebolan pondok yang mayoritas mengikuti ajaran 

Nahdlatul Ulama (NU). Seperti yang terangkan W1, ibarat bineka tunggal 

ika, masyarakat Nyatnyono satu keyakinan yakni Islam dan satu 

pemahaman NU. Dalam arti lain sebagian besar warga merupakan jamaah 
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Nahdliyin. Hal ini diperkuat oleh pernyataan TM 2 dalam Lamp. TW TM 

2, “Sembilan puluh persen lebih. Paling yang selain NU hanya berapa 

orang”. 

Budaya keagamaan masyarakat Desa Nyatnyono didominasi 

ajaran-ajaran santri. Hal ini selaras dengan pengamatan dan wawancara 

awal peneliti dengan tokoh masyarakat setempat didapat beberapa 

pernyataan, antara lain bahwa budaya keagamaan di Nyatnyono sarat 

dengan budaya keagamaan santri. 

Sedangkan dampak budaya terlihat dari adanya tradisi ziarah dan 

upacara-upacara ritual keagaamaan yang memberikan corak dan nilai 

terhadap budaya masyarakat Desa Nyatnyono, yaitu religi yang dalam hal 

ini merupakan kepercayaan atau keyakinan yang bersifat turun-temurun dari 

nenek moyang yang masih menimbulkan sinkretisme yaitu perpaduan antara 

budaya lama (pra-Islam) dengan budaya Islam. Hal ini dapat ditunjukkan 

dengan adanya upacara ritual keagamaan yang memadukan antara budaya 

lama (pra-Islam) di mana adanya cara-cara yang dilakukan  oleh  masyarakat  

pra-Islam  seperti  menabur bunga dan sebagainya dengan budaya Islam 

yang dalam pelaksanaanya menggunakan doa-doa ayat suci Al-Qur’an. 

Penulis juga menemui keseharian masyarakat muslim ini 

menganut ajaran Islam Jawa-Santri. Ajaran-ajaran pra-Islam lah yang 

kemudian mengakar pada budaya Jawa. Sementara ajaran santri mulai 

berkembang di Nyatnyono pada masa setelahnya, yakni ketika Sunan 

Hasan Munadi dan generasi sebelumnya menyebarkan agama Islam di 
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Nyatnyono, kemudian disusul beberapa warga Nyatnyono yang mengikuti 

pendidikan di pondok pesantren seperti lirboyo, dan sebagainya. 

Dapat penulis artikan Islam Jawa-Santri yang dianut warga 

Nyatnyono bahwa masyarakat Nyatnyono mengikuti dan melaksanakan 

budaya-budaya santri seperti ngaji, tahlil, dan doa-doa namun juga tidak 

meninggalkan kesan Jawa. Misal warga menabur bunga pada prosesi 

pemakaman, kemudian memiliki hari-hari tertentu untuk berdoa, slametan, 

dan sebagainya. Perpaduan Jawa-Santri ini dapat terlihat dalam 

pelaksanaan upacara-upacara seperti upacara kelahiran, pernikahan, 

kematian yang semuanya masih dilaksanakan secara teratur oleh 

masyarakat.  

Seperti dalam pelaksanaan tahlil dan syukuran, biasanya 

disediakan sejumlah makanan suguhan atau yang biasanya warga 

menyebut dengan istilah bancakan. Jajanan ini dimaksudkan sebagai 

ungkapan rasa syukur kepada Allah sang Maha Pemberi Rizki. Warga 

masih menyimpan nilai-nilai luhur budaya yang telah ada sejak nenek 

moyang. Akan tetapi ada juga warga yang sudah tidak melaksanakan 

budaya tersebut. Biasanya mereka merupakan pendatang. 

Pelestarian budaya keagamaan seperti tahlilan, ziarah, nyadran, 

mujahadah, dan sebagainya masih sangat kental di daerah Nyatnyono. 

Kepala sekolah, guru, tokoh masyarakat, dan warga sepakat, budaya khas 

masyarakat Nahdlatul ulama ini masih berlangsung di desa Nyatnyono 

oleh sebab kesamaan keyakinan masyarakat akan ajaran-ajaran yang di 
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bawa dan tetap dipertahankan oleh orang sebelum mereka dan tokoh 

masyarakat saat ini. Ajaran-ajaran yang terkandung dalam budaya 

keagamaan ini dianggap baik untuk keberlangsungan kehidupan sehari-

hari warga Nyatnyono sekaligus sebagai sarana pendidikan keagamaan. 

Sementara W1 salah seorang warga yang menjadi informan 

menerangkan, menjadi alasan utama budaya lokal ini dilestarikan karena 

diyakini Sunan Hasan sebagai pembawa memiliki banyak karomah, yakni 

kelebihan dibanding warga pada umumnya. Sehingga apa-apa yang 

menurut beliau itu memang baik tetap dilestarikan sampai saat ini. 

Selain itu Nyatnyono juga dikenal dengan kebiasaan warganya 

mengadakan nyadran atau dalam istilah bersih kubur yang  diadakan dua 

kali dalam setahun, juga yang dilakukan ditiap dusun berupa sedekah 

dusun yang disebut dengan kadeso. Satu lagi kegiatan tahunan yang tidak 

kalah menyita banyak perhatian pengunjung yakni selikuran yang telah 

dijelaskan sebelumnya. Berdoa bersama di tanggal 21 Ramadhan ini 

melibatkan seluruh warga Nyatnyono baik anak-anak sampai orang tua 

dan selalu ramai diikuti banyak jamaah dari berbagai daerah. Kegiatan 

tersebut merupakan peninggalan leluhur yang kemudian dilestarikan oleh 

warga. 

Keyakinan yang sama antar warga, tokoh masyarakat, dan orang-

orang sebelum mereka saat ini menjadi pondasi utama masih 

berlangsungnya kegiatan-kegiatan dan budaya keagamaan warga 

Nyatnyono, yakni paham Ahlusunnah waljamaah. Selaras dengan 
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pernyataan informan dalam Lamp. TW G2 SKI, “Warga Nyatnyono 

mengajarkan NU. Ahlusunnah waljamaah”. Sehingga budaya keagamaan 

warga Nyatnyono ini juga mengacu pada tradisi  NU. 

 

4.2.1.4 Pola asuh Orang tua pada Anak 

Dalam hal pola asuh, umumnya warga Nyatnyono tetap memberi 

batasan-batasan tertentu pada anak-anak mereka. Paduan pola asuh 

demokratis dan permisif tampak dalam keseharian warganya. Orang tua 

bukan sepenuhnya pemegang kekuasaan atas pilihan hidup anak-anak 

mereka. Tetapi untuk problematika agama, orang tua mencoba membekali 

anak-anak mereka sejak dini. Dari pola asuh dan pendidikan ini terlihat 

adanya keseragaman pola perilaku anak-anak Nyatnyono yang cenderung 

manut pada orang tua. Hanya saja nampak orang tua kurang begitu 

memperdulikan psikis anak. 

Paham bahwa mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, 

kemudian hal ini juga terserap dalam ajaran nyadran, yang mengartikan 

ilmu sebagai salah satu bekal untuk kehidupan selanjutnya setelah 

kematian, pun dengan ilmu agama. Hal ini cukup mempengaruhi pola pikir 

orang tua untuk membebaskan anak-anak mereka untuk mencari ilmu 

terutama ilmu agama. W2 menyatakan dalam wawancara yang penulis 

lakukan, salah satu anjuran hidup yang nanti di bawa mati adalah mencari 

ilmu. Termasuk juga ziarah, selikuran, adalah bentuk kegiatan yang 
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dilakukan turun temurun dari leluhur sampai sekarang yang di ajarkan juga 

pada anak-anak saat mengaji. (Lamp. TW W2) 

Dalam hal pendidikan orang tua membebaskan anak-anak mereka 

untuk memilih cita-cita, kelanjutan sekolah, dan sebaginya tetapi dibatasi 

dengan satu syarat tanpa meninggalkan pendidikan agama. Oleh 

karenanya setelah lepas dari asuhan orang tua, banyak warga yang 

menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah-sekolah keagamaan dan 

pondok pesantren. Pun dalam Lamp. TW TM1, informan menjelaskan, 

sebagian besar anak-anak Nyatnyono paska Sekolah Dasar melanjutkan 

pendidikan ke pesantren. Sebagian setelah MTs. Sementara untuk mencari 

ijasah SMP dan SMA cukup dengan mengikuti ujian paket, “umum kan 

yang penting pake ijasah”, tambahnya. 

Sementara dalam catatan yang penulis peroleh, pada sore hari 

mayoritas anak-anak dan remaja Nyatnyono mengikuti madrasah diniyah. 

Kemudian tadarus dan mengaji iqro, wiridan, sampe baca tulis Al-qur’an 

bersama dirumah Ustad. Kegiatan mujahadah juga rutin dilakukan oleh 

semua madrasah disetiap RW. Orang tua, umumnya ibu beberapa turut 

mengantar kegiatan ngaji anak-anak mereka terutama anak-anak usia dini. 

Tingkat pendidikan masyarakat saat ini mengalami peningkatan. 

Ajaran dari nyadran menyadarkan warga yakni anjuran hidup yang nanti 

di bawa mati adalah mencari ilmu cukup menjadi pegangan oleh 

masyarakat Nyatnyono untuk menuntut ilmu setinggi-tinggi sebanyak-

banyaknya. 
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4.1.2.5 Organisasi dan partisipasi masyarakat 

Organisasi masyarakat di Desa Nyatnyono dapat dikatakan cukup 

terbatas pada beberapa kelompok karang taruna, kelompok organisasi 

PKK desa dan kelompok pengajian. Diantara sekian organisasi masyarakat 

desa Nyatnyono, organisasi dalam bentuk pengajian yang paling masif 

dilakukan. Pengajian ini bisa dilakukan dalam bentuk kegiatan desa 

maupun sekolah. Tutur Kepala Sekolah dalam Lamp. FGD/KS, “Karena 

biasanya kalo akhirussanah  kita juga ada pengajiannya”. Bahkan warga 

Nyatnyono sudah dibiasakan mengikuti pengajian sejak mereka masih 

anak-anak. Hal ini juga diterangkan oleh informan dalam Lamp. TW TM1, 

“Ketika ada acara–acara desa seperti nyadran diajak, ada pengajian diajak 

sejak mereka kecil”. 

Pengajian desa diadakan rutin setiap malam Jumat di komplek 

makam Sunan Hasan Munadi. Kemudian untuk persoalan partipasi 

masyarakat terhadap sekolah terbilang cukup besar. Hal ini terlihat dalam 

pelaksanaan kegiatan sekolah seperti SD, MI, MTs, warga selalu antusias 

menghadiri acara tersebut terlebih untuk kegiatan-kegiatan keagamaan 

seperti istighosah dan mujahadah bersama. 

W1 menerangkan yang kemudian diiyakan oleh informan lain, 

menjadi alasan utama budaya lokal warga ini dilestarikan karena diyakini 

Sunan Hasan memiliki banyak karomah, yakni kelebihan dibanding warga 

pada umumnya. Informan dalam Lamp. TW W1, “Sampe sekarang 
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dilestarikan karena diyakini Sunan Hasan banyak memiliki karomah, 

yakni ibarat orang yang memiliki kelebihan dari pada orang yang lain”. 

Meski makam ini sudah ada sejak tahun 1986, baru ramai 

didatangi peziarah sekitar tahun 2000-an. Kegiatan yang biasanya 

dilakukan dimakam ini adalah tahlil dan yasinan, kemudian mujahadah, 

berdoa bersama. Setiap RT ada senenan, manakiban, dan tahlilan untuk 

bapak-bapak, kemudian berzanji bagi ibu-ibu. 

Untuk anak-anak dan remaja setiap sore mengikuti madrasah 

diniyah. Kemudian tadarus dan mengaji iqro, wiridan, sampe baca tulis 

Al-qur’an bersama dirumah Ustad. Kegiatan mujahadah juga rutin 

dilakukan oleh semua madrasah disetiap RW. 

Kemudian terkait partisipasi atau bentuk keterlibatan masyarakat 

Nyatnyono kepada sekolah maupun sebaliknya, berdirinya MTs Ma’arif 

atas dasar keinginan masyarakat yang prihatin akan pendidikan anak-anak 

mereka dalam hal pendidikan formal dengan tanpa meninggalkan 

pendidikan agama. Tanah sebagai tempat bangunan gedung sekolah juga 

diwakafkan dari warga dan proses pembangunan juga gotong royong 

seluruh warga. 

Bahkan diawal berdirinya madrasah seluruh tenaga pengajar 

merupakan warga asli Nyatnyono. Hal ini selaras dengan informan KS 

dalam Lamp. TW KS 1 yang menyatakan, bahwa pembangunan MTs atas 

dasar keinginan masyarakat. Karena yang mengusahakan, yang 

mewakafkan tanah dan yang membangun juga dilakukan secara gotong 
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royong oleh warga Nyatnyono. Oleh karenanya tidak luput keterlibatan 

keduanya baik warga desa maupun warga sekolah dalam setiap kegiatan 

baik kegiatan desa maupun kegiatan sekolah. 

 Pihak sekolah maupun warga menuturkan, peterlibatan yang 

secara langsung terjadwal dan tertulis, baik oleh warga ke sekolah maupun 

dari sekolah ke warga tidak ada, tetapi untuk pengambilan keputusan 

maupun kegiatan sekolah, warga yang biasanya diwakili oleh tokoh 

masyarakat dan perangkat desa sebagai pengurus sekolah terlibat 

didalamnya.  

Ketika acara–acara desa berlangsung, seperti nyadran, orang tua 

mencoba mengajak anak mereka sejak kecil, tahlilan dan barzanzi juga 

diajarkan selain menghormati nabi juga untuk mengenalkan budaya. 

Memang ajakan ini tidak bersifat tertulis atau diwajibkan. Ini sudah 

menjadi kesadaran warga dan sekolah. Saat musin ujian atau tahun ajaran 

baru siswa, desa mencoba menyesuaikan jadwal kegiatan, pun sebaliknya. 

Namun, guru dan kepala sekolah juga bersepakat bahwasannya 

untuk pelibatan warga dalam hal pengembangan kurikulum masih kurang. 

Kembali melibatkan kultur sosial dan geografis, orangtua memiliki ritme 

waktu kerja yang berbeda-beda. Mayoritas orang tua bekerja sebagai 

petani dan buruh yang biasanya sibuk diladang, di sawah, di kebun, atau 

mungkin di pabrik pada jam-jam aktif sekolah, yakni dari pagi sampai 

siang atau sore hari. Pada jam-jam ini sulit mengumpulkan orang tua atau 

wali siswa sehingga saat penyelenggaraan rapat orang tua maupun 
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kegiatan lain menyangkut pengembangan kegiatan siswa seperti rapat 

tahunan dan penerimaan raport harus disesuaikan dengan jam bekerja 

mereka. Biasanya dilakukan pada hari libur atau hari aktif sekolah ba’da 

dhuhur. Mengutip pendapat informan KS dalam Lamp. FGD. KS: 

 

“Kalo kegiatan kita sudah mencoba selalu melibatkan wali murid, warga, 

tokoh, pengurus, dalam kegiatan-kegiatan misalnya, setiap kurun waktu 

tertentu kita manggil wali murid, karena untuk perapotan itu wajib 

datang. Kemudian acara mujahadah kita melibatkankan pengurus, 

masyarakat, tokoh, wali murid. Kemudian ketika akhirussanah  itu kita 

juga melibatkan warga sekitar, orang tua dan seterusnya. Karena 

biasanya kalo akhirussanah  kita juga ada pengajiannya. Mungkin yang 

sering itu kalo ada susah seneng, orangorang warga sekitar ikut kegiatan 

bersama”. 

 

Pun saat sekolah memerlukan kontribusi pemikiran dan 

kontribusi tenaga, sekolah cukup kesulitan karena keterbatasan waktu 

orang tua. Penyelenggaraan acara sekolah juga mempertimbangkan waktu 

kegiatan desa dan madrasah setempat. Karena dalam pelaksanaannya 

menurut kepala sekolah dalam Lamp. TW KS 1, banyak kegiatan sekolah 

melibatkan warga, “untuk kegiatan mujahadah kita melibatkan 

masyarakat, tokoh-tokoh pengurus MTs, tokoh agama, wali murid”. 

Komunikasi dan koordinasi antar sekolah dan desa berjalan baik. Hal ini 

dimaksudkan agar setiap pelaksanaan acara di Desa Nyatnyono baik di 

desa maupun di sekolah keduanya dapat berjalan tanpa berbenturan. Rasa 

saling membutuhkan oleh warga sekolah dan masyarakat umum menjadi 

kunci keberlangsungan komunikasi hingga saat ini.  
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4.2.2 Implementasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam di MTs Ma’arif 

Sudah selayaknya madrasah menjadi tempat pembelajaran yang 

senyatanya. Tentu ini menjadi tugas bersama kepala sekolah/madrasah dan 

guru untuk mengembangkan kurikulum PAI kemudian merencanakan dan 

melaksanakannya dengan baik guna menciptakan kegiatan pembelajaran 

yang efektif dan mampu menyesuaikan kondisi geografis, sosial, dan 

budaya masyarakat setempat. Karena pada hakekatnya kegiatan belajar 

mengajar adalah upaya yang dilakukan untuk dapat mencapai tujuan-

tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pengembangan 

kurikulum ini perlu upaya dan menuntut kerjasama baik kepala sekolah, 

guru, siswa, orang tua, maupun masyarakat sekitar. 

Tabel 4.9 Legitimasi budaya dalam bagian kurikulum 

Bagian 

kurikulum 

Akomodasi dalam pembelajaran 

Perencanaan Pengurus madrasah yang terdiri dari kepala sekolah dan 

guru, tokoh masyarakat, dan beberapa warga rutin 

melakukan rapat tahunan guna merancang program 

kegiatan di MTs setahun kedepan. Perlibatan warga dan 

tokoh masyarakat ini dimaksudkan agar proses belajar di 

sekolah sejalan dengan apa yang ingin ditanamkan orang 

tua murid pada anak-anak mereka juga sebagai evaluasi 

dan mengontrol berjalannya kegiatan. Hasil dari rapat ini 

kemudian disusun dalam struktur pengembangan 

kurikulum MTs yang terdiri dari mata pelajaran umum, 

kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan pembiasaan. 

 

Pelaksanaan Nilai-nilai dalam budaya setempat ditanamkan dalam 

kegiatan pembelajaran misalnya, dalam mata pelajaran 

melalui hidden curriculum  guru menyampaikan kepada 

siswa perlunya mendoakan orang tua yang sudah 

meninggal seperti tahlil dan ziarah yang masuk dalam 
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Bagian 

kurikulum 

Akomodasi dalam pembelajaran 

mata pelajaran ke-NU-an. Kemudian dalam kegiatan 

pembiasaan meliputi mengaji bersama, sholat berjamaah, 

tahlil, mujahadah, dan sebagainya.  

 

Hasil Masyarakat menilai positif kegiatan-kegiatan sekolah. 

selain mampu memahami Pendidikan Agama secara 

terorotis, siswa diharapkan mampu memahami konteks 

budaya ditengah pendidikan juga berakhlak terdidik. 

 

4.2.2.1 Dimensi Perencanaan 

Perencanaan pengembangan kurikulum madrasah dilakukan 

bersama oleh pengurus sekolah yang terdiri dari warga, tokoh masyarakat, 

dan pengurus desa bersama dengan sekolah untuk membuat tata aturan dan 

kegiatan-kegiatan sekolah. Meskipun dalam impelementasinya kepala 

sekolah dan guru memiliki wewenang lebih dan terlihat mendominasi. 

Pasalnya, kepala sekolah dan guru inilah yang secara langsung mengetahui 

kebutuhan dan kondisi siswa dan lebih mengetahui tata aturan 

pengembangan kurikulum sesuai koridor dari pemerintah. Masyarakat 

sebatas pada kontribusi pemikiran dan tentunya tenaga dalam 

perlibatannya di kegiatan-kegiatan sekolah sementara penentuan tetap 

berada pada keputusan kepala sekolah sebagai pemegang wewenang. 

Sekolah maupun warga saling memahami, keberadaan MTs 

berasal dari keinginan warga dan pertisipasi warga di MTs juga diinginkan 

oleh sekolah. Maksudnya adalah pengurus menginginkan kurikulum harus 

dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik sosial budaya. Ada 
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keinginan dari keduanya untuk mempertahankan budaya yang telah lama 

di bangun leluhur yang dianggap baik untuk masyarakat setempat dan 

menunjang kelestarian keragaman budaya. 

G1 AA dalam Lamp. FGD/G1 AA, “Ini tidak relevan lagi, tapi 

memang itu sungguh dipertahankan bukan hanya diadopsi tetapi menjadi 

cikal bakal. Ini penting untuk dipertahankan”.  Budaya lokal masyarakat 

Nyatnyono dengan kebutuhan sekolah sudah dianggap bukan hanya 

relevan, tetapi memang itu sungguh dipertahankan menjadi cikal bakal 

pembelajaran. 

Madrasah diberi kewenangan untuk mengembangkan sendiri 

penyusunan kurikulum PAI. Pihak sekolah atau yayasan mengembangkan 

kurikulum dengan melihat konteks, latar belakang, serta tujuan yang ingin 

dicapai sesuai visi misi lembaga. Dalam hal ini perencanaan kurikulum 

dimulai dengan merumuskan tujuan, menentukan bahan atau materi 

pengajaran, merumuskan bentuk/strategi belajar mengajar dan penilaian. 

Perencanaan pembelajaran di MTs Ma’arif tidak saja ditentukan 

oleh guru dan kepala sekolah tetapi juga seluruh pengurus sekolah 

termasuk didalamnya tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat. Setiap 

tahun sekolah bersama anggota pengurus MTs mengadakan rapat untuk 

evaluasi dan perencanaan kegiatan sekolah setahun kedepan. 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Madrasah Tsanawiyah 

berbeda dengan pendidikan agama pada sekolah umum. Di MTs 
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pendidikan agama Islam di kategorikan ke dalam 5 mata pelajaran 

pendidikan agama Islam, yakni Al-Qur’an Hadistt, Akidah Akhlak, Fikih, 

dan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) 

Selain materi umum yang tertuang dalam ketentuan kementerian 

pendidikan, guru sebagai penyampai informasi melalui kebijakan kepala 

sekolah dan persetujuan pengurus sekolah juga berupaya membelajarkan 

siswa dengan mengaitkannya pada budaya keagamaan masyarakat 

setempat sesuai dengan visi sekolah yakni terwujudnya kader yang cakap, 

terampil, kreatif dan inovatif dalam pencerahan pada masyarakat. Karena 

tidak mungkin pembelajaran akan diterima baik jika tidak sesuai dengan 

keadaan dan situasi setempat. 

Disadari oleh warga sekolah terlebih warga Nyatnyono, nilai-

nilai baik yang terkandung dalam budaya masyarakat setempat kemudian 

diadopsi dalam pembelajaran atas kesepakatan kepala sekolah, guru, dan 

tokoh masyarakat. Kepala sekolah dalam Lamp. FGD/KS, menuturkan: 

“Pemerintah juga mencanangkan kurikulum agama yang lebih pas 

menurut mungkin dari penelitian departemen agama, kemudian 

dimasukkan kedalam standar isi pengembangan kurikulum agama dengan 

porsi yang berbeda, MTs memiliki porsi pendidikan keagamaan lebih 

besar dibanding SMP. Dalam standar isi akidah mendapat dua jam, Al 

Qur’an Hadits dua jam, SKI dua jam, Fikih dua jam, kemudian sebagai 

muatan lokalnya untuk menampung aspirasi dari masyarakat yakni 

Aswaja atau ke-NU-an”. 

 

Selain memang atas dasar kebijakan pemerintah, guru juga 

mencoba memberikan materi dalam kurikulum pendidikan agama tersebut 

yang konsisten dengan realitas sosial. Materi yang berkaitan dengan 

kondisi lingkungan sekitar juga dipilah secara selektif oleh guru, 
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disampaikan berdasar Al qur’an, Ijma, dan Qiyas, serta tidak bertolak 

belakang dengan materi pembelajaran yang seharusnya. Mengingat 

kebutuhan pendidikan menjadi prioritas hidup baik oleh gruru, kepala 

sekolah, siswa, orang tua, dan masyarakat umum.  

Dalam perencanaan pengembangan kurikulum baik intra maupun 

ekstra di susun atas persetujuan wali murid. Menurut keterangan G3. FQH 

dalam Lamp. FGD/G3. FQH, bahwa sekolah juga mencoba membangun 

komunikasi pada orang tua siswa untuk mengontrol kegiatan siswa di luar 

sekolah.  

“Orang tua, sekolah, masyarakat harus menyatu. Sekolah berusaha 

semaksimal mungkin, jika orang tua dan masyarakat tidak mendukung, 

tidak akan bisa maksimal. Memang harus ada komunikasi, koordinasi, 

antar ketiganya. Budaya disini kebetulan budaya Nahdliyin, sehingga 

sekolah dan warga sepaham dan saling berhubungan untuk berpikir mana 

yang terbaik untuk pendidikan anank-anak”. 

 

Guru mengakui pengembangan kurikulum dengan budaya lokal 

cukup mudah diterapkan ke dalam pembelajaran, pasalnya adanya 

kesamaan keyakinan dan kesepahaman antara sekolah dengan warga 

setempat, yakni Nahdlatul Ulama. Pengembangan dilakukan dengan 

menyesuaikan koridor-koridor dari kurikulum nasional yang saat ini 

diterapkan yakni kurikulum KTSP yang tercantum dalam silabus, RPP, 

dan sebagainya. 

4.2.2.2 Dimensi Pelaksanaan 

Dalam keseharian dan budaya lokal masyarakat dapat ditemukan 

semangat gotong royong,  tolong  menolong, sowan atau dalam arti lain 
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adalah silaturrahim kepada yang lebih berusia, nyuwun pangestu, dan lain-

lain. Budaya-budaya ini dijadikan sebagai media menggali nilai-nilai luhur 

yang dapat ditransformasikan kepada peserta didik. Sebagai contoh, 

terintegrasinya  budaya  lokal sekaten atau mauludan dalam mata pelajaran 

sejarah kebudayaan Islam. Sebagai budaya lokal dintegrasikan dalam 

materi pelajaran Kelahiran Nabi Muhammad. 

Budaya masyarakat turut mempengaruhi kegiatan sekolah dan 

pola pikir siswa. Guru mentransfer pengetahuan atau ilmu pada peserta 

didik, misal akidah akhlak dan ke-NU-an, bukan hanya membiasakan 

siswa membaca dan menulis, tetapi juga dalam praktiknya membiasakan 

siswa melafalkan doa dan tadarus sebelum pembelajaran, menghormati 

dan menghargai budaya, semangat gotong royong dan sebagainya. 

Kepala sekolah menerangkan dalam Lamp. TW/KS, bahwa meski 

tidak secara langsung mempengaruhi kegiatan sekolah, budaya lokal 

diserap untuk kemudian diterapkan dalam pembelajaran. Pemahaman 

kebudayaan warga setempat oleh siswa yang diterapkan dalam pelajaran 

juga mempengaruhi pola pikir mereka. Pun pengaruh-pengaruh 

pelaksanaan budaya keagamaan ini juga sampai pada ranah kegiatan 

disekolah meski tidak secara langsung dan tertulis. Di kegiatan tertentu 

mereka mengupayakan  untuk mengikuti seperti nyadran dan selikuran. 

Kemudian, budaya-budaya masyarakat diadopsi kedalam 

kurikulum, seperti mujahadah, kemudian ziarah kubur, yang memang 

biasa dilakukan oleh warga Nyatnyono. Guru sebatas memberikan 
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informasi yang sekiranya agar anak-anak itu tidak melupakan sejarah. G2 

SKI dalam Lamp. TW/G2 SKI  menyatakan, “menguatkan bisa dikatakan 

demikian. Ya kita sebatas memberikan informasi yang sekiranya agar 

anak-anak itu tidak melupakan sejarah”. Hal ini ditujukan untuk mencetak 

siswa yang tidak hanya pandai soal pendidikan umum atau kuat dalam 

intelektualnya saja, tapi juga harus kuat dalam segi spiritualnya. 

Implementasi kurikulum dalam pembelajaran dalam kelas 

diupayakan guru tidak melenceng cukup jauh dari rencana pembelajaran 

yang telah tersusun sebelumnya. Meski nyatanya dalam pelaksanaan 

kegiatan belajar tidak selalu persis sama dengan susunan rencana 

pembelajaran dalam RPP dan sebagainya.  

Kreatifitas guru dalam penyampaian materi sangat dibutuhkan 

guna mentrasfer ilmu pengetahuan sebaik mungkin untuk memudahkan 

siswa menerima pembelajaran. Perlu adanya semacam metode atau 

strategi untuk masing-masing guru mengupayakan hal ini. Umumnya 

guru-guru agama MTs Ma’arif menerapkan metode pembelajaran yang 

cukup mudah dipahami untuk ukuran siswa MTs menerima pengetahuan 

keagamaan seperti ceramah.  

Selaras dengan informan guru dalam Lamp. TW/G1 AA yang 

menyatakan bahwa metode paling cocok tetap ceramah. Pasalnya agama 

memberikan siraman rohani, sedangkan siraman rohani ini identik dengan 

ceramah. Pun dalam kegiatan menghafal maupun praktek guru tetap dapat 

menggunakan metode ini. Metode ini dianggap paling sesuai dengan 
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keadaan siswa dan kecocokan materi yang memang membutuhkan banyak 

penjelasan. 

Masih dengan informan yang sama, menuturkan, pembelajaran 

dilakukan menyesuaikan koridor-koridor dari sekolah seperti RPP, 

kalender yang sudah ditentukan. Kemudian siswa diberi kesempatan untuk 

menganalisis soal dengan lingkungan sekitar. Implementasi kurikulum 

pendidikan agama tidak hanya mengacu pada kurikulum baku pemerintah 

tetapi juga kurikulum oleh masing-masing guru yang biasanya disesuaikan 

dengan kondisi lingkungan warga setempat, sekolah, kelas, bahkan kondisi 

siswa itu sendiri. 

Kepala sekolah menerapkan kebijakan untuk mengembangkan 

kurikulum pada kegiatan sekolah sesuai kondisi masyarakat setempat. G4. 

AH dalam Lamp. TW/G4. AH menambahkan, bahwa acuan kegiatan 

belajar mengajar ada pada KI dan KD sementara untuk penambahan materi 

yang tidak tercantum dalam silabus biasanya berupa cerita pengalaman 

dan kondisi lingkungan sekitar yang kemudian dicocokan dengan kejadian 

yang ada pada kisah-kisah yang ada dalam Alquran dan Hadist. 

Kurikulum yang disampaikan kepada siswa tetapi tidak secara 

tertulis masuk dalam daftar materi dalam RPP, Silabus, dan ketentuan 

kurikulum baku lainnya, selama masih dalam konteks pembelajaran yang 

sama ini mampu memudahkan guru menyampaikan dan memudahkan 

siswa menerima pembelajaran disebut hidden curriculum. 
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G2. SKI dalam Lamp. FGD/G2. SKI menuturkan, “beliau 

memberikan masukan berupa apa yang mampu ia lakukan dan yakini. 

Meskipun tidak ada dalam kurikulum resmi. Ya itu yang saya katakan 

hidden curriculum”. Selain dari sumber belajar pokok seperti yang 

tercantum dalam silabus, RPP, buku cetak dan sebaginya, tokoh 

masyarakat juga memiliki pengaruh dalam pelaksanaan kegiatan 

kurikulum di MTs. 

Informan guru G3. FQH dalam Lamp. FGD/G3. FQH 

menuturkan, sumber-sumber belajar yang digunakan dalam implementasi 

pengembangan kurikulum pendidikan agama juga bisa didapat dari 

berbagai peristiwa yang telah maupun sedang terjadi. Materi tersebut 

disesuaikan dengan kurikulum baku dan mengacu pada Alqur’an, Hadistt, 

Ijma, dan Qyas. Sumber belajar dari Alquran Hadits, kemudian budaya 

kita. Kalo tidak ada Alqu’an Hadits ke Ijma, baru kemudian ke Qiyas.  

Guru juga menyampaikan kegiatan pembiasaan seperti tahlil, 

yasinan, diserap dari keyakinan jamaah Nahdliyin bahwasanya kegiatan 

tersebut dapat menjadi penjembatan doa kepada yang didoakan, kemudian 

mengajarkan kita arti syukur.  

Lalu kegiatan rutinan seperti mujahadah juga merupakan budaya 

Nahdliyin yang diserap dalam bentuk kegiatan sekolah dengan melibatkan 

warga dan tokoh masyarakat setempat. Pendidikan agama berkenaan 

budaya setempat seperti tahlil, ziarah, dan mujahadah lebih khusus 

disampaikan dalam bab-bab pelajaran Aswaja atau ke-NU-an meski secara 
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tidak tertulis dalam rencana pembelajaran disampaikan juga dalam 

pelajaran keagamaan yang lain. 

Sementara kegiatan seperti nyadran dan iriban tidak secara 

langsung dipraktekkan dalam kegiatan sekolah. Tetapi guru tetap 

menyampaikan nilai-nilai baik dan maksud tujuan yang terkandung dalam 

pelaksanaan budaya tersebut karena dianggap baik selaras dengan 

penuturan G2 SKI dalam Lamp. TW/G2. SKI “untuk pengenalan tradisi, 

guru sebatas memberi tahu”. 

Pada pelaksanaannya, implementasi kurikulum pendidikan 

agama juga tidak hanya dalam bentuk materi pembelajaran yang biasanya 

dilakukan didalam kelas, melainkan juga memungkinkan untuk 

mengembangkannya diluar materi pembelajaran seperti kegiatan 

ekstrakurikuler. Selain ekstrakurikuler atau kegiatan tambahan, MTs 

Ma’arif juga menerapkan kegiatan pembiasaan.  

Kegiatan pembiasaan ini juga berkaitan dengan mata pelajaran 

seperti yang diterangkan G1 AA dalam Lamp. TW/G1 AA: 

“Setiap hari selasa, rabu, kamis, diadakan sholat jamaah dhuha. 

Kaitannya dengan akidah akhlaq juga dilatih untuk kedisiplinan, akhlakul 

karimah, bagaimana menghadapi sebelum sholat dhuha juga merupakan 

akhlaq”. 

 

Kegiatan tambahan di MTs, beberapa diantaranya berkaitan 

dengan keagamaan seperti seni membaca Alqur’an, baca tulis Al qur’an, 

rebana, dan kaligrafi. 

Beberapa kendala ditemui dalam pelaksanaan kurikulum 

pendidikan agama lebih kepada fasilitas sekolah. Informan G3. FQH 
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menuturkan, “kegiatan dikelas berupa mengaji, menyesuaikan. Karena 

kita  belum memiliki tempat untuk beribadah jamaah semuanya. Sehingga 

itu dijadwal. Kelas satu, kelas dua, kelas tiga” (Lamp. TW/G3. FQH). 

Guru dan Kepala sekolah sependapat bahwa kurangnya fasilitas 

pembelajaran terutama media belajar dan ruang pembelajaran turut 

membatasi ruang gerak pendidik untuk mengembangkan pembelajaran 

baik dikelas maupun diluar kelas seperti kegiatan keagamaan yang 

biasanya dilakukan serentak seluruh warga sekolah.  

4.2.2.3 Dimensi Evaluasi Hasil Pembelajaran 

Setelah pembelajaran berlangsung diharapkan siswa memperoleh 

Kompetensi dari implementasi kurikulum pendidikan agama, memahami 

isi pembelajaran dan diharapkan lebih mampu mendidik akhlak dan 

memahami Islam dengan keberagaman budayanya. Hal ini dikuatkan oleh 

penuturan G1 AA dalam Lamp. FGD/G1 AA: 

“Seperti kaitannya dengan budaya lokal kegitan masyarakat yaitu 

mujahadah, tahlil, istighosah, sholawat, dan lain sebagainya ini sedikit 

demi sedikit secara tidak langsung memberi pelajaran akhlak kepada 

anak-anak. kemudian di kolaborasikan dengan kegiatan di MTs, ini sama 

halnya mengedepankan akhlakul karimah”. 

 

Lebih terang Kepala sekolah dalam Lamp. TW/KS menjelaskan, 

bahwa harapan paska pendidikan siswa di MTs, minimal siswa bisa 

melakukan tahlil sendiri untuk yang terlihat secara langsung di masyarakat 

kemudian sholat, ketika kegiatan berjamaah pun bisa mengikuti jamaah 

dengan baik. 
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Lebih luas sesuai dengan salah satu tujuan sekolah pihak sekolah 

dan masyarakat melihat siswa mampu melaksanakan ibadah sesuai dengan 

ajaran yang dianutnya. Informan G4 AH menuturkan harapan dari hasil 

pengembangan kurikulum ini,  “mereka lebih bisa mengerti tentang Islam. 

Yang petama itu yang berikutnya, agar mereka bisa selamat dunia dan 

akhirat dengan mengamalkan alquran dan Hadist”. Maka sudah 

selayaknya pembelajaran Alqur’an dan Hadistt sebagai pondasi 

pembelajaran yang lain implementasikan dengan sebaik-baiknya. 

Sementara warga menuturkan, masyarakat pada umumnya 

menilai positif kegiatan pembelajaran di MTs, selain karena kepercayaan 

warga pada sekolah oleh sebab satu keyakinan, juga efek yang terlihat di 

masyarakat siswa lebih mau dan mampu mengikuti kegiatan budaya dan 

keagamaan di lingkungan masyarakat. 

4.2.3 Legitimasi Budaya dilembagakan melalui Praktek Pembelajaran 

Pembelajaran pendidikan agama disekolah diakui oleh guru, 

warga, dan tokoh masyarakat konsisten dengan realitas sosial. Pasalnya 

guru mengadopsi budaya keagamaan lokal masyarakat setempat dalam 

kegiatan pembelajaran. Guru menyampaikan konten pembelajaran 

kontekstual dengan kondisi masyarakat sekitar melalui hidden curriculum  

yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya. 
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Penulis menemukan adanya pengaruh kondisi geografis, sosial, 

dan budaya masyarakat setempat ke dalam pengembangan kurikulum 

madrasah yang dapat penulis ringkas dalam tabel berikut: 

Tabel 4.8 Legitimasi komponen budaya dalam pembelajaran 

Legitimasi ke 

Pembelajaran 

Perencanaan Pelaksanaan Hasil 

Nyadran sebagai 

upacara wujud rasa 

sukur kepada Allah 

atas hasil panen 

yang didapat petani 

serta iriban kegiat-

an doa bersama 

agar aliran sungai 

mengalir lancar. 

Nilai-nilai baik 

yang terkandung 

dalam nyadran  

di adopsi dalam 

pembelajaran 

atas kesepakatan 

guru, kepala 

sekolah, dan 

tokoh 

masyarakat 

sekolah menerapkan 

kebijakan mengem-

bangkan kurikulum 

pembelajaran seperti 

nyadran yang di 

pelajari langsung 

dalam mata pelajaran 

Sejarah Kebudayaan 

Islam pokok bahasan 

Peradaban Islam di 

Indonesia kelas 9, 

Akidah Akhlaq pokok 

bahasan Akhlakul 

Kari-mah kelas 8, dan 

Aswaja di seluruh 

pokok bahasan 

disetiap kelas 

Siswa mampu 

memaknai ke-

giatan nyadran 

dan iriban se-

bagai objek 

pembelajaran 

dan memahami 

nilai-nilai dida-

lamnya seperti 

bersyukur, 

sabar, tawakal, 

dan berbakti 

kepada orang 

tua. 

Nilai gotong 

royong, 

silaturrahim, 

nyuwun pangestu, 

dan sebagainya. 

Nilai sosial 

semacam ini 

sudah tercantum 

dalam ketentuan 

pembelajaran 

seperti silabus, 

RPP. 

Guru menanamkan 

nilai-nilai baik dalam 

budaya tersebut pada 

siswa melalui nata 

pelajaran akidah 

akhlaq pokok bahasan 

Akhlakul Karimah 

kelas 8 

Nilai-nilai PAI 

diamalkan 

dalam 

masyarakat 

seperti gotong 

royong, 

silaturrahim, 

nyuwun 

pangestu, dan 

sebagainya. 

Masyarakat meng-

ikuti dan melaksa-

nakan budaya santri 

seperti ngaji, tahlil, 

diadopsi dalam 

pembelajaran 

atas kesepakatan 

kepala sekolah, 

Budaya santri dalam 

PAI lebih kental di 

banding budaya Jawa. 

Guru membiasakan 

peserta didik 

tidak hanya 

kaya akan 

pengetahuan 
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slametan,  ziarah, 

doa-doa, namun 

juga tidak 

meninggalkan 

kesan Jawa. Misal 

warga memiliki 

hari-hari tertentu 

untuk berdoa misal 

: selikuran. 

guru, dan tokoh 

masyarakat. 

siswa mengaji, berdoa 

didalam kelas keaga-

maan seperti Alqur’an 

Hadits pokok bahasan 

mencintai kitab-kitab 

Allah, Fikih pokok 

bahasan takziyah dan 

ziarah kubur kelas 9, 

dan SKI pokok 

bahasan Sejarah tradisi 

Islam Nusantara kelas 

9 

agama Islam 

secara kognitif 

tetapi juga 

memahami 

konteks dan 

praktek budaya 

dalam agama 

ditengah 

masyarakat.  

Rata-rata siswa 

dididik orang tua 

mereka dengan 

paduan pola asuh 

demokratis dan 

permisif, menekan-

kan pendidikan 

keagamaan. Siswa 

dikenalkan 

pendidikan agama 

dengan corak khas 

NU sebagai jamaah 

mayoritas warga 

Nyatnyono. 

Kegiatan siswa 

di sekolah di 

susun atas 

persetujuan wali 

murid. Sekolah 

mencoba 

membangun 

komunikasi pada 

orang tua siswa 

untuk 

mengontrol 

kegiatan siswa di 

luar sekolah. 

Sekolah memberi 

pengetahuan sepadan 

atau minimal tidak 

berseberangan dengan 

orang tua. Ke-NU-an 

di ajarkan dalam mata 

pelajaran ke-NU-an 

atau Aswaja.  Pada 

setiap pokok bahasan 

dan setiap kelas. 

Orang tua 

menanggapi 

dengan baik  

dan 

mendukung 

sepenuhnya 

kegiatan siswa 

di sekolah.  

Organisasi bentuk 

pengajian yang 

paling masif 

dilakukan. Hal ini 

dianggap oleh 

masyarakat selain 

mampu 

mengeratkan 

persaudaraan juga 

menambah ilmu 

pengetahuan. 

Pengajian di 

anggap paling 

efektif untuk 

mengedukasi 

siswa. Kegiatan 

semacam penga-

jian kemudian di 

gagas kepala 

sekolah untuk di 

adopsi dalam 

kegiatan 

pembiasaan. 

Oleh pihak sekolah 

disusun kegiatan 

rutinan mengaji 

bersama khusus warga 

sekolah dalam 

kegiatan pembiasaan 

dan kegiatan rutinan 

berupa pengajian dan 

mujahadah yang 

melibatkan warga.  

Siswa meng-

ikuti kegiatan 

dengan 

antusias, lebih 

mudah meneri-

ma pengetahu-

an melalui ke-

giatan pengaji-

an yang sudah 

terbiasa siswa 

ikuti. 
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a. Legitimasi Budaya Nyadran dan Iriban 

Nilai yang terkandung dalam nyadran dan iriban ini di adopsi 

atau secara tidak langsung diajarkan oleh guru kepada siswa melalui 

mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam pokok bahasan Peradaban 

Islam di Indonesia kelas 9, Akidah Akhlaq pokok bahasan Akhlakul 

Kari-mah kelas 8, dan Aswaja di seluruh pokok bahasan disetiap 

kelas.  

b. Legitimasi Budaya gotong royong, silaturrahim dan nyuwun pangestu  

Nilai-nilai yang dianggap baik yang membudaya dalam 

masyarakat Nyatnyono seperti gotong royong, silaturrahim dan 

nyuwun pangestu diakomodasi dalam pembelajaran akidah akhlaq 

pokok bahasan Akhlakul Karimah kelas 8 

c. legitimasi budaya ziarah, tahlil, dan selikuran 

Budaya santri dalam PAI lebih kental di banding budaya Jawa. 

Guru membiasakan siswa mengaji, berdoa didalam kelas keagamaan 

seperti Alqur’an Hadits pokok bahasan mencintai kitab-kitab Allah, 

Fikih pokok bahasan takziyah dan ziarah kubur kelas 9, dan SKI pokok 

bahasan Sejarah tradisi Islam Nusantara kelas 9 

d. Penekanan pola asuh orang tua lebih mementingkan pendidikan 

agama. 

Mengingat budaya santri-Jawa di daerah Nyatnyono sangat 

kental, yakni Islam bercorak Nahdatul Ulama, hal ini selaras dengan 

basic MTs Ma’arif Nyatnyono Semarang sebagai yayasan atau 
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lembaga pendidikan di bawah naungan Nahdatul Ulama. Sekolah 

memberi pengetahuan sepadan atau minimal tidak berseberangan 

dengan orang tua. Ke-NU-an di ajarkan dalam mata pelajaran ke-NU-

an atau Aswaja.  Pada setiap pokok bahasan dan setiap kelas 

e. legitimasi budaya pengajian, mujahadah, dan kegiatan keagamaan 

berkelompok lainnya. 

Untuk membiasakan siswa melakukan kegiatan yang memang 

sudah menjadi kegiatan rutin masyarakat Nyatnyono, sekolah 

berupaya untuk membelajarkan dan membiasakan siswa melakukan 

kegiatan rutinan mengaji bersama khusus warga sekolah dalam 

kegiatan pembiasaan dan kegiatan rutinan berupa pengajian dan 

mujahadah yang melibatkan warga. Hal ini juga diajarkan dalam 

secara khusus dalam mata pelajaran Aswaja. 

 

4.2.4 Perlunya Akomodasi Budaya dalam Konten Pembelajaran di dalam 

Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama di MTs 

4.2.4.1 Ruang Batin Masyarakat pada Kebutuhan Pendidikan Agama 

Guru, kepala sekolah, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum 

menganggap kebutuhan pendidikan agama menjadi pilihan bermakna 

dalam hidupnya. W2 mengungkapkan pentingnya pendidikan agama yang 

sebenarnya tergambar dalam kegiatan nyadran. Nyadran memiliki arti 

salah satunya menyadarkan kita dan salah satu anjuran hidup bahwa kelak 



98 
 

 
 

yang akan dipertanggungjawabkan adalah mencari ilmu, termasuk ilmu 

agama. 

Lebih terang tokoh TM 1 menambahkan, kebermaknaan agama 

baginya adalah satu pilihan yang wajib kita pegang. Agama sebagai 

landasan hidup untuk kehidupan dunia dan akhirat. Sehingga untuk dunia 

dan akhirat keduanya harus berjalan seimbang. Dalam hal ini agama juga 

mengajarkan demikian. 

Selaras dengan TM 1, TM 2 menyatakan pendapatnya mengenai 

kebutuhan pendidikan agama, “Ya itu sangat sangat penting. Agama itu 

kan mengatur seluruh dan sepanjang hidup kita”. (Lamp. TW/TM 2). 

Kebermaknaan pendidikan agama yang bernilai besar oleh warga sekolah 

maupun desa, oleh warga diupayakan dalam bentuk usaha menyekolahkan 

anak-anak mereka ke sekolah-sekolah agama seperti MTs. Pun oleh guru 

diupayakan untuk menyampaikan nilai-nilai agama dalam konten 

pembelajaran di sekolah. Implementasi konten pembelajaran dapat 

diterima dengan baik oleh peserta didik hanya jika mampu disesuaikan 

dengan kondisi lingkungan masyarakat dan siswa itu sendiri. 

4.2.4.2 Urgensi budaya lokal dalam pengembangan pendidikan agama. 

Kurikulum baku dari pemerintah perlu disesuaikan dengan 

konteks masyarakat untuk bisa diterima baik oleh siswa. Selain itu juga 

perlu ada penyesuaian kegiatan keagamaan masyarakat yang diterapkan di 

sekolah atau sebaliknya, kegiatan sekolah diterapkan di masyarakat. 

Karena satu akidah antar sekolah dengan warga, yakni Akidah Ahlusunnah 
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waljamaah, tutur seorang guru, penyesuaian cukup mudah diterapkan. 

Terlebih dengan satu keyakinan tadi, komunikasi yang baik menciptakan 

hubungan yang harmonis antara madrasah dengan masyarakat, apalagi 

tentang kebudayaan, kegiatan Ahlusunnah waljamaah. Warga dan sekolah 

saling berupaya untuk mempertahankan.  

Diakui oleh guru dan kepala sekolah besarnya pengaruh budaya 

lokal terhadap penerapan pembelajaran di sekolah. Kesadaran akan 

kebutuhan siswa oleh guru dan kepala sekolah menjadi kunci utama 

pengembangan kurikulum. 

TM 2 kembali menerangkan pentingnya budaya lokal dalam 

pendidikan agama. Agama tidak bisa terlepas dari budaya masyarakatnya 

atau sebaliknya. Keduanya saling berkaitan, bahwa agama mengatur 

seluruh dan sepanjang hidup manusia, sehingga penyampaiannya harus 

disampaikan dengan cara yang mudah diterima oleh penganutnya. Dalam 

hal ini cara yang mudah diterima adalah dengan menyesuaikan isi ajaran 

dengan konteks dan ralitas dalam masyarakat, yakni budaya. (Lamp. 

TW/TM 2) 

4.3 Bahasan dan diskusi hasil penelitian 

Persoalan menarik masyarakat Nyatnyono adalah hampir seluruh 

masyarakatnya beragama Islam. Mereka memiliki masjid, bahkan Islam 

berkembang cukup pesat disana. Dilain sisi, Nyatnyono kental dengan budaya-

budaya lokal yang diyakini dan dianut oleh masyarakatnya. 
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Sebagai suatu masyarakat, desa ini rnemiliki satu ikatan yang mampu 

menyatukan mereka, yakni kesepahaman ajaran agama dan budaya setempat. 

Hubungan kekerabatan dalam masyarakat ini masih sangat kental. Hal ini dapat 

dilihat dari perlibatan warga yang ikut andil dalam bagian persiapan dan beberapa 

meramaikan setiap pelaksanaan kegiatan desa. 

Masyarakat Desa Nyatnyono mayoritas muslim dengan corak Nahdatul 

Ulama. Kawasan makam Sunan Hasan Munadi sebagai pusat wisata religi di 

Kabupaten Semarang menyedot perhatian masyarakat luas untuk hadir berziarah. 

Terlebih daerah ini merupakan daerah yang relatif mudah dijangkau. Makam   

Sunan   Hasan   Munadi merupakan bukti adanya penyebaran agama Islam di daerah 

Kabupaten Semarang  khususnya  di  Desa  Nyatnyono  sebelum  adanya  

perkembangan Islam. 

Budaya keagamaan masyarakat Desa Nyatnyono didominasi ajaran-ajaran 

santri. Hal ini selaras dengan pengamatan dan wawancara awal peneliti dengan 

tokoh masyarakat setempat pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2016 menghasilkan 

beberapa pernyataan, antara lain bahwa budaya keagamaan di Nyatnyono sarat 

dengan budaya keagamaan santri. Adanya kegiatan-kegiatan keagamaan yang 

sering dilakukan dalam berbagai perkumpulan seperti kelompok-kelompok karang 

taruna, kelompok organisasi PKK desa dan kelompok-kelompok pengajian. 

Sedangkan dampak budaya terlihat dari adanya tradisi ziarah dan upacara-

upacara ritual keagaamaan yang memberikan corak dan nilai terhadap budaya 

masyarakat Desa Nyatnyono, yaitu religi yang dalam hal ini merupakan 

kepercayaan atau keyakinan yang bersifat turun-temurun dari nenek moyang yang 
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masih menimbulkan sinkretisme yaitu perpaduan antara budaya lama (pra-Islam) 

dengan budaya Islam. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya upacara ritual 

keagamaan yang memadukan antara budaya lama (pra-Islam) di mana adanya cara-

cara yang dilakukan  oleh  masyarakat  pra-Islam  seperti  menabur bunga dan 

sebagainya dengan budaya Islam yang dalam pelaksanaanya menggunakan doa-doa 

ayat suci Al-Qur’an. 

Masyarakat Nyatnyono sangat percaya terhadap sesuatu yang 

berhubungan dan diatur oleh Yang Maha Kuasa (Allah), namun manusia dapat 

merasa lebih baik jika dalam kehidupannya mendapat bantuan kepada para 

leluhurnya atau orang yang dianggap suci (kharismatik) dan orang-orang yang 

dimuliakan seperti; wali dan ulama yang sudah meninggal (Listiowati, 2007) 

Sunan Hasan Munadi dikenal sebagai tokoh penyebar agama Islam melalui 

budaya yang berlangsung di masyarakat setempat. Meski sebagian dari masyarakat 

beragama Islam berpaham budaya terlepas dari agama dan agama bukanlah produk 

dari kebudayaan, namun berbeda dalam hal kaitannya mengenalkan nilai-nilai baik 

budaya lokal, peneliti mencoba menilik dengan perspektif berbeda. 

Apa yang terjadi di Nyatnyono dalam konteks sejarah nampaknya cukup 

bisa dipahami, ini karena Islam yang berkembang di Indonesia mula-mula adalah 

Islam sufi (mistik), yang salah satu ciri khasnya adalah sifatnya yang toleran dan 

akomodatif terhadap kebudayaan dan kepercayaan setempat, yang dibiarkannya 

eksis sebagaimana semula, hanya kemudian diwarnai dengan ajaran-ajaran Islam. 

Itulah sebabnya mengapa Azra (1994, dalam Budiyanto, 2008 : 660) menyebut 

Islam yang ada di Indonesia, terutama di Jawa lebih bersifat kontinuitas dan bukan 
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perubahan dalam kepercayaan dan keagamaan lokal. Pada konteks itulah 

sesungguhnya telah terjadi negosiasi yang halus untuk tidak saling mengalahkan 

antara kebudayaan lokal di satu sisi, dengan ajaran-ajaran agama di sisi lain. 

Kita sadari bahwa agama dapat menjadi sumber moral dan etika, tetapi 

pada sisi lain juga menjadi sistem kebudayaan. Agama Islam memberikan ruang  

bagi produk-produk kebudayaan lokal yang produktif dan tidak mengotori aqidah 

untuk tetap eksis bahkan mungkin dikembangkan untuk melestarikannya. Para 

ulama salaf juga tidak serta  merta membabat habis budaya-budaya yang berjalan 

ditengah masyarakat. Banyak budaya yang justru menjadi sarana untuk penyebaran 

ajaran agama. Karena diakui, penyebaran Islam di Indonesia juga salah satunya 

melalui lintasan aneka ragam budaya lokal. 

Permendagri  Nomor  39  Tahun  2007  pasal  1  mendefinisikan budaya 

daerah sebagai “suatu sistem nilai yang dianut oleh komunitas/kelompok  

masyarakat tertentu di daerah, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-

harapan warga masyarakatnya dan di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap tata cara 

masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya”. 

Tidak ada data yang cukup kuat untuk memastikan secara akurat kapan 

budaya-budaya di desa Nyatnyono ini mulai berkembang. Hal ini karena sampai 

saat ini belum terdapat bukti tertulis mengenai sejarah-sejarah kebudayaan tersebut.   

Budaya ini sebagai sesuatu yang diyakini oleh masyarakat serta 

diekspresikan dalam tradisi atau kebiasaan yang dianut dalam jangka waktu yang 

lama. Budaya-budaya dan kebiasaan keagamaan masyarakat yang berlangsung 
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hingga kini diadopsi secara selektif dan proporsional. Tidak bertentangan dengan 

salah satu syariat Islam sebagai agama mayoritas masyarakat Nyatnyono. 

Nyatnyono dikenal secara luas karena budayanya sepeninggal Sunan 

Hasan Munadi yang sudah masyarakat anggap sebagai wali Allah yang 

dimakamkan di Nyatnyono bagian atas. Keberadaan makam ini cukup berpengaruh 

pada aktifitas dan perekonomian serta pergeseran mata pencaharian warga yang 

beragam. Pada tahun 1986 pemerintah Kabupaten Semarang secara resmi 

menjadikan kawasan makam ini sebagai kawasan wisata religi di wilayah 

Semarang. Dahulu sebagian besar masyarakat Nyatnyono berprofesi sebagai petani. 

Meski tidak semuanya memiliki tanah atau lahan untuk pertanian, namun 

masyarakat memiliki berbagai aktivitas yang berkenaan dengan kegiatan mencocok 

tanam. Adanya kawasan religi ini menggeser mata pencaharian hingga kebiasaan-

kebiasaan warga setempat. Sebagian warga Nyatnyono menggantungkan hidupnya 

dengan berjualan makanan, membuka warung, menjadi tukang ojek dan supir 

angkutan, menyewakan tempat penginapan sampai sarung untuk pemandian di 

sendang dekat area makam. Kemudian adanya wisata religi di kawasan makam 

Sunan Hasan Munadi di Nyatnyono trurt membentuk kebiasaan-kebiasaan warga 

yang pada akhirnya membudaya.  

Sunan Hasan Munadi dikenal sebagai tokoh yang menyebarkan  agama  

Islam  di  Indonesia  khususnya  di  pulau  Jawa, lebih khusus lagi yaitu di daerah 

Ungaran/Kabupaten Semarang dan sekitarnya. Dalam menyebarkan ajaran Islam 

atau yang dikenal dengan proses Islamisasi yang dilakukannya, beliau mempunyai 



104 
 

 
 

sifat bijaksana dan secara damai memperkenalkan agama Islam kepada masyarakat 

dengan mendirikan Pesantren 

Saat ini kegiatan perekonomian warga seperti terutama berdagang masih 

menjadi pilihan utama warga untuk menggantungkan hidup mengingat kultur 

demografis lingkungan Desa Nyatnyono yang terpusat di kawasan makam Sunan 

Munadi sebagai objek wisata religi untuk daerah Semarang dan sekitarnya. 

Umumnya warga menghabiskan waktu pagi sampai sore hari di area wisata. 

Kegiatan mereka lebih banyak dipengaruhi oleh hari-hari besar keagamaan.  

Selain berdagang dan bertani, mata pencaharian yang saat ini 

mendominasi adalah buruh pabrik, baik buruh harian maupun buruh tetap atau 

karyawan. Profesi ini menuntut pekerjanya menyita waktu dijam-jam khusus, 

biasanya dari pagi hingga menjelang sore hari. Kondisi ini juga turut mewarnai 

kebiasaan dan keseharian masyarakat setempat. 

4.3.1 Bentuk Legitimasi Budaya dalam Pengembangan Kurikulum 

Pendidikan Agama Islam di MTs Ma’arif 

Budaya yang masih berlangsung di masyarakat desa Nyatnyono 

sampai saat ini banyak dipengaruhi oleh legitimasi atau dorongan dari 

tokoh masyarakat dan warga pada umumnya selain memang keyakinan 

yang sama untuk meyakini ajaran tersebut menjadi poin utama. Legitimasi 

dapat dipengaruhi oleh pemimpin suatu wilayah atau kelompok, tokoh 

masyarakat dan sebagainya. Menurut UU Nomor 8 Tahun 1987 pasal 1 

ayat 6 Tentang Protokol bahwa tokoh masyarakat adalah seseorang yang 
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karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat 

dan/atau pemerintah. 

Berkenaan dengan budaya yang berlangsung di masyarakat ini 

merupakan budaya keagamaan yang bersifat dinamis. Dipahami bahwa 

dalam struktur masyarakatnya Nyatnyono dikenal dengan Islam sebagai 

keyakinan yang ajarannya mengarah pada budaya Jawa dan pesantren. 

Effat al-Syarqawi (1984) mendefinisikan budaya berdasarkan 

dari sudut pandang Agama Islam, Ia menjelaskan bahwa budaya adalah 

khazanah sejarah sekelompok masyarakat yang tercermin didalam 

kesaksian dan berbagai nilai yang menggariskan bahwa suatu kehidupan 

harus mempunyai makna dan tujuan rohaniah. 

Dapat dipahami bahwa masyarakat yang masih memiliki 

pandangan untuk tetap menggiatkan kegiatan atau kebiasaan saat ini 

adalah mereka yang tetap mempertahankan warisan sistem budaya yang 

telah terinternalisasi dalam individu di masyarakat. Budaya Islam Jawa-

santri, peneliti menyebutnya, masih berlangsung hingga kini tentu tidak 

berjalan begitu saja. Ada pengaruh atau dorongan tertentu selain dari 

keyakinan masyarakat itu sendiri, hal inilah yang dimaksud dengan 

legitimasi. 

Mengutip ulasan Irawan dalam Faktor-faktor yang menjadi Basis 

Legitimasi dalam Pelayanan, Legitimasi yang berdasarkan budaya-

kognisi adalah kesesuaian dengan kepercayaan budaya secara luas 
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dipegang dan praktek yang taken-for-granted (diambil begitu saja) (Scott, 

2001) 

Rofik dalam tulisannya berjudul Budaya Lokal dalam Pendidikan 

Agama Islam sebagai Kurikulum Muatan Lokal menegaskan bahwa 

legitimasi budaya juga berpengaruh hingga ranah pendidikan baik 

pendidikan non formal maupun pendidikan formal di sekolah. Termasuk 

didalamnya pendidikan agama Islam. Secara kategoris, Pendidikan Agama 

Islam dapat dilihat dalam 2 (dua) perspektif, yaitu  pertama,  sebagai  

proses  pendidikan  agama atau sebagai mata pelajaran di lembaga 

pendidikan, kedua, menunjuk sistem kelembagaan.  

Pendidikan Agama Islam dalam penelitian ini merujuk pada 

pengertian pertama, yaitu sebagai mata pelajaran yang proses 

pembelajarannya dilakukan dalam lembaga pendidikan. Sehingga 

pemanfaatan budaya lokal dalam pendidikan Agama dimaksudkan sebagai 

pemanfaatan budaya lokal dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

di sekolah. 

Dalam implementasinya, pemanfaatan budaya lokal dalam 

Pendidikan Agama Islam ini dapat dilihat pengembangan kurikulumnya. 

Setiap kurikulum memiliki struktur kurikulum yang didalamnya tercantum 

sejumlah mata pelajaran. Dalam Struktur dan muatan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 

yang tertuang dalam Standar Isi, kurikulum pendidikan meliputi lima 

kelompok mata  pelajaran,  yaitu : (1) Kelompok mata  pelajaran agama  



107 
 

 
 

dan akhlak mulia, (2) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan 

kepribadian,   (3)   Kelompok   mata   pelajaran   ilmu   pengetahuan   dan 

teknologi, (4) Kelompok mata pelajaran estetika, dan (5) Kelompok mata 

pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan. 

Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia di Madrasah 

Tsanawiyah dapat dilihat dalam struktur kurikulum SMP/MTs meliputi 

substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan 

selama tiga tahun, yakni kelas VII, VIII, dan IX. Struktur kurikulum 

disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi 

mata pelajaran dengan suatu ketentuan. 

Disamping itu pendekatan kontekstual dengan kondisi setempat 

akan memudahkan siswa sekaligus menjadi sarana penyebarluasan ajaran 

dan budaya keagamaan yang dianggap baik oleh pendidik untuk diajarkan 

kepada siswa. Hal ini terlihat dari adanya kecenderungan untuk 

menyesuaikan pembelajaran agama yang dilaksanakan oleh tokoh agama 

dengan pembelajaran agama yang dilaksanakan oleh sekolah. 

4.3.2 Implementasi pengembangan kurikulum pendidikan agama di MTs 

Ma’arif 

Kurikulum pendidikan yang baik ditopang tidak hanya dari 

kurikulum baku pemerintah saja melainkan perlu adanya pengembangan 

dari segi kebutuhan dan kondisi realitas masyarakat. Pasalnya 

pengembangan kurikulum sesungguhnya adalah sebuah siklus, suatu 
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proses berulang yang tidak pernah berakhir dan sasaran dari pendidikan 

tidak lain adalah untuk mencapai kebutuhan hidup yang dinamis. 

Dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam perlu 

mempertimbangkan perlunya memasukkan budaya lokal dalam kurikulum 

madrasah. Sehingga mampu memperkaya pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam dengan nilai-nilai luhur. Muatan kurikulum semua mata  

pelajaran juga harus ikut mendukung  peningkatan iman, taqwa dan akhlak 

mulia. 

Kurikulum pembelajaran di MTs Ma’arif dikembangkan atas 

dasar kesadaran warga sekolah bahwa pendidikan sudah selayaknya 

mempunyai fungsi sebagai media transmisi kultural, maka seharusnya 

kurikulum sebagai isi dari pendidikan, berisikan dan mencerminkan 

kebudayaan dari suatu masyarakat. Pengembangan ini meliputi standar isi, 

proses, dan hasil yang diharapkan. 

Dimensi Perencanaan 

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 000912 

Tahun 2013 Tentang Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab, menerangkan bahwa 

Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk Silabus dan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan mengacu pada Standar Isi. 

Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat 
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penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Penyusunan Silabus 

dan RPP sesuai dengan pendekatan pembelajaran yang digunakan. 

Struktur kurikulum berisi sejumlah mata pelajaran yang harus 

disampaikan kepada peserta didik. Mengingat perbedaan individu sudah 

barang tentu keluasan dan kedalamannya akan berpengaruh terhadap 

peserta didik pada setiap satuan pendidikan. Program pendidikan di  MTs 

Ma’arif  jumlah jam mata pelajaran adalah 48 jam pelajaran setiap minggu. 

Setiap jam pelajaran lamanya 40 menit. 

Jenis program pendidikan di MTs Ma’arif terdiri dari program 

umum meliputi sejumlah mata pelajaran yang wajib diikuti seluruh peserta 

didik, dan program pilihan yang meliputi mata pelajaran yang menjadi ciri 

khas keunggulan daerah berupa mata pelajaran muatan lokal. Mata 

Pelajaran yang wajib diikuti pada program  MTs Ma’arif Nyatnyono Kec. 

Ungaran Barat Kab. Semarang berjumlah 14. Sementara itu keberadaan 

muatan lokal ditentukan oleh kebijakan sekolah. Di MTs Ma’arif 

Nyatnyono Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang muatan lokal yang 

diajarkan adalah Bahasa Jawa dan Aswaja atau biasa disebut dengan ke-

NU-an. 

Materi pembelajaran mengacu pada Kurikulum Nasional yang 

berdasar pada Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) lebih lanjut 

dikembangkan oleh setiap guru mata pelajaran dengan berpedoman pada 
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KD, SK, SKLMP, SKKMP, SKLSP, Tujuan Satuan Pendidikan, Tujuan 

Umum dan Visi Pendidikan Nasional serta Tujuan Nasional.  

Selain isi pembelajaran yang tertuang dalam ketentuan 

kementerian pendidikan, guru juga berupaya untuk membelajarkan siswa 

dengan mengaitkannya dengan budaya keagamaan masyarakat setempat. 

Karena tidak mungkin pembelajaran akan diterima baik jika tidak sesuai 

dengan keadaan dan situasi setempat. 

Isi kurikulum atau bahan pelajaran bertalian erat dengan tujuan 

pendidikan. Oleh karena itu, dalam menentukan isi kurikulum hendaknya 

memperhatikan akan tujuan akhir pendidikan. Para pengembang 

kurikulum harus mengerti dan memahami benar-benar akan masing-

masing tujuan pendidikan. Sehingga dalam menyusun isi kurikulum tidak 

bertentangan dengan tujuan pendidikan. Karena isi kurikulum merupakan 

jalan untuk mencapai tujuan pendidikan (Sudja’i, 2013 : 54). 

Kemudian pengaturan beban belajar menyesuaikan dengan 

alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur kurikulum. Setiap 

satuan pendidikan dimungkinkan menambah jam pelajaran per minggu 

dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik dalam rangka 

mencapai kompetensi. Dengan adanya tambahan waktu, satuan pendidikan 

diperkenankan mengadakan penyesuaian-penyesuaian. Misalnya program 

remedial bagi peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar 

minimal. 
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Struktur kurikulum  MTs Ma’arif Nyatnyono Kec. Ungaran Barat 

Kab. Semarang  memuat kelompok mata pelajaran sebagai berikut ini: 

Tabel. 4.10 Struktur Kurikulum  MTs Ma’arif  

KOMPONEN 

KELAS DAN 

ALOKASI WAKTU 

VII VIII IX 

A.  MATA PELAJARAN  

1.  Pendidikan Agama Islam 

a.   Qur’an Hadits 

b.   Aqidah Akhlaq 

c.    Fiqih 

d.    Sejarah Kebudayaan Islam 

2.   Pendidikan Kewarganegaraan  

3.   Bahasa Indonesia 

4.   Bahasa Arab 

5.   Bahasa Inggris  

6.   Matematika  

7.   Ilmu Pengetahuan Alam  

8.   Ilmu Pengetahuan Sosial 

9.   Seni Budaya 

10. Pendidikan Jasmani, Olahraga 

dan Kesehatan  

11.  Tehnologi Informasi dan 

Komunikasi 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

4  

3 

4  

4  

4  

4  

2 

2 

 

2 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

4  

3 

4  

4  

4  

4  

2 

2 

 

2 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

4  

3 

4  

4  

4  

4  

2 

2 

 

2 

B.  MUATAN LOKAL 

      Bahasa Jawa  

      Ke-NU-an 

 

2 

1 

 

2 

1 

 

2 

1 

C.  PENGEMBANGAN DIRI *) 

1.   Pramuka 

2.   Aplikasi Agama 

-  Baca Tulis Alqur’an 

-  Kaligrafi 

-  Seni Rebana 

3.   Aplikasi Olahraga 

-  Sepak Bola 

-  Drum Band 

-  Bulu Tangkis  

4.   PMR ( Palang Merah Remaja) 

5.   Komputer 

   

JUMLAH 43 43 43 
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Struktur kurikulum ini didasarkan pada kurikulum baku yakni 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan kurikulum pendidikan 

agama dari Departemen Agama dengan berbagai penyesuaian kondisi 

wilayah dan kebutuhan sekolah. 

Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 40 menit, dan 

khusus untuk pengembangan diri diadakan setiap hari Jum’at sore. Selain 

program intrakurikuler seperti yang tertera dalam tabel di atas, terdapat 

pula kegiatan ekstrakurikuler yang dikembangkan dalam program 

pengembangan diri. Waktu belajar di  MTs Ma’arif Nyatnyono Kec. 

Ungaran Barat Kab. Semarang  pada hari Senin sampai dengan Kamis 

terdiri dari 8 jam pelajaran (JP) dimulai  pukul 07.00-14.00 WIB, kecuali 

pada hari Jum’at. Khusus pada hari Jum’at terdiri dari 6 jam pelajaran 

dimulai jam 07.00 sampai dengan 11.20. WIB. 

 

1. Kelompok Mata Pelajaran Agama dan Akhlak Mulia 

Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dimaksudkan 

untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. 

Pembelajaran akhlak mentransformasi nilai-nilai, etika, budi pekerti yang 

terkandung dalam norma dan aturan di dalam masyarakat sebagai 

perwujudan dari pendidikan agama. 
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Sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, 

khususnya MTs selain mata pelajaran umum (seperti yang diajarkan di 

SMP) juga menambahkan mata pelajaran lain yaitu Qur’an Hadits, Aqidah 

Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam, Fiqih, dan Bahasa Arab 

2. Kelompok Mata Pelajaran Estetika/Seni Budaya dan Keterampilan 

Kelompok mata pelajaran estetika/SBK dimaksudkan untuk 

meningkatkan sensitivitas, kemampuan mengekspresikan dan kemampuan 

mengapresiasi keindahan dan harmoni. Kemampuan mengapresiasi dan 

mengekspresikan keindahan serta harmoni mencakup apresiasi dan 

ekspresi, baik dalam kehidupan individual sehingga mampu menikmati 

dan mensyukuri hidup, maupun dalam kehidupan kemasyarakatan 

sehingga mampu menciptakan kebersamaan yang harmonis. Seni ini 

mencakup banyak hal termasuk seni dalam artian sesungguhnya seperti 

seni rebana yang masih rutin di lakukan di Nyatnyono, kemudian seni 

dalam artian lebih luasmencakup kebiasaan wargam elakukan ritual, 

ibadah, maupun upacara adat. 

3. Muatan Lokal 

Muatan lokal yang dikembangkan di MTs Ma’arif adalah untuk 

mengembangkan potensi daerah sebagai bagian dari upaya peningkatan 

dan pengembangan mutu pendidikan di sekolah/madrasah sehingga 

memiliki keunggulan yang kompetitif. Muatan lokal ini disajikan dalam 

bentuk mata pelajaran yang harus ditempuh oleh setiap peserta didik dan 
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harus mencapai/lulus SKL-MP, SK-KD Mata pelajaran dalam 

mengembangkan program keterampilan bahasa, baik bahasa daerah 

maupun bahasa asing, keterampilan dalam bidang teknologi Informasi, 

atau bentuk keterampilan tepat guna. 

Program muatan lokal yang dikembangkan di MTs Ma’arif 

berdasarkan kondisi letak geografis dan sumber daya manusia. MTs 

Ma’arif Nyatnyono Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang yang berada di 

kawasan pedesaan dan keragaman budayanya banyak memberi warna 

terhadap proses pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, program Muatan 

Lokal yang dipilih adalah yang berkaitan dengan kondisi di lingkungan 

sekitar madrasah. Muatan lokal disajikan dalam bentuk mata pelajaran, 

sehingga memiliki kompetensi mata pelajaran, standar kompetensi dan 

kompetensi dasar.  

Mata pelajaran muatan lokal bertujuan untuk memberikan bekal 

pengetahuan, keterampilan dan perilaku kepada peserta didik agar mereka 

memiliki wawasan yang mantap tentang keadaan lingkungan dan 

kebutuhan masyarakat kabupaten Semarang serta pembangunan nasional. 

Lebih jelasnya agar peserta didik dapat: 1) Mengenal dan menjadi lebih 

akrab dengan lingkungan alam, sosial, dan budaya setempat, 2)  Memiliki 

bekal kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan mengenai 

keunggulan kabupaten Semarang yang berguna bagi dirinya maupun 

lingkungan masyarakat pada umumnya, 3) Memiliki sikap dan perilaku 

yang selaras dengan nilai-nilai/aturan-aturan yang berlaku di kabupaten 
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Semarang, serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur 

budaya dalam rangka menunjang pembangunan nasional. 

Adapun mata pelajaran muatan lokal yang dikembangkan di MTs. 

Ma’arif Nyatnyono Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang adalah Bahasa 

Jawa dan Aswaja (ke-NU-an). 

4. Kegiatan Pengembangan Diri (Ekstrakurikuler) 

Pengembangan diri adalah kegiatan yang bertujuan memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan 

mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, setiap 

peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri 

di bawah bimbingan guru dan tenaga kependidikan yang lain, dapat 

dilakukan antara lain melalui kegiatan pelayanan konseling yang 

berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, dan kondisi 

belajar peserta didik serta kegiatan ekstrakurikuler meliputi; Pramuka, 

Baca Tulis Alqur’an, Kaligrafi, Seni Rebana, Aplikasi Olahraga, PMR 

(Palang Merah Remaja), dan Komputer. 

Dimensi Proses dan Pelaksanaan 

Implementasi kurikulum pendidikan agama masuk ke dalam 

ranah kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Untuk  kegiatan  intra  

kurikuler  tersedia 8 Jam Pelajaran tiap minggu yakni masing-masing 2 

Jam Pelajaran untuk Alquran Hadits, Aqidah Akhlaq, Fiqih, Sejarah 

Kebudayaan Islam, dengan kurikulum yang sudah di susun oleh 
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Departemen Agama dan tambahan 1 Jam pelajaran Aswaja atau ke-NU-

an. Sedangkan untuk pengajaran ekstrakurikuler dilakukan di luar jam  

sekolah atau  pada jam-jam  ekstra  yang difasilitasi oleh sekolah. 

Adapun pelaksanaan pembelajaran PAI mengacu pada tahapan 

pelaksanaan pembelajaran di MTs Ma’arif meliputi beberapa tahap: 

1) Persiapan 

Tahap persiapan meliputi penyiapan rencana program 

pembelajaran, program kegiatan, bahan, media serta strategi 

pembelajaran. Sementara untuk persiapan program belajar tahunan 

sudah dibentuk berupa draft kurikulum tiap mata pelajaran per 

semester yang telah mendapat persetujuan kepala sekolah. 

Setiap guru yang akan melakukan kegiatan belajar 

mengajar di kelas diwajibkan menyusun satuan pelajaran. Satuan 

pelajaran ini antara lain berfungsi membatasi dan mengarahkan 

segala kegiatan guru agar selalu berjalan pada tujuan-tujuan 

pelajaran yang ingin dicapai (Sudjai, 2013 : 135). 

Kemudian menyiapkan sumber-sumber belajar yang 

digunakan dalam implementasi pengembangan kurikulum atau lebih 

mudahnya kita sebut dalam praktek pembelajaran, sumber belajar 

pendidikan agama juga bisa didapat dari berbagai peristiwa yang 

telah maupun sedang terjadi.  

2). Pelaksanaan pembelajaran 
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Pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang penulis peroleh 

bersumber data tertulis, wawancara, dan pengamatan di MTs 

Ma’arif, seperti yang penulis ungkapkan pada bab sebelumnya yakni 

program kegiatan belajar pendidikan agama  Islam (PAI) yang 

meliputi : 

Pertama, Kegiatan intrakurikuler PAI diajarkan sesuai 

dengan KTSP dan  dikembangkan sesuai dengan kebutuhan sekolah. 

Dalam proses pembelajaran guru mempertimbangkan suatu strategi 

yang berarti mencari dan memilih model, metode dan pendekatan 

proses belajar mengajar yang didasarkan atas karakteristik dan 

kebutuhan belajar peserta didik dan kondisi lingkungan. 

Metode pembelajaran sebagaimana dimaksud dijelaskan 

pada ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pembelajaran Pada 

Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, yakni cara atau teknik 

yang digunakan oleh pendidik untuk menangani suatu kegiatan 

pembelajaran yang mencakup antara lain ceramah, tanya-jawab, 

diskusi. 

Guru menggunakan ceramah sebagai model dan metode 

pembelajaran utama, selain juga menggunakan metode lain seperti 

diskusi, praktek, tanya jawab, dan sebagainya. Metode diskusi 

dengan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

(CTL) digunakan dalam pembelajaran berkelompok, peserta didik 



118 
 

 
 

dibagi dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan suatu tema, 

saat penelitian dilakukan siswa melakukan diskusi mengenai bab 

Khulafaurrasyidin dengan mengaitkan dengan fenomena yang 

bersifat kekinian. Kemudian hasil dari diskusi dipresentasikan di 

depan kelas. Alasan praktis dan lebih mudah diterima oleh siswa 

apalagi persoalan agama membutuhkan lebih banyak penjelasan 

menjadi alasan kuat guru memilih model pembelajaran ini. 

Pelaksanaan pembelajaran di MTs Ma’arif pada umumnya 

diawali dengan salam, berdoa, kemudian tadarus Al qur’an. 

Kemudian masuk pada materi inti pembelajaran sesuai perencanaan, 

dan evaluasi berupa pertanyaan-pertanyaan langsung oleh guru 

kepada siswa atau dengan siswa siswa mengerjakan lembar tugas 

yang biasanya tersedia dalam buku pegangan siswa. 

Sementara hal-hal yang tidak tercantum secara resmi atau 

tertulis dalam silabus, RPP, atau ketentuan kurikulum baku tetapi 

disampaikan guru kepada siswa selama proses pembelajaran disebut 

kurikulum tersembunyi atau hidden curriculum. Pun dalam 

pengembangan kurikulum pendidikan agama di MTs Ma’arif, 

banyak ditemui materi pembelajaran diluar draft yang telah disusun 

namun masih dalam konteks pembelajaran yang sama. 

Nasution (dalam Nurhayati, 2010 : 7) menyatakan bahwa 

kurikulum sebenarnya mencakup pengalaman yang direncanakan 

tetapi juga yang tidak direncanakan, yang disebut kurikulum 
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tersembunyi. Hidden curriculum atau kurikulum yang disampaikan 

kepada siswa tetapi tidak secara tertulis masuk dalam daftar materi 

dalam RPP, Silabus, dan ketentuan kurikulum baku lainnya, selama 

masih dalam konteks pembelajaran yang sama ini mampu 

memudahkan guru menyampaikan dan memudahkan siswa 

menerima pembelajaran. 

Sejalan dengan penuturan Hidayat (2011 : 80-81), sumber 

hidden curriculum  bisa mencakup praktik, prosedur, aturan, 

hubungan, dan strutur, struktur sosial dari ruang kelas, latihan 

otoritas guru, aturan yang mengatur guru dan siswa, aktivitas belajar 

standar, penggunaan bahasa, buku teks, alat bantu audio-visual, 

berbagai perkakas, arsitektur, ukuran disiplin, daftar pelajaran, 

sistem pelacakan, dan prioritas kurikulum. 

Kedua, Kegiatan Ekstrakurikuler. Selain kurikulum 

pembelajaran tertulis maupun teks di dalam kelas juga terdapat 

kurikulum ekstra untuk menunjang bakat dan minat siswa dan 

kegiatan pembiasaan untuk melatih kedisiplinan siswa. Kurikulum 

ektra, umumnya disebut dengan ektrakurikuler atau kegiatan 

tambahan di MTs, beberapa diantaranya berkaitan dengan 

keagamaan seperti seni membaca Alqur’an, baca tulis Al qur’an, dan 

kaligrafi. Kemudian Pendidikan Keunggulan Berbasis Lokal yang 

dikembangkan di MTs Ma’arif Nyatnyono sebagai kurikulum 

tambahan adalah Seni Rebana. 
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Ketiga, Kegiatan pembiasaan. Kegiatan pembiasaan seperti 

tadarus, tahlil, mujahadah merupakan kegiatan rutinan yang 

dilakukan warga Nyatnyono yang kemudian diserap didalam 

kegiatan pembiasaan sekolah. Untuk tadarus dan sholat berjamaah 

dilakukan rutin setiap pagi sebelum memulai kegiatan belajar 

sementara kegiatan pembiasaan mingguan yang dilakukan setiap 

hari jum’at antara lain Jum’at sehat, Mujahadah, Jum’at bersih, 

Yasin dan Tahlil. 

Dimensi Evaluasi Hasil Pembelajaran 

Evaluasi kurikulum merupakan tahap akhir dari pengembangan 

kurikulum untuk menentukan seberapa besar keberhasilan suatu program  

pembelajaran dan tingkat ketercapaian program-program yang telah 

direncanakan. 

Menurut Departemen Agama (Mualimin, 2012 : 26), pelaksanaan 

intrakurikuler dapat mencapai hasil maksimal apabila didukung oleh 

faktor-faktor sumber  daya manusia, sarana prasarana yang memadahi, dan 

laboratorium sebagai tempat pelaksanaan praktek-praktek keagamaan. 

Sedangkan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler harus didukung oleh 

semua komponen yang ada termasuk kepala sekolah, guru, siswa dan 

sarana prasarana yang memadahi. 

Dalam hal ini, beberapa hal telah terpenuhi, sementara di 

beberapa hal lain terutama fasilitas seperti laboratorium belum cukup 

memenuhi kebutuhan belajar siswa. Untuk komponen pendukung 
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termasuk kepala sekolah, guru, siswa, bahkan warga semua mendukung 

menggiatkan kegiatan pembelajaran keagamaan di MTs Ma’arif. Setelah 

pembelajaran berlangsung diharapkan siswa memiliki kompetensi dari 

implementasi kurikulum pendidikan agama, minimal mampu membaur 

dan mengikuti dalam kegiatan masyarakat. 

Sementara evaluasi tahunan untuk mengetahui keberhasilan 

pendidikan rutin dilakukan oleh pengurus sekolah di akhir tahun 

pembelajaran sekaligus menjadi musyawarah perencanaan program 

kegiatan dan pembelajaran di MTs setahun mendatang. 

Dalam konteks hasil, masyarakat menilai positif kegiatan 

pembelajaran. ini dapat terlihat dengan adanya antusias warga 

menyekolahkan anak-anak mereka perlibatan dalam kegiatan di sekolah 

tersebut. 

4.3.3 Legitimasi budaya lokal dalam pengembangan kurikulum pendidikan 

agama dilembagakan melalui praktek pembelajaran di MTs Ma’arif 

Karakteristik utama PAI adalah banyaknya muatan komponen 

being, di samping komponen knowing dan doing. Maka, lumrah adanya 

tuntutan perlakuan pendidikan yang banyak berbeda dari pendidikan 

bidang studi umum, yakni mengarahkan pada usaha pendidikan agar murid 

melaksanakan apa yang didapatnya dalam pendidikan agama di madrasah 

dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini memberi ruang lebih untuk 

mengintegrasikan teori dan konsep mata pelajaran dengan budaya atau 

kebiasaan masyarakat setempat. 
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Kebiasaan masyarakat Nyatnyono memiliki kekuatan sebagai 

khazanah budaya yang patut dilestarikan. Legitimasi atas eksistensi 

budaya ini berpengaruh pada pengembangan kurikulum pembelajaran di 

madrasah. Pengalamana nyata yang terjadi dalam lingkungan sekitar siswa 

akan memberikan efek, seperti kegiatan pembelajaran lebih menarik 

sehingga merangsang tumbuhnya motivasi belajar. Sejalan dengan Rofik 

dalam tulisannya Budaya Lokal Dalam Pendidikan Agama Islam Sebagai 

Kurikulum Muatan Lokal, disatu sisi  pembelajaran  dapat memanfaatkan 

lingkungan sebagai upaya memberikan pengalaman nyata bagi siswa dan 

disisi lain dapat mengintegrasikan  pengetahuan  yang  diperoleh. 

Dengan atau tanpa adanya aturan tertulis, nilai-nilai sosial dan 

kegamaan dalam masyarakat terintegrasi dalam pembelajaran melalui 

mata pelajaran dan ektrakurikuler. Sependapat dengan Andersen dan 

Cusher (1994 : 320), bahwa keragamaan kebudayaan menjadi sesuatu 

yang dipelajari dan berstatus sebagai objek studi. Dengan kata lain, 

keragaman kebudayaan menjadi materi pelajaran yang harus diperhatikan 

para pengembang kurikulum. 

Posisi kurikulum sebagai konsekuensi logis akan tuntutan sejarah 

masa lampau maupun tuntutan budaya yang berlangsung saat ini, secara 

tidak langsung memaksa pemerhati pendidikan di Nyatnyono untuk 

mengintegrasikan budaya dalam implementasi pembelajaran di madrasah.  

Semangat gotong royong, tolong  menolong, sowan atau dalam 

arti lain adalah silaturrahim kepada yang lebih berusia, nyuwun pangestu, 
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dan lain-lain diintegrasikan dalam mata pelajaran Akidah akhlak. Hal ini 

dimaksudkan untuk menciptakan budi pekerti yang luhur, dengan adanya 

akhlaqul karimah hubungan manusia satu dengan lainnya akan terjalin 

dengan baik, yang mana hal ini juga menjadi tujuan pembelajaran 

pendidikan agama. 

Kemudian pengintegrasian budaya masyarakat Nyatnyono 

seperti nyadran, iriban, dan selikuran, dijadikan sebagai media menggali 

nilai-nilai luhur yang dapat ditransformasikan kepada peserta didik. 

Sebagai contoh, terintegrasinya  budaya  lokal selikuran atau mauludan 

dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebagai budaya lokal 

dintegrasikan dalam materi pelajaran kelahiran Nabi Muhammad. 

Kurikulum pendidikan agama mampu membentuk perilaku 

maupun pola pikir peserta didik. Selaras dengan pendapat Ahmad D. 

Marimba (Hamdani, 1998 : 15), bahwa tujuan akhir pendidikan Islam 

adalah terbentuknya kepribadian muslim. 

Penanaman nilai-nilai yang terkait dengan perilaku kehidupan 

sehari-hari yang disampaikan melalui praktik pembelajaran nyatanya lebih 

mudah dipahami oleh siswa seperti membiasakan siswa membaca 

Alqur’an, mendoakan dan membaca tahlil bagi yang sudah meninggal dan 

sebagainya. 

Pengembangan kurikulum tidak saja mencakup kurikulum intra 

(intrakurikuler) seperti yang telah tertulis diatas, melainkan juga 
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kurikulum ekstra sekolah (ekstrakurikuler). Ektrakurikuler berupa 

kegiatan tambahan atau kegiatan pengembangan diri bertujuan 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan 

mengekspresikan diri sesuai kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta 

didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri di MTs 

Ma’arif antara lain; Pramuka, Baca Tulis Alqur’an, Kaligrafi, Seni 

Rebana, Aplikasi Olahraga, PMR (Palang Merah Remaja), dan Komputer. 

4.3.4 Pentingnya pengembangan kurikulum pendidikan agama di MTs 

Ma’arif mengakomodasi budaya lokal dalam konten pembelajaran 

PAI 

Nurhayati (2010 : 11) menjelaskan bahwa pengembangan 

kurikulum harus berpijak pada landasan-landasan yang kuat dan kokoh. 

Karena landasan kurikulum dapat menjadi titik tolak, artinya 

pengembangan kurikulum dapat di dorong oleh pembaharuan tertentu, 

misalnya penemuan teori belajar baru dan perubahan tuntutan masyarakat 

terhadap fungsi lembaga pendidikan itu. Sedangkan sebagai titik akhir, 

berarti pengembangan kuriulum harus dikembangkan sedemikian rupa, 

sehingga dapat mewujudkan perkembangan tertentu, seperti kemajuan 

ilmu pengetahuan, tuntutan sejarah masa lampau, perbedaan latar belakang 

santri, nilai-nilai filsafat suatu masyarakat, dan tuntutan-tuntutan 

kebudayaan tertentu. 

Secara umum landasan-landasan dalam pengembangan 

kurikulum mencakup landasan filosofis, landasan sosial budaya, landasan 
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psikologis, dan landasan organisatoris. Dalam hal ini pengembangan 

kurikulum pendidikan agama Islam berdasar landasan sosial budaya. 

Sukmadinata (1997) menerangkan, kurikulum dapat dipandang sebagai 

suatu rancangan pendidikan. Sebagai suatu rancangan, kurikulum 

menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Kita maklumi bahwa 

pendidikan merupakan usaha mempersiapkan peserta didik untuk terjun ke 

lingkungan masyarakat.  

Karena pendidikan, baik formal maupun non formal mempunyai 

fungsi sebagai media transmisi kultural, maka seharusnya kurikulum 

sebagai isi dari pendidikan, berisikan dan mencerminkan kebudayaan dari 

suatu masyarakat. Pendidikan harus mampu memberikan bekal 

pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai untuk hidup, bekerja dan 

mencapai perkembangan lebih lanjut di masyarakat.  

Menurut al-Shaibani dalam Nurhayati (2010 : 32), kurikulum 

pendidikan Islam memiliki bebagai karakteristik khas atau ciri-ciri 

tersendiri; salah satunya adalah kurikulum pendidikan Islam 

memperhatikan keseimbangan antara pribadi dan masyarakat, dunia dan 

akhirat, jasmani, akal, dan rohani. Keseimbangan itu tentunya bersifat 

relatif tidak terukur secara obyektif. 

Pun pada pengembangan kurikulum pendidikan di MTs 

Nyatnyono, guru dan pengurus sekolah bekerja sama untuk 

mengembangakan kurikulum pembelajaran sebagai upaya melahirkan 

manusia-manusia yang dapat lebih mengerti dan mampu membangun 
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kehidupan masyarakat Nyatnyono dengan tanpa meninggalkan identitas 

sosial-budayanya. Selain karena budaya yang telah lama mengakar juga 

diakui oleh masyarakat awal mula penyebaran agama Islam di daerah 

Nyatnyono juga melalui budaya-budaya Jawa. Sehingga dalam budaya 

Jawa, Islam, Hindu sebagai kepercayaan sebelum masuknya Islam, dan 

kepercayaan asli orang Jawa tergabung dalam sistem sosial yang kemudian 

membentuk budaya masyarakat. 

Oleh karenanya pendidikan agama tidak bisa terlepas dari budaya 

masyarakat atau sebaliknya. Keduanya saling berkaitan, bahwa agama 

mengatur seluruh dan sepanjang hidup manusia, sehingga 

penyampaiannya harus disampaikan dengan cara yang mudah diterima 

oleh penganutnya. Dalam hal ini cara yang mudah diterima adalah dengan 

menyesuaikan pendidikan agama di sekolah dengan konteks dan realitas 

dalam masyarakat, yakni budaya. Pendidikan agama disekolah bukan 

hanya dipandang sebagai mata pelajaran saja, melainkan pemahaman 

agama budaya itu sendiri pada kehidupan individu atau kelompok. 

Lebih lanjut Idrus (2007 : 391) dalam artikelnya Makna Agama 

dan Budaya Bagi Masyarakat Jawa menegaskan bahwa, masyarakat Jawa, 

memandang penting pada kehidupan beragama, sehingga anak-anak dalam 

keluarga Jawa sejak dini telah dikenalkan dengan ritual ibadah yang 

dilakukan oleh orang tua mereka. Terkait dengan tradisi keagamaan, 

masyarakat Jawa juga mengenalkan anak- anak mereka dengan aktivitas 

rutin keagamaan. Nilai-nilai tersebut kemudian oleh anak akan dijadikan 
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sebagai pegangan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dalam ataupun 

di luar lingkungan keluarganya, dan bahkan tidak tertutup kemungkinan 

nilai-nilai tersebut menjadi pegangan bagi seorang individu untuk masa 

kehidupan berikutnya. Dengan demikian kurikulum yang dikembangkan 

sudah seharusnya mempertimbangkan, merespon, dan berlandaskan pada 

perkembangan budaya dalam suatu masyarakat. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 

1). Budaya berlangsung di masyarakat desa Nyatnyono banyak dibawa oleh 

tokoh masyarakat, selain keyakinan warga yang sama untuk meyakini 

ajaran tersebut menjadi poin utama. Budaya lokal ini berpengaruh pada 

pembelajaran di sekolah yang dipengaruhi oleh dorongan atau pengaruh 

tokoh masyarakat setempat yang dimaksud legitimasi. Pertama, 

legitimasi budaya masuk ke dalam kurikulum dalam bentuk wawasan 

pengetahuan, yakni PAI berkedudukan sebagai mata pelajaran sehingga 

pemanfaatan budaya lokal dalam pendidikan Agama dimaksudkan 

sebagai pemanfaatan budaya lokal dalam pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di sekolah. Kedua, legitimasi dalam bentuk kegiatan 

keagamaan di sekolah untuk mempertahankan warisan sistem budaya. 

2). Implementasi pengembangan kurikulum ini meliputi dimensi 

perencanaan, proses, sampai pada hasil pembelajaran. Kurikulum 

pembelajaran di MTs Ma’arif ini sebagai bentuk ide kolektivitas oleh 

warag masyarakat Nyaytnyono dan warga sekolah MTs Ma’arif. Yang 

dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya merupakan hasil 

pemikiran antar keduanya, baik intrakurikuler berupa mata pelajaran 

maupun kurikulum tambahan atau ekstrakurikuler. 
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Dalam pelaksanaannya intrakurikuler meliputi; tahapan  persiapan 

sebelum proses belajar mengajar dilaksanakan dan tahapan pelaksanaan, 

yaitu tahapan inti dari proses pembelajaran. Pengembangan 

ekstrakurikuler juga disesuaikan dengan kebutuhan siswa, lingkungan 

geografis dan kondisi masyarakat setempat, dalam hal ini kaitannya 

dengan budaya keagamaan setempat kegiatan tambahan disekolah antara 

lain kegiatan mujahadah, tahlilan, tadarus, sholat berjamaah, dan seni 

rebana. 

3) Kekayaan budaya lokal dijadikan sebagai khasanah pembelajaran dalam 

kurikulum intra, ekstrakurikuler, kegiatan pembiasaan maupun muatan 

lokal dalam pengembangan kurikulum Tingkat Satuan pendidikan di 

MTs Nyatnyono. Karena pendidikan agama selayaknya mampu 

membentuk perilaku dan atau pola pikir peserta didik. Penanaman nilai-

nilai budaya lokal terkait dengan perilaku kehidupan sehari-hari 

disampaikan melalui praktik pembelajaran untuk membiasakan siswa 

membaca Alqur’an, mendoakan dan membaca tahlil bagi yang sudah 

meninggal dan sebagainya.  

4). Perlunya pengembangan kurikulum pendidikan agama mengakomodasi 

budaya lokal adalah pemahaman bahwa pendidikan merupakan usaha 

mempersiapkan peserta didik untuk terjun ke lingkungan masyarakat, 

sehingga pengembangan kurikulum pendidikan harus berpijak pada 

landasan yang kokoh untuk dapat mewujudkan tuntutan-tuntutan 

kebudayaan masyarakat. Salah satunya landasan sosial-budaya, 



130 
 

 
 

mengingat awal perkembangan agama Islam di Nyatnyono tidak lepas 

dari peran para wali juga melalui budaya. Sehingga penyampaian 

pendidikan agama juga harus disampaikan dengan cara yang mudah 

diterima, dalam hal ini adalah dengan menyesuaikan pendidikan agama 

Islam di MTs Ma’arif dengan konteks dan realitas dalam masyarakat, 

yakni budaya. Lebih mendasar siswa membutuhkan pemahaman budaya 

dengan nilai-nilai yang terkandung didalamnya sebagai pembiasaan dan 

penanaman nilai-nilai tersebut pada diri siswa. Dengan penyampaian 

yang mampu diterima baik oleh siswa maka diharapkan akan tercipta 

pembiasaan sesuai dengan nilai-nilai Islami, tanpa meninggalkan nilai-

nilai luhur budaya lokal masyarakat Nyatnyono Kecamatan Ungaran 

Barat Kabupaten Semarang.  

 

5.2 SARAN 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian penulis memberikan beberapa saran, 

yaitu sebagai berikut: 

1). Kepada pihak MTs Ma’arif Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat 

Kabupaten Semarang 

 Dengan tidak mengurangi rasa hormat penulis kepada pihak pengelola 

MTs Ma’arif Nyatnyono, saran ini merupakan bahan masukan dan 

pertimbangan  yang ditunjukkan kepada semua pihak  yang bertanggung 

jawab terhadap pengembangan lembaga pendidikan supaya diperhatikan 

komunikasi dengan orang tua siswa dan warga yang telah terjalin untuk 
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lebih digiatkan lagi. Masifkan kegiatan-kegiatan sekolah untuk terjun 

langsung ke masyarakat, seperti kerja bakti, pengajian  bersama, bakti 

sosial, dan sebagainya.  

2). Bagi guru MTs Ma’arif Nyatnyono 

 Peranan guru menjadi faktor utama keberhasilan pembelajaran 

Kemudian adakan evaluasi pembelajaran. Hendaknya guru mampu 

menjadi fasilitator aktif guna membangkitkan semangat belajar peserta 

didik. Ciptakan model belajar menyenangkan bagi siswa serta perlu 

adanya evaluasi untuk mengetahui tingkat pencapaian perkembangan 

belajar siswa. 

3). Bagi masyarakat Nyatnyono 

 Masyarakat termasuk orang tua murid sebaiknya turut berperan aktif 

bersama dengan pihak sekolah. Pengambil kebijakan di masyarakat bisa 

menjadi jembatan komunikasi untuk menghindari hal-hal yang dapat 

memicu ketidakharmonisan antar sekolah dengan masyarakat. Kemudian 

dukungan dalam bentuk moril maupun spiritual sekecil apapun oleh 

warga masyarakat pada pelaksanaan program pembelajaran di sekolah 

sangat dibutuhkan sebagai upaya peningkatan mutu lembaga pendidikan. 

4). Bagi peneliti selanjutnya  

 Silahkan bagi peneliti selanjutnya untuk menindaklanjuti penelitian ini 

dengan berbagai literatur yang lebih mendalam guna pemahaman lebih 

lanjut tentang legitimasi budaya, pengembangan kurikulum, maupun 

seputar kondisi geografis dan lingkungan masyarakatnya. 
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MATRIK KEBUTUHAN DATA 

Legitimasi Budaya dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama 

(Studi Kasus MTs Maarif Nyatnyono, Kabupaten Semarang) 

 

Fokus Data Sumber Data Teknik 

Pengambila

n Data 

Pertanyaan 

1. Seperti apa 

bentuk legitimasi 

budaya dalam 

pengembangan 

kurikulum 

pendidikan agama 

di MTs? 

 

1. Latar belakang 

kondisi 

geografis dan 

masyarakat 

Warga, Tokoh Observasi, 

wawancara 

1. Bagaimana kondisi keseharian masyarakat desa 

Nyatnyono? 

Warga, Tokoh Observasi, 

wawancara 

2. Bagaimana kondisi geografis desa Nyatnyono? 

Warga, Tokoh, 

Kepala Sekolah  

Observasi, 

wawancara 

3. Apa mayoritas pencaharian masyarakat desa 

Nyatnyono? 

Warga, Tokoh, 

Kepala Sekolah  

Observasi, 

wawancara 

4. Mayoritas pemahaman keagamaan budaya 

masyarakat Nyatnyono? 

Warga, Tokoh,  

 

wawancara 5. Menurut anda, apakah masyarakat dilingkungan 

anda merupakan masyarakat agamis? Mengapa? 

Warga, Tokoh, 

Kepala 

Sekolah, Guru 

wawancara 6. Bagaimana Pola asuh orang tua pada anak dalam 

keseharian? 

Warga, Tokoh,  

Kepala Sekolah 

Observasi, 

wawancara 

7. Rata-rata pendidikan terakhir masyarakat desa 

Nyatnyono? Mengapa? 

Lampiran 1. Matrik Kebutuhan Data 
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Warga, Tokoh,  

Kepala Sekolah 

Wawancara 8. Bagaimana organisasi dan partisipasi masyarakat 

Nyatnyono berjalan? 

Warga, Tokoh  Wawancara 9. Bagaimana keterkaitan pelestarian budaya 

keagamaan dengan pertumbuhan tingkat ekonomi 

masyarakat? 

2. Dominasi 

legitimasi 

budaya oleh 

siapa? 

Bagaimana ia 

melegtimasi 

budaya 

tersebut? 

Warga, Guru  Wawancara 10. Siapa yang memiliki pengaruh dalam pelaksanaan 

kegiatan-kegiatan desa terutama kegiatan 

keagamaan? (selanjutnya disebut tokoh 

masyarakat) 

Warga, Tokoh  Wawancara 11. Bagaimana tokoh tersebut terlibat atau mengambil 

keputusan dalam pelaksanaan kebudayaan yang 

berlangsung? 

Warga  Wawancara 12. Bagaimana tokoh membangun kewibawaan kepada 

masyarakat, sehingga keputusannya diikuti? 

Warga  Wawancara 13. Seberapa besar pengaruh tokoh masyarakat tersebut 

terhadap keberlangsungan budaya tersebut? 

3. Sejarah 

pelaksanaan 

budaya 

keagamaan 

masyarakat 

setempat 

Warga, Tokoh,  Observasi, 

wawancara 

14. Apa saja Budaya atau adat masyarakat setempat 

yang masih berlangsung hingga sekarang? 

Warga, Tokoh,  

Kepala Sekolah 

Observasi, 

wawancara 

15. Bagaimana antusiasme masyarakat terhadap 

pelaksanaan budaya tersebut? 

Warga, Tokoh,  

Kepala Sekolah 

Wawancara 16. Apa alasan kegiatan budaya keagamaan masih 

berlangsung hingga saat ini? 
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Warga, Tokoh,  

Kepala Sekolah 

Wawancara 17. Bagaimana anda/masyarakat menyikapi budaya 

tersebut? 

Warga, Tokoh,  Wawancara 18. Apakah para orang tua/leluhur menekankan pada 

anak-anak mereka bahwa pelaksanaan budaya 

tersebut merupakan suatu keharusan? 

Warga, Tokoh  Wawancara 19. Bagaimana upaya masyarakat untuk tetap 

melestarikan budaya sehingga dapat diterima dan 

dimaknai dengan baik oleh anak-anak mereka? 

Warga, Tokoh  Observasi, 

wawancara 

20. Hal apa saja berkaitan dengan budaya lokal 

keagamaan yang di ajarkan pada anak-anak? 

4. Bentuk Teknis 

Keterlibatan 

Warga Sekolah 

dalam Kegiatan 

Desa maupun 

keterlibatan  

warga 

masyarakat 

terhadap 

kegiatan 

sekolah.  

Warga, Tokoh,  

Kepala Sekolah, 

Guru, siswa 

Observasi, 

wawancara 

21. Bagaimanakah pelibatan warga sekolah dalam 

melestarikan budaya lokal masyarakat Nyatnyono? 

Warga, Tokoh,  

Kepala Sekolah, 

Guru 

Observasi, 

wawancara 

22. Bagaimanakah pelibatan warga masyarakat desa 

Nyatnyono dalam pelaksanaan kegiatan sekolah? 

Tokoh, Kepala 

Sekolah, Guru 

Wawancara 23. Apakah jalinan komunikasi antara sekolah dan desa 

berjalan dengan baik? 

Tokoh, Kepala 

Sekolah, Guru 

Wawancara 24. Adakah kesepakatan antara sekolah dan desa 

terhadap penyesuaian kegiatan belajar di sekolah 

dengan kegiatan rutin di desa? 

2.  Bagaimana 

implementasi 

5. Dimensi 

Perencanaan  

Kepala Sekolah, 

Guru 

Observasi, 

wawancara 

25. Apa saja materi pendidikan agama yang di ajarakan 

kepada siswa? 
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pengembangan 

kurikulum 

pendidikan 

agama di MTs 

Kepala Sekolah, 

Guru 

Observasi, 

wawancara 

26. Materi pembelajaran dalam kurikulum intra seperti 

Al-Qur’an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, dan 

Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), adakah kaitannya 

dengan pemahaman budaya masyarakat setempat? 

Kepala Sekolah, 

Guru 

Observasi, 

wawancara 

27. Apakah isi/materi dalam kurikulum pendidikan 

agama tersebut konsisten dengan realitas sosial? 

Kepala Sekolah, 

Guru 

Observasi, 

wawancara 

28. Apakah isi/materi dalam kurikulum pendidikan 

agama tersebut konsisten dengan realitas sosial? 

Tokoh, Kepala 

Sekolah, Guru 

Wawancara 29. Adakah kecenderungan untuk menyesuaikan 

pembelajaran agama yang dilaksanakan oleh tokoh 

agama dengan pembelajaran agama yang 

dilaksanakan oleh sekolah? 

Tokoh, Kepala 

Sekolah, Guru 

Wawancara 30. Makna apakah yang terkandung dalam kurikulum 

pendidikan agama yang diimplementasikan di 

sekolah tersebut? 

6. Dimensi Proses  Guru Observasi, 

wawancara 

31. Bagaimanakah model dan metode pembelajaran 

yang di gunakan dalam implementasi kurikulum 

pendidikan agama di MTs Ma’arif? 

Guru Wawancara 32. Mengapa memilih model dan metode pembelajaran 

tersebut? 

Guru Wawancara 33. Sumber-sumber apa saja yang digunakan dalam 

implementasi pengembangan kurikulum pendidikan 

agama? 
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Kepala Sekolah, 

Guru 

Observasi, 

wawancara 

34. Dimanakah proses berlangsungnya implementasi 

pembelajaran agama? Mengapa? 

Kepala Sekolah, 

Guru 

Wawancara 35. Bagaimana dengan implementasi kurikulum ekstra? 

Kaitannya dengan budaya dan keagamaan? 

Kepala Sekolah, 

Guru 

Observasi, 

wawancara 

36. Adakah kegiatan-kegiatan tambahan keagamaan di 

sekolah? Apa saja?  

Kepala Sekolah, 

Guru 

Observasi, 

wawancara 

37. Bagaimana implementasi hidden curriculum dalam 

kurikulum pendidikan agama di sekolah tersebut? 

Guru Observasi, 

wawancara 

38. Bagaimana interaksi antar guru dan siswa dalam 

implementasi kurikulum pendidikan agama? 

Guru Observasi, 

wawancara 

39. Kendala apa saja yang ditemui selama proses 

pembelajaran berlangsung? 

7. Dimensi Hasil  Kepala Sekolah, 

Guru 

Wawancara 40. Kompetensi apakah yang akan diperoleh siswa dari 

implementasi kurikulum pendidikan agama? 

Warga, Tokoh,  

Kepala Sekolah, 

Guru 

Wawancara 41. Bagaimanakah respon masyarakat terhadap 

implementasi kurikulum pendidikan agama di MTs 

Ma’arif? Mengapa? 

3.  Bagaimana 

legitimasi budaya 

lokal dalam 

pengembangan 

kuikulum 

pendidikan 

8. Budaya lokal 

diadopsi dalam 

praktek 

pembelajaran di 

MTs. 

Kepala Sekolah, 

Guru, siswa 

Observasi, 

wawancara 

42. Apakah pembelajaran pendidikan agama disekolah 

konsisten dengan realitas sosial? 

Kepala Sekolah, 

Guru 

Observasi, 

wawancara 

43. Bagaimana guru mengadopsi budaya keagamaan 

lokal masyarakat setempat dalam kegiatan 

pembelajaran? 
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agama 

dilembagakan 

melalui praktek 

pembelajaran di 

MTs? 

Kepala Sekolah, 

Guru, siswa 

Observasi, 

wawancara 

44. Bagaimana guru menyampaikan konten 

pembelajaran kontekstual dengan kondisi 

masyarakat sekitar melalui hidden curriculum? 

9. Pembentukan 

pola pikir dan 

perilaku siswa 

melalui 

kurikulum 

pembelajaran  

Kepala Sekolah, 

Guru 

Wawancara 45. Apakah implementasi kurikulum pendidikan agama 

mampu membentuk perilaku peserta didik? 

Kepala Sekolah, 

Guru 

Wawancara 46. Bagaimana budaya keagamaan masyarakat 

mempengaruhi kegiatan dan pola pikir siswa di 

dalam kelas? 

4.  mengapa dalam 

pengembangan 

kurikulum 

pendidikan 

agama di MTs 

Ma’arif 

mengaomodasi 

budaya lokal 

dalam konten 

pembelajar 

agama? 

10. Kebutuhan 

pendidikan 

agama oleh 

warga sekolah 

dan masyarakat. 

 

Tokoh, Warga, 

Kepala Sekolah, 

Guru 

Wawancara 47. Apakah kebutuhan pendidikan agama menjadi 

pilihan bermakna bagi anda/masyarakat? Mengapa? 

 

Kepala Sekolah, 

Guru 

Wawancara 48. Bagaimana implementasi konten atau kurikulum 

pembelajaran dapat diterima dengan baik oleh 

peserta didik? 

11. Urgensi budaya 

lokal dalam 

pengembangan 

pendidikan 

agama. 

Kepala Sekolah, 

Guru 

Wawancara 49. Seberapa besar pengaruh budaya lokal terhadap 

penerapan pembelajaran di sekolah? 

Warga, Tokoh,  

Kepala Sekolah, 

Guru 

Wawancara 50. Bagaimana budaya lokal dapat menguatkan 

pembelajaran keagamaan di lingkungan sekolah? 

 

*Pertanyaan maupun data di atas dimungkinkan berkembang sesuai dengan  kebutuhan penelitian.
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MATRIK DAN REDUKSI DATA 

 

1. Latar belakang kondisi masyarakat 

KS 1 Ya kalo mayoritas kerja dulu petani sekarang ya 

banyak di pabrik, buruh, karyawan pabrik. Lha itu 

bisa benturan, itu nanti akeh lho ne nganu, 

masyarakate agamis, sementara pendorong 

perekonomiannya sekarang banyak dari pabrik. Ini 

juga dikawasan wisata mbah Hasan Munadi itu 

kan ramai berjualan, wrung, penyewaan sarung, 

penginepan sampe tukang ojek. 

(1). Dahulu mayoritas 

masyarakat Nyatnyono 

bekerja sebagai petani. 

Saat ini sudah beralih 

menjadi pedagang di 

kawasan makam Sunan 

Hasan Munadi sebagai 

pusat wisata religi di 

desa Nyatnyono 

(2). Hubungan 

kekerabatan di desa ini 

masih sangat kental. Hal 

ini dapat dilihat dari 

setiap berlangsungnya 

acara desa selalu ramai 

oleh warga 

(3) Hampir seluruh 

warga Nyatnyono 

beragama Islam. dan 

kebanyakan mengikuti 

ajaran Nahdlatul Ulama 

(NU) 

(4) Orang tua 

mementingkan 

pendidikan keagamaan 

untuk anak-anak mereka. 

TM 1 memang masih banyak ya yang punya tanah 

kalau yang nda punya tanah, ikut merawat, 

nyewo sini kalau yang tani yang cengkeh kopi 

manggis 

... SD malah,  dari SD ke pesantren. Sebagian 

setelah MTs itu. Nanti kalau mau nyari ijasah 

SMP dan SMA paket aja, umum kan yang 

penting pake ijasah. 

TM 2 Sembilan puluh persen lebih. Paling yang selain 

NU berapa orang. Kalo pengajian mesti rame. 

Karena orang-orang sekitar sini seneng mengikuti 

pengajian. Tiap RT ada. 

W 1 Masyarakat sini kebanyakan alhamdulillah 

Nyatnyono itu agamis semua terus kebanyakan 

dari semuanya itu jebolon pondok semua ada yang 

swasta ada yang bekerja di pabrik ada yang tani, 

ya itu masyarakat. 

Lampiran 2. Matrik dan Reduksi Data 
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Karena disini, maaf masyarakatnya itu ibaratnya 

bineka tunggal ika dadi Islamnya sama NU nya 

sama, pemikirannya sama. Makam  Sunan   Hasan 

Munadi ini merupakan bukti adanya penyebaran 

agama Islam di daerah Kabupaten Semarang  

khususnya  di  Desa  Nyatnyono  sebelum  adanya  

perkembangan Islam. 

(5) organisasi dalam 

bentuk pengajian masif 

dilakukan. Hal ini 

dianggap oleh 

masyarakat selain 

mampu mengeratkan 

persaudaraan juga 

menambah ilmu 

pengetahuan 
W 2 Yaa.. hampir 60% masih petani, tapi kan yo di 

sambi gawean liyo. Terus opo neh yo.. 20%an 

buruh pabrik, 5% buruh bangunan, 5% TNI, 

Polri, dan PNS, sisanya pedagang dan lain-lain 

lah, itu kira-kira..kasarannya mungkin segitu. 

Untuk pendidikan sudah lumayan, ada yang 

mondok, sudah banyak yang sarjana juga. Itu 

juga berangkat dari nyadran itu mbak.  

iya.. wong kene rata-rata jamah NU, Muslimat NU 

ne ibu-ibu. Itu kan selaras dengan budaya-

budaya tadi di bawa oleh tokoh NU, warga sini 

yo NU, akhirnya ini bisa apa ya.. istilahnya 

sesuai, berjalan sampe sekarang. 

 

2. Sejarah pelaksanaan budaya keagamaan masyarakat setempat 

KS  Kalo ini nganu, yo seiring perjalanan waktu. Dulu 

ya pas nyadran itu toh anak-anak banyak ngga 

pada berangkat. Wong ndisik kan koyo kadeso, 

kui mesti ngabar-ngabari sedulur-sedulure. Itu 

jaman-jaman dulu. Kalo sekarang keliatannya 

sudah mulai beda. Anak-anak tetep berangkat. 

Sekolah juga tidak diliburkan. Ini sudah ada sejak 

jamannya Ki Hasan Munadi. Dulu sebagi bentuk 

penyebaran agama, sedangkan masyarakat sini 

kan sering melakukan ritual-ritual begitu. 

(1). Makam  Sunan   

Hasan Munadi ini 

merupakan bukti adanya 

penyebaran agama Islam 

di daerah Kabupaten 

Semarang  khususnya  di  

Desa  Nyatnyono  

sebelum  adanya  

perkembangan Islam 

(2). budaya berawal dari 

penyebaran ajaran agama 

Islam yang diajarkan 

para wali dan leluhur 

TM 1 ya budaya ya tradisi ala NU malam senin ada 

tahlilan, malam senin barjanji sama tahlilan, 

malam jumat ngaji bersama di masjid, malam 
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sabtu istigosah, malam rabu baca, haha begitu 

terus modal untuk kerukunan tetangga kan 

begitu.  

apa ya karna basicnya NU dan sejak kecil kan udah 

di ajari tatacaranya biar tau tradisiya, itu kan 

hanya sebagian tradisi, kan disini sudah turun 

temurun dari kiyai jaman dulu. Itu kalau 

diambil hikmahnya ada dalam tata cara 

membaur degan masyarakat kita saling 

sambung asa curhat makan bersama, ya kalau 

suasana begitu kan kalau bermasyarakat kan 

enak. 

dahulu yang di 

transformasikan dalam 

pelaksanaan budaya-

budaya Jawa. 

(3). Sejak kecil anak-

anak desa Nyatnyono 

telah dikenalkan dan 

dibiasakan dengan 

budaya-budaya seperti 

nyadran, iriban, 

selikuran, tahlil, dan 

budaya lain bercorak 

Jawa-santri. 
TM 2 Kalo dulu sini kan panenan, kemudian sawahnya 

ditanemin padi, habis panen itu sedekah 

dusun. Kalo ini kan hubungannya dengan 

birul walidain. Segala amal akan putus 

kecuali tiga, salah satunya doa anak sholeh 

pada orang tuanya. 

Setiap sore, madrasah diniyah. Kemudian habis 

maghribnya ngaji ditempatnya Ustad. Ngaji 

iqro, wiridan, sampe baca tulis Al-qur’an. 

Kalo anak kecil ada. Kalo disini di RT 3 itu ada 

peranjen. Seminggu sekali.  

Iya, mujahadah itu biasa dilakukan oleh 

semua madrasah disini. 

 

 

 

3.  Dominasi legitimasi budaya oleh siapa? Bagaimana ia melegitimasi budaya 

tersebut? 

KS Yo tetep mempengaruhi. Terutama anak-anak atas 

ya, waktu beliau masih hidup, atau penggantinya 

itu apa yang beliau ucapkan itu dilakukan. 

(1). Budaya yang masih 

berlangsung di 

masyarakat desa 
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Ya ini juga termasuk apa ya kita kalo ada masalah, 

kalo ada acara-acara penting, beliau tetap 

dilibatkan. 

Ada, ada juru kuncinya. Kalo pengen tahu lebih 

jauh coba ke Pak Ari itu. Pak KH. Ashari. 

Nyatnyono sampai saat 

ini banyak dipengaruhi 

oleh legitimasi atau 

dorongan dari tokoh 

masyarakat 

(2). Bapak Ashari 

sebagai tokoh agama 

diakui masyarakat  

cukup memiliki kekuatan 

untuk mengajak warga 

mengikuti kegiatan-

kegiatan yang 

berlangsung baik 

kegiatan desa maupun 

kegiatan keagamaan 

TM 1 ya pengembangan kurikulum dibawa oleh orang-

orang yang berpendidikan dan dari pesantren, 

jadi nginduknya dari pesantren, pesantren-

pesantren nginduknya dari para ulama dan 

para ulama dari para wali dan e... 

TM 2 kalo itu per RW ada. Tiap RW tu pasti punya 

sesepuh ya. Yang memang beliau disitu berjuang 

untuk keagamaan. ini kalo bulan-bulan ini saya 

keliling. mau romadhon itu sering. 

 

4. Bentuk Teknis Keterlibatan Warga Sekolah dalam Kegiatan Desa maupun 

keterlibatan  warga masyarakat terhadap kegiatan sekolah. 

KS Kalo kegiatan kita sudah mencoba selalu 

melibatkan wali murid, warga, tokoh, pengurus, 

dalam kegiatan-kegiatan misalnya, setiap kurun 

waktu tertentu kita manggil wali murid, karena 

untuk perapotan itu wajib datang. Kemudian acara 

mujahadah kita melibatkankan pengurus, 

masyarakat, tokoh, wali murid. Kemudian ketika 

akhirussanah itu kita juga melibatkan warga 

sekitar, orang tua dan seterusnya. Karena biasanya 

kalo akhirussanah kita juga ada pengajiannya. 

Mungkin yang sering itu kalo ada susah seneng, 

orangorang warga sekitar ikut kegiatan bersama. 

Lha nganu kita tu rada susah mengumpulkan wali 

murid disini, kalo tidak mencari hari-hari kosong, 

misalnya setelah dhuhur, jum’atan.  

(1). Keterlibatan warga 

secara langsung dalam 

pengembangan 

kurikulum kurang 

terlihat, mengingat 

kondisi keseharian orang 

tua siswa atau warga 

yang lebih banyak 

menghabiskan waktu di 

lingkungan pekerjaan 

mereka. 

(2). Komunikasi sekolah 

dengan warga terjalin 

baik, hal ini dibuktikan 

dengan adanya rapat 

tahunan perencanaan 

pembelajaran yang selalu 
TM 1 Murid-murid situ biasanya, karena yang mengajar 

nda dari sini semua. Nah yang terlibat 
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biasanya orang-orang NU semua, keterlibatan 

yang secara langsung terjadwal itu nda, tapi 

keputusannya termasuk perangkat-perangkat 

sini itu kan terlibat 

... ya ketika ada acara–acara desa seperti nyadran 

diajak ada pengajian nanti diajak sejak mereka 

kecil, ada tahlilan ada barzanzi itu senua ada 

ajaranya semua, 

melibatkan pengurus 

sekolah yang termasuk 

didalamnya warga dan 

tokoh masyrakat. 

TM 2 Iya. Biasanya diadakan bahasan bareng koyo 

kegiatan desa, musime ujian. Lha itu kalo 

mo ngadain acara tinggal menyesuaikan. 

Biasanya keterlibatannya di kepengurusan. Kaya 

MTs itu dulu yang mendirikan para sesepuh. Itu 

juga kerja bakti semua warga. Sekarang sudah 

tidak pembangunan, tapi sekadar komunikasi itu 

masih 

 

5. Dimensi Perencanaan  

KS kegiatan-kegiatan yang sudah sarat dengan 

keagamaan itu kemudian ternyata pemerintah juga 

mencanangkan dalam bentuk kurikulum agama 

yang lebih pas menurut mungkin dari penelitian 

departemen agama, dimasukkan kedalam standar 

isi pengembangan kurikulum agama dengan porsi 

yang berbeda, yang menurut saya dibandingkan 

dengan sekolah yang umum, MTs lebih besar 

dibanding SMP. Dalam standar isi akidah 

mendapat dua jam, Al Qur’an Hadits dua jam, SKI 

dua jam, Fikih dua jam, kemudian sebagai muatan 

lokalnya untuk menampung aspirasi dari 

masyarakat yang disampaikan oleh Pak Yahya 

Pak Minan kita ada muatan lokal ke-NU-an. 

(1). Perencanaan 

pengembangan 

kurikulum madrasah 

dilakukan bersama oleh 

pengurus sekolah yang 

terdiri dari warga, tokoh 

masyarakat, dan 

pengurus desa bersama 

dengan sekolah. 

(2) Dikembangkan 

berdasar kurikulum baku 

KTSP dan Kurikulum 

PAI dari Depag dengan 

penyesuaian dengan 

kondisi sosial dan budaya 

setempat serta kebutuhan 

G 1 Budaya Nyatnyono dengan kebutuhan MTs ini 

tidak relevan lagi, tapi memang itu sungguh 

dipertahankan bukan hanya diadopsi tetapi 



148 
 

 
 

menjadi cikal bakal. Ini penting untuk 

dipertahankan 

sekolah dan peserta 

didik. 

 G 3 Orang tua, sekolah, masyarakat harus menyatu. 

Sekolah berusaha semaksimal mungkin, jika orang 

tua dan masyarakat tidak mendukung, tidak akan 

bisa maksimal. Memang harus ada komunikasi, 

koordinasi, antar ketiganya. Budaya disini 

kebetulan budaya Nahdliyin, sehingga sekolah dan 

warga sepaham dan saling berhubungan untuk 

berpikir mana yang terbaik untuk pendidikan 

anank-anak. 

 

6. Dimensi Proses dan Pelaksanaan Kurikulum 

KS kalo kelas satu sholat dhuha, kelas dua, tiga 

tadarus. Gantian, senin sampai kamis. Kalo setiap 

jumat ya itu ada mujahadah, ganti-ganti. Kelas 

satu memang sengaja tidak dihadapkan pada 

kegiatan praktik. 

....Ada, BTA, baca tulis Al quran. Kemudian 

ektra-ekstra juga mengacu ke NU. 

(1). Pengembangan 

kurikulum tidak hanya 

pada ranah 

intrakurikuler, tetapi juga 

ekstra kurikuler dan 

kegiatan pembiasaan 

(2). Metode ceramah 

dianggap paling sesuai 

dengan mata pelajaran 

pendidikan agama karena 

penyampaiannya yang 

membutuhkan banyak 

penjelasan 

(3). Acuan kegiatan 

belajar mengajar ada 

pada KI dan KD 

sementara untuk 

penambahan materi 

biasanya berupa cerita 

pengalaman dan kondisi 

lingkungan sekitar yang 

G 1 Metode paling cocok tetap ceramah. Pasalnya 

agama memberikan siraman rohani, sedangkan 

siraman rohani ini identik dengan ceramah. Pun 

dalam kegiatan menghafal maupun praktek guru 

tetap dapat menggunakan metode ini.  

Setiap hari selasa, rabu, kamis, diadakan sholat 

jamaah dhuha. Kaitannya dengan akidah akhlaq 

juga dilatih untuk kedisiplinan, akhlakul karimah, 

bagaimana menghadapi sebelum sholat dhuha 

juga merupakan akhlaq. 

G 2 Budaya keagamaan di Nyatnyono diajarkan untuk 

menguatkan, bisa dikatakan demikian. Ya kita 

memberikan informasi yang sekiranya agar anak-

anak itu tidak melupakan sejarah. Dan ini tentu 

akan lebih mudah diserap, diterima anak-anak, 
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karena hal-hal yang diajarkan dekat dengan 

mereka. Pembelajaran dilakukan menyesuaikan 

koridor-koridor dari sekolah seperti RPP, kalender 

yang sudah ditentukan. Kemudian siswa diberi 

kesempatan untuk menganalisis soal dengan 

lingkungan sekitar. Meskipun tidak ada dalam 

kurikulum resmi. Ya itu yang saya katakan hidden 

curriculum. 

sebagai hidden 

curriculum. 

 

G 4 Acuan kegiatan belajar mengajar ada pada KI dan 

KD sementara untuk penambahan materi yang 

tidak tercantum dalam silabus biasanya berupa 

cerita pengalaman dan kondisi lingkungan sekitar 

yang kemudian dicocokan dengan kejadian yang 

ada pada kisah-kisah yang ada dalam Alquran dan 

Hadist 

G 3 Kegiatan dikelas berupa mengaji, menyesuaikan. 

Karena kita  belum memiliki tempat untuk 

beribadah jamaah semuanya. Sehingga itu 

dijadwal. Kelas satu, kelas dua, kelas tiga. 

 

7. Dimensi Evaluasi Hasil Pembelajaran 

KS Lha kalau saya ya pengennya anak-anak lulus dari 

sini ya minimal bisa tahlil sendiri untuk yang 

kelihatan langsung di masyarakat kan itu, tahlil 

terus sholat, ketika ada jamaah bisa mengikuti 

jamaah dengan baik. Itu harapan umumnya seperti 

itu. Begitu ada adzan, krungu adzan, le ndang 

sholat. Yaa.. evaluasi pasti diadakan. Ada evaluasi 

tahunan juga berbarengan dengan rapat 

perencanaan pembelajaran bersama pengurus 

sekolah itu. 

(1). Evaluasi di adakan 

setiap tahun bersama 

pengurus Madrasah yang 

termasuk didalamya 

warga dan tokoh 

masyarakat, sekaligus 

sebagai perencanaan 

kegiatan pembelajaran 

setahun kedepan. 

(2). Hasil dari 

pengembangan 

kurikulum dengan 

konteks budaya untuk 

menanamkankan nilai-

G 1 Seperti kaitannya dengan budaya lokal kegitan 

masyarakat yaitu mujahadah, tahlil, istighosah, 

sholawat, dan lain sebagainya ini sedikit demi 

sedikit secara tidak langsung memberi pelajaran 
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akhlak kepada anak-anak. kemudian di 

kolaborasikan dengan kegiatan di MTs, ini sama 

halnya mengedepankan akhlakul karimah 

nilai baik didalamnya ini 

diharapkan dapat 

membiaasakan siswa 

sehingga menciptakan 

pembiasaan baik pada 

diri siswa dan lebih 

mampu membaur dengan 

masyarakat 

(3). Masyarakat menilai 

positif kegiatan 

pembelajaran di MTs 

Ma’arif Nyatnyono 

G 4 Dari pembelajaran agama ini diharapkan nanti ada 

hasil minimal mereka lebih bisa mengerti tentang 

Islam. Yang petama itu yang berikutnya, agar 

mereka bisa selamat dunia dan akhirat dengan 

mengamalkan alquran dan Hadist 

W 2 Saya dan mungkin warga Nyatnyono itu menilai 

positif ya dengan kegiatan di MTs Ma’arif. 

Setelah luus juga mereka lebih bisa membaur 

dengan warga karena sudah dibiasakan di sekolah. 

 

8. Budaya lokal diadopsi dalam praktek pembelajaran di MTs. 

KS Iya, kegiatan selikuran ini meski tidak secara 

diliburkan tapi ya mempengaruhi. Sampe ngga 

pada berangkat, kalo nda ya pulang lebih awal. 

(1). Budaya masyarakat 

Nyatnyono diadopsi atau 

secara tidak langsung 

mengakomodasi 

pengembangan 

kurikulum di MTs. 

(2). Budaya budaya ini 

kemudian masuk dalam 

ranah pembelajaran 

melalui tiap mata 

pelajaran, yakni: Al-

quran dan Hadist, Akidak 

akhlaq, Fiqih, Sejarah 

Kebudayaan Islam, dan 

Aswaja dalam beberapa 

pokok bahasan materi 

pelajaran. 

G 1 Seperti kegiatan nyadran, selikuran, gotong 

royong itu kan sebagai bentuk rasa syukur dan itu 

jelas diajarkan damal pelajaran Akidah Akhlaq. 

Kemudian kegiatan-kegiatan pembiasaan itu juga 

mengajarkan kedisiplinan, nah itu juga 

pembelajaran akhlak. Apalagi di pelajaran Aswaja 

itu banyak di ulas mengenai budaya-budaya 

seperti itu. Karena itu memang ciri khas ya, dan 

tentu yang kita ambil nilai-nilai baik didalamnya.  

G3 ziarah, tahlil, dan selikuran itu masuk ke raah 

pendidikan agama. Ya Al quran Hadist, Fikih 

terutama itu ya. Ziarah, tahlil itu kan ada hukum 

yang mendasari itu dijelaskan rinci disana.  
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G 4 budaya di daerah Nyatnyono sangat kental dengan 

Nahdatul Ulama-nya. Orang tua sejak kecil 

mengajarkan anak-anak, mengenalkan mereka 

juga dengan jaran NU, hal ini selaras dengan basic 

MTs Ma’arif Nyatnyono Semarang sebagai 

yayasan atau lembaga pendidikan di bawah 

naungan Nahdatul Ulama. Sekolah memberi 

pengetahuan sepadan atau minimal tidak 

berseberangan dengan orang tua. Ke-NU-an di 

ajarkan dalam mata pelajaran ke-NU-an atau 

Aswaja.  Pada setiap pokok bahasan dan setiap 

kelas 

(3) akomodasi budaya 

yang diajarkan di MTs 

selaras dengan kebiasaan 

siswa karena lingkungan 

kesamaan ajaran dan 

keyakinan yang 

cenderung mengarah 

pada ajaran Nahdliyin. 

 

9. Pembentukan pola pikir dan perilaku siswa melalui kurikulum pembelajaran 

KS Ya ikut mempengaruhi pola pikirnya (1). Nyadran sebagi 

wujud rasa syukur dan 

doa dan pentingnya 

menuntut ilmu sekaligus 

menyadarkan warga 

untuk berpendidikan 

bukan hanya pendidikan 

agama tetapi juga mulai 

berkembang pada 

pendidikan umum. 

 

W 2  Nyadran memiliki arti salah satunya 

menyadarkan kita dan salah satu anjuran hidup 

bahwa kelak yang akan dipertanggungjawabkan 

adalah mencari ilmu, termasuk ilmu agama. Ini 

kan akhirnya membentuk pola pikir warga sini. 

Pendidikan sudah semakin meningkat. 

 

 

10. Kebutuhan pendidikan agama oleh warga sekolah dan masyarakat 

TM 1 Ya itu sangat sangat penting. Agama itu kan 

mengatur seluruh dan sepanjang hidup kita 

(1). Pendidikan agama 

sudah menjadi kebutuhan 

oleh warga masyarakat 

dan warga sekolah  
G 4 Kita tidak cukup memberikan pelajaran hanya 

sebatas materi, sekarang itu lebih ke pembiasaan. 

Itu mungkin akan lebih efektif ... 
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TM 2 Agama tidak bisa terlepas dari budaya 

masyarakatnya atau sebaliknya. Keduanya saling 

berkaitan, bahwa agama mengatur seluruh dan 

sepanjang hidup manusia, sehingga 

penyampaiannya harus disampaikan dengan cara 

yang mudah diterima oleh penganutnya. Dalam 

hal ini cara yang mudah diterima adalah dengan 

menyesuaikan isi ajaran dengan konteks dan 

ralitas dalam masyarakat, yakni budaya. 

(2) Agama dan Budaya 

saling berkaitan. 

sehingga penyampaian 

pendidikan agama harus 

disampaikan dengan cara 

yang mudah diterima 

oleh penganutnya yakni 

kebiasaan atau budaya 

yang dekat dengannya. 
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PANDUAN INSTRUMEN/KISI-KISI PENELITIAN 

 

I. INDENTITAS INFORMAN 

a) Peran Subjek   : 

b) Nama    : 

c) Tempat, Tanggal Lahir : 

d) Usia    : 

e) Jenis Kelamin   : 

f) Status dalam Keluarga : 

g) Pendidikan   : 

h) Pekerjaan   : 

i) Status Kependukukan  : 

 

II. PEDOMAN FORMULASI WAWANCARA (Indepth Interview) 

A. Rumusan Masalah Penelitian 

1) Seperti apa bentuk legitimasi budaya dalam pengembangan kurikulum 

pendidikan agama di MTs? 

2) Bagaimana implementasi pengembangan kurikulum pendidikan agama di 

MTs Ma’arif Nyatnyono Semarang? 

3) Bagaimana legitimasi budaya lokal dalam pengembangan kurikulum 

pendidikan agama di lembagakan melalui praktik pembelajaran di MTs? 

4) Mengapa dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama di MTs Ma’arif 

mengakomodasi budaya lokal dalam konten pembelajaran agama? 

 

B. Daftar Item Wawancara 

a) Bentuk Legitimasi Budaya 

Latar belakang kondisi masyarakat 

1. Bagaimana kondisi keseharian masyarakat desa Nyatnyono? 

2. Bagaimana kondisi geografis desa Nyatnyono? 

3. Apa mayoritas pencaharian masyarakat desa Nyatnyono? 

4. Menurut anda, apakah masyarakat dilingkungan anda merupakan 

masyarakat agamis? Mengapa? 

5. Bagaimana pola asuh orang tua pada anak dalam keseharian? 

6. Rata-rata pendidikan terakhir masyarakat desa Nyatnyono? Mengapa? 

7. Rata-rata pendidikan terakhir masyarakat desa Nyatnyono? Mengapa? 

Lampiran 3. Panduan Instrumen Wawancara 
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8. Bagaimana organisasi dan partisipasi masyarakat Nyatnyono berjalan? 

9. Bagaimana keterkaitan pelestarian budaya keagamaan dengan 

pertumbuhan tingkat ekonomi masyarakat? 

 

Dominasi Legitimasi Budaya 

10. Siapa yang memiliki pengaruh dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan 

desa terutama kegiatan keagamaan? (selanjutnya disebut tokoh 

masyarakat) 

11. Bagaimana tokoh tersebut terlibat atau mengambil keputusan dalam 

pelaksanaan kebudayaan yang berlangsung? 

12. Bagaimana tokoh membangun kewibawaan kepada masyarakat, 

sehingga keputusannya diikuti? 

13. Seberapa besar pengaruh tokoh masyarakat tersebut terhadap 

keberlangsungan budaya? 

 

Sejarah pelaksanaan budaya Keagamaan 

14. Apa saja Budaya atau adat masyarakat setempat yang masih berlangsung 

hingga sekarang? 

15. Bagaimana antusiasme masyarakat terhadap pelaksanaan budaya 

tersebut? 

16. Apa alasan kegiatan budaya keagamaan masih berlangsung hingga saat 

ini? 

17. Bagaimana anda/masyarakat menyikapi budaya tersebut? 

18. Apakah para orang tua/leluhur menekankan pada anak-anak mereka 

bahwa pelaksanaan budaya tersebut merupakan suatu keharusan? 

19. Bagaimana upaya masyarakat untuk tetap melestarikan budaya sehingga 

dapat diterima dan dimaknai dengan baik oleh anak-anak mereka? 

20. Hal apa saja berkaitan dengan budaya lokal keagamaan yang di ajarkan 

pada anak-anak? 

 

Bentuk teknis keterlibatan warga sekolah dan warga masyarakat 

21. Bagaimanakah pelibatan warga sekolah dalam melestarikan budaya lokal 

masyarakat Nyatnyono? 

22. Bagaimanakah pelibatan warga masyarakat desa Nyatnyono dalam 

pelaksanaan kegiatan sekolah? 

23. Apakah jalinan komunikasi antara sekolah dan desa berjalan dengan 

baik? 
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24. Adakah kesepakatan antara sekolah dan desa terhadap penyesuaian 

kegiatan belajar di sekolah dengan kegiatan rutin di desa? 

 

b) Implementasi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama 

Dimensi Isi 

25. Apa saja materi pendidikan agama yang di ajarakan kepada siswa? 

26. Materi pembelajaran dalam kurikulum intra seperti Al-Qur’an Hadis, 

Akidah Akhlak, Fikih, dan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), adakah 

kaitannya dengan pemahaman budaya masyarakat setempat? 

27. Apakah isi/materi dalam kurikulum pendidikan agama tersebut konsisten 

dengan realitas sosial? 

28. Apakah isi/materi dalam kurikulum pendidikan agama tersebut diminati 

oleh siswa? 

29. Adakah kecenderungan untuk menyesuaikan pembelajaran agama yang 

dilaksanakan oleh tokoh agama dengan pembelajaran agama yang 

dilaksanakan oleh sekolah? 

30. Makna apakah yang terkandung dalam kurikulum pendidikan agama 

yang diimplementasikan di sekolah tersebut? 

 

Dimensi Proses 

31. Bagaimanakah model dan metode pembelajaran yang di gunakan dalam 

kurikulum pendidikan agama di MTs Ma’arif? 

32. Mengapa memilih model dan metode pembelajaran tersebut? 

33. Sumber-sumber apa saja yang digunakan dalam implementasi 

pengembangan kurikulum pendidikan agama? 

34. Dimanakah proses berlangsungnya implementasi pembelajaran agama? 

Mengapa? 

35. Bagaimana interaksi antar guru dan siswa dalam implementasi 

kurikulum pendidikan agama? 

36. Adakah kegiatan-kegiatan tambahan keagamaan di sekolah? Apa saja? 

37. Bagaimana implementasi hidden curriculum dalam kurikulum 

pendidikan agama di sekolah tersebut? 

38. Bagaimana interaksi antar guru dan siswa dalam implementasi 

kurikulum pendidikan agama? 

39. Kendala apa saja yang ditemui selama proses pembelajaran berlangsung? 
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Dimensi Hasil 

40. Kompetensi apakah yang akan diperoleh siswa dari implementasi 

kurikulum pendidikan agama? 

41. Bagaimanakah respon masyarakat terhadap implementasi kurikulum 

pendidikan agama di MTs Ma’arif? Mengapa? 

  

c) Legitimasi Budaya dilembagakan Melalui Praktik Pembelajaran di MTs 

Legitimasi budaya lokal dalam praktek pembelajaran di MTs. 

42. Apakah pembelajaran pendidikan agama disekolah konsisten dengan 

realitas sosial? 

43. Bagaimana guru mengadopsi budaya keagamaan lokal masyarakat 

setempat dalam kegiatan pembelajaran? 

44. Bagaimana guru menyampaikan konten pembelajaran kontekstual 

dengan kondisi masyarakat sekitar melalui hidden curriculum? 

45. Apakah implementasi kurikulum pendidikan agama mampu membentuk 

perilaku peserta didik? 

46. Bagaimana budaya keagamaan masyarakat mempengaruhi kegiatan dan 

pola pikir siswa di dalam kelas? 

 

d) Perlunya mengadopsi Budaya Lokal dalam Konten Pembelajaran 

Kebutuhan pendidikan agama oleh warga sekolah dan masyarakat 

47. Apakah kebutuhan pendidikan agama menjadi pilihan bermakna bagi 

anda/masyarakat? Mengapa? 

48. Bagaimana implementasi konten atau kurikulum pembelajaran dapat 

diterima dengan baik oleh peserta didik? 

Urgensi budaya lokal dalam pengembangan pendidikan agama. 

49. Seberapa besar pengaruh budaya lokal terhadap penerapan pembelajaran 

di sekolah? 

50. Bagaimana budaya lokal dapat menguatkan pembelajaran keagamaan di 

lingkungan sekolah? 
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DISKUSI KELOMPOK TERARAH (FORUM GROUP DISCUSSION) 

GURU-GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

MTs Ma’aif Nyatnyono, Kabupaten Semarang 

Topik “Legitimasi Budaya dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama” 

 

I. INDENTITAS INFORMAN 

INFORMAN 1 2 

a) Peran Subjek  

b) Nama    

c) Usia    

  

INFORMAN 3 4 

a) Peran Subjek  

b) Nama    

c) Usia    

  

INFORMAN 5 6 

a) Peran Subjek   

b) Nama    

c) Usia    

  

 

Lampiran 4. Panduan Forum Group Discussion 
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II. PEDOMAN FORMULASI FGD 

A. Topik FGD 

 Forum ini bertujuan untuk mengeksplorasi sebuah permasalahan yang difokuskan pada “Bagaimana legitimasi budaya 

lokal Masyarakat Desa Nyatnyono dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama di MTs Ma’arif” 

B. Tujuan : 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menemukan deskripsi tentang legitimasi budaya dalam pengembangan 

kurikulum pendidikan agama di MTs Ma’arif. Sedangkan tujuan khusus yang berdasar fokus masalah, maka tujuan yang ingin di 

capai dalam penelitian ini adalah: 

5) Menemukan bentuk legitimasi budaya dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama di MTs. 

6) Mengetahui implementasi pengembangan kurikulum pendidikan agama di MTs Ma’arif Nyatnyono Semarang. 

7) Memahami legitimasi budaya dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama di lembagakan melalui praktik pembelajaran 

di MTs. 

8) Menemukan keterkaitan legitimasi budaya lokal dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama di MTs Ma’arif. 

C.  Waktu dan Tempat :  
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DAFTAR ITEM PERTANYAAN  

a) Implementasi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama 

Dimensi Isi 

1. Apa saja materi pendidikan agama yang di ajarakan kepada siswa? 

2. Materi pembelajaran dalam kurikulum intra seperti Al-Qur’an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, dan Sejarah Kebudayaan Islam 

(SKI), adakah kaitannya dengan pemahaman budaya masyarakat setempat? 

3. Apakah isi/materi dalam kurikulum pendidikan agama tersebut konsisten dengan realitas sosial? 

4. Adakah kecenderungan untuk menyesuaikan pembelajaran agama yang dilaksanakan oleh tokoh agama dengan pembelajaran 

agama yang dilaksanakan oleh sekolah? 

5. Makna apakah yang terkandung dalam kurikulum pendidikan agama yang diimplementasikan di sekolah tersebut? 

 Dimensi Proses 

6. Sumber-sumber apa saja yang digunakan dalam implementasi pengembangan kurikulum pendidikan agama? 

7. Bagaimana implementasi hidden curriculum dalam kurikulum pendidikan agama di sekolah tersebut? 

8. Bagaimana dengan implementasi kurikulum ekstra? Kaitannya dengan budaya dan keagamaan? 

9. Adakah kegiatan-kegiatan tambahan keagamaan di sekolah? Apa saja? 

Dimensi Hasil 

10. Kompetensi apakah yang akan diperoleh siswa dari implementasi kurikulum pendidikan agama? 
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11. Bagaimanakah respon masyarakat terhadap implementasi kurikulum pendidikan agama di MTs Ma’arif? Mengapa?  

b)  Bentuk Legitimasi Budaya 

Sejarah pelaksanaan budaya Keagamaan 

12. Apa saja Budaya atau adat masyarakat setempat yang masih berlangsung hingga sekarang? 

13. Bagaimana antusiasme siswa terhadap pelaksanaan budaya tersebut? 

14. Apa alasan kegiatan budaya keagamaan masih berlangsung hingga saat ini? 

15. Bagaimana anda menyikapi budaya tersebut? 

Bentuk teknis keterlibatan warga sekolah dan warga masyarakat 

16. Bagaimanakah pelibatan warga sekolah dalam melestarikan budaya lokal masyarakat Nyatnyono? 

17. Bagaimanakah pelibatan warga masyarakat desa Nyatnyono dalam pelaksanaan kegiatan sekolah? 

18. Apa saja budaya lokal masyarakat yang dapat diadopsi dalam kegiatan pembelajaran? 

19. Apakah jalinan komunikasi antara sekolah dan desa berjalan dengan baik? 

20. Adakah kesepakatan antara sekolah dan desa terhadap penyesuaian kegiatan belajar di sekolah dengan kegiatan rutin di desa? 

c)  Legitimasi Budaya dilembagakan Melalui Praktik Pembelajaran di MTs 

Legitimasi budaya lokal dalam praktek pembelajaran di MTs. 

21. Apakah pembelajaran pendidikan agama disekolah konsisten dengan realitas sosial? 
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22. Bagaimana guru mengadopsi budaya keagamaan lokal masyarakat setempat dalam kegiatan pembelajaran? 

23. Bagaimana guru menyampaikan konten pembelajaran kontekstual dengan kondisi masyarakat sekitar melalui hidden 

curriculum? 

24. Apakah implementasi kurikulum pendidikan agama mampu membentuk perilaku peserta didik? 

25. Bagaimana budaya keagamaan masyarakat mempengaruhi kegiatan dan pola pikir siswa? 

d) Perlunya mengadopsi Budaya Lokal dalam Konten Pembelajaran 

Kebutuhan pendidikan agama oleh warga sekolah dan masyarakat 

26. Apakah kebutuhan pendidikan agama menjadi pilihan bermakna bagi anda/masyarakat? Mengapa? 

27. Bagaimana implementasi konten atau kurikulum pembelajaran dapat diterima dengan baik oleh peserta didik? 

 Urgensi budaya lokal dalam pengembangan pendidikan agama. 

28. Seberapa besar pengaruh budaya lokal terhadap penerapan pembelajaran di sekolah? 

29. Bagaimana budaya lokal dapat menguatkan pembelajaran keagamaan di lingkungan sekolah? 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

KEPALA SEKOLAH (KS 1) 

 

Subjek Penelitian  : Bu Isni (Kepala Sekolah) / 47 tahun 

Pengamatan / Wawancara : Wawancara 1 

Pertemuan Ke   : 2 

Hari, Tanggal   : Kamis, 4 Februari 2016 

Waktu    : 09.53 WIB 

Tempat   : Ruang Kepala Sekolah MTs Ma’arif Nyatnyono 

Disusun Jam   : 11.00 WIB 

Bukti Fisik   : Rekaman Suara 

 

Kode Item baris 
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Assalamualaikum.. selamat pagi Bu.. 

Waalaikumsalam, pagi mbak.. monggo mbak. Bagaimana? 

Nda papa bu, kebetulan pengen ngobrol, ada beberapa hal yang pengen 

saya tahu dari sekolah ini. kalo sejarah berdirinya gimana ya bu? 

Kalo sejarah berdirinya saya kurang tau, yang jelas katanya sekitar tahun 

87-an. Saya waktu itu sambil kuliah semester 2 itu saya sudah ikut 

ngajar meskipun sekolahnya belum punya gedung ini, kita masih 

numpang di MI waktu itu.  

Dulu satu gedung sekolah dengan MI brarti Bu? 

Iya.. MI yang sebelah sana itu lho mbak. Terus pindah sini tu sekitar 

taun berapa ya.. 90-an keliatannya. Yaa... kelas masih seadanya 

hehe 

Kalo keterkaitannya dengan masyarakat setempat, berdirinya ini karna 

memang keinginan masyarakat atau swadaya apa gimana Bu? 

Memang keinginan masyarakat. karna yang mengusahakan, yang 

mewakafkan tanah masyarakat, mbangunnya juga gotong royong 

iuran masyarakat sini. Guru-gurunya awalnya juga mayoritas 

orang sini.  

Sampe sekarang Bu? 

Oo ngga.. sekarang yang warga sini tinggal beberapa. Ya 25 persenan 

lah yang lain orang luar. Termasuk saya orang luar hehe.  

Gitu.. memang saling berkaitan ya. Nah ini kan MTs Bu, bukan sekolah 

negeri. Itu dulu diusulkan langsung ke pemerintah atau swadaya? 

Kalo dulu swadaya semua. Kan pemerintah baru-baru setelah jamannya 

Gus Dur kan. Itu ada apa. Gampange, ada bantuan intensif atau 

apa itu kan dari pemerintah baru ada belakangan ini. sekarang 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

25 
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lebih enak keliatannya guru sekarang ketimbang jaman saya 

pertama kali disini hehe. Dulu setaun dua taun saya pertama itu 

tidak ada bayaran dari sini. Karna memang anknya juga sedikit, 

iurannya juga ngga lancar, untuk operasional hariannya aja 

kadang kepala sekolahnya masih tombok. Haha. Ya memang 

bener-bener perjuangan. 

Untuk tenaga pengajar pertama kali orang sini semua itu gimana Bu? 

Awalnya iya banyakan orang sini, kemudian karena tuntutan ya 

mungkin karna berjuang terus sementara gurunya kan juga lambat 

laun pada berumah tangga, perekonomian kalo hanya dari ngajar 

tanpa bayaran kan ya ngga mungkin. Akhirnya pada keluar, nyari 

penghasilan diluar. Mulai dari situ tuh guru-guru yang berijazah 

pada masuk. 

Seadanya guru pas awal-awal itu ya bu. Hehe 

Heem. Paling yang lulusan pondok pinter, yang lulus sma, ya kaya giru. 

Jadi yang bener-bener sarjana guru waktu itu belum ada. 

Kalo dari segi siswanya bu? 

Siswa sini banyak cowonya mba. Perbandinga perkelas itu rata-rata kalo 

sekelas 30an anak tuh ya yang laki-laki sekitar 18-20. Saya heran 

juga, kok banya laki-lakinya.  

Banyakan sekolah lain banyak perempuannya ya bu. Hehe 

Nah itu, sehingga tingkat kenakalan kan lebih dibanding yang 

perempuan. Hehe  

Mayoritas anak sini juga ya bu? 

Iya rata-rata anak nyatnyono sendiri terutama bagian atas, itu anemonya 

kesini luar biasa. Tapi kalo yang bagian bawah ini sudah mulai 

apa ya.. mulai pengen keluar dari lingkungan sini.  

Ada perbedaan ya Bu? 

Iya, ini bisa njenengan teliti nanti hehe. Kesadarannya yang jelas beda, 

anak-anaknya lho, minat belajarnya, pola belajarnya.  

Perbedaan yang cukup kental anak-anak atas dibanding anak-anak 

bawah niku nopo Bu? 

Kalo masyarakat yang tua lho ya, yang atas itu cenderung fanatis ke 

agamanya itu lebih tinggi. ya itu memang ada bagusnya sih. 

Kemudian hal-hal yang sifatnya berbau teknologi canggih itu 

nganu, berkurang. ini mungkin ini bisa jadi permasalahan setelah 

anak lulus ya. Mungkin kalo SD, MTs, masih manut sama orang 

tua, tapi setelah memasuki masa remaja awal itu kan anak pengen, 

pengen, pengen, pengennya banyak. Benturannya sama orang tua 

yang pengennya agamis tapi anak tuntutannya sudah lebih 

modern. Hehe 

Oo.. lha untuk mayoritas pekerjaan warga sini nopo bu? 
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Ya kalo mayoritas kerja dulu petani sekarang ya banyak di pabrik, 

buruh, karyawan pabrik. Lha itu bisa benturan, itu nanti akeh lho 

ne nganu, masyarakate agamis, sementara pendorong 

perekonomiannya sekarang banyak dari pabrik. Akhirnya nanti 

muncul perubahan pada diri anak terutama. Nek nggon pendidikan 

anake bingung arep melu sopo. Hehe 

Orang tua atau lingkungan ya bu hehe 

Iya 

Untuk pekerjaan di pabrik itu sama bu rata-rata warga atas sama bawah? 

Ya rata-rata selain petani itu ya masih banyak, sama. Disini kan ada 

pabrik-pabrik besar kaya garmen, ada poli grup, kalo tidak ya ada 

yang home industri, ada konveksi, kan juga bisa nampung ibu-ibu 

yang dirumah. Neng pabrik, terus begitu punya anak, repot, karena 

usia juga mau kerja pabrik lagi kan juga ngga mungkin, akhire 

masuk ke home industri. 

Kalo tadi ibu sampaikan, anemo warga Nyatnyono bagian atas dan 

bawah sedikit berbeda, lha itu misalnya saat penerimaan raport 

atau pelibatan wali murid itu terlihat ada perbedaan nda? 

Lha nganu kita tu rada susah mengumpulkan wali murid disini, kalo 

tidak mencari hari-hari kosong, misalnya setelah dhuhur, 

jum’atan. Biasanya kan nek bar jum’atan, kan orang atas nek 

jumat pada pulang lebih awal seko alas, seko.. opo ngambil 

cengkeh. Kalo orang atas kan panennya cengkeh. Mesti kan 

pulang lebih awal orang-orang atas. Setelah jumatan pada dirumah 

atau tidak ya hari minggu, supaya memungkinkan banyak yang 

datang ya harus pinter-pinter cari waktu kosong mereka. sampe-

sampe kalo perapotan itu aja datengnya tartir-tartir. Undangan jam 

delapan, jam setengah pitu wis teko. Ono sing arep ning pabrik 

jupuk ndisik. Lha niku kan untuk mengumpulkan bener-bener 

susah. 

Hehe.. nek kegiatan sore teng mriki, kados kegiatan ngaji? 

e... ini baru di mulai dua tahun terakhir, ada sholat jamaah dhuha, 

dhuhur, terus ada tadarusan. Kegiatan extranya juga sudah mulai 

diperbanyak dan digiatkan. Kalo pramuka sudah dari dulu, 

sekarang sudah mulailah ya dua tahun rerakhir ada futsal, ada 

yang ya sekiranya bisa membuat anak betah mengikuti kegiatan di 

sekolah ketimbang kegiatan diluar.  

Kegiatan ngajine gitu ada kaitannya dengan kegiatan masyarakat 

setempat di desa sini mboten bu? 

Iya.. ne ngaji kan rata-rata anak-anak sini madrasah diniyah. Malah kalo 

di atas itu kaya wajib. Jadi kalo kita mo mengadakan kegiatan 

sekolah itu ya disesuaikan sana. Kalo pondok ada kegiatan jam 
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setengah tiga ya sebelum jam segitu usahakan anak-anak sudah 

sampe rumah. Kalo ada apa-apa ya ada koordinasi yang jelas dari 

pihak madrasah, dengan pondok, dengan sini. Pasalnya saling 

membutuhkan juga, hehe 

Hehe. Ngaji teng mriki termasuk pembelajaran ekstrakurikuler.. 

Masuknya ya mungkin di ekstra. Karena diluar jadwal pembelajaran. 

anak masuk, begitu masuk bel, kita bagi. Ada yang sholat dhuha, 

ada yang tadarusan. Ya pembiasaan saja untuk bekal mereka. saya 

yakin setelah mereka tua bakal istilahnya ingat lah. Wah ndisik 

aku tau sholat dhuha, minimal itu, mudah-mudahan kedepan bisa 

diteruskan kalo tidak pas SMA ya setelah tua nanti, hehe 

Ada manfaatnya begitu ya bu.. 

Pengennya sih berlanjut terus, tapi namanya anak muda kan yo susah 

Mlebet SMA dah males bu hehe 

he.e.. gampange cah TK, SD itu kan jak salaman we gelem. Tapi begitu 

masuk SMP lha wis... 

hehe.. nek teng mriki budaya taksih kentel nggih bu?  

Iya, ya terutama yang atas. Kalo atas kan itu ada madrasah semua. Ada 

makame mbah Hasan Munadi, sampe sekarang juga orang-orang 

luar Jawa sering mengunjungi.  

Dari warga Nyatnyononya sendiri juga mengikuti kegiatan tersebut? 

Iya, yang atas itu rutin, yang bawah itu ya paling sebagian yang lain 

temporer, jadi hanya waktu-waktu tertentu, misalnya pas 

selikuran. Itu kan rame banget. Nek misale njenengan masih disini 

coba aja. Mulai malem 19, 20, 21, ramenya itu sampe  kebawah 

sini pusatnya atas sana naik. Jalan kaki karena terlalu banyak 

pengunjung. Itu sebenernya aset besanya Nyatnyono. Misalnya 

pengelolaannya bagus itu jadi luar biasa.  

Sampe sekarang masih bu?  

Iya masih. 

Setiap bulan atau? 

Setiap bulan Ramadhan. Tapi sini kalo tiap malem jum’at kliwon mesti 

rame. Jadi wisata religi. Hehe 

Sebelumnya saya pernah kesini juga Bu, semester lalu kalo nda salah. 

Cuma dulu memang belum paham dengan kegiatan-kegiatan 

warga sini.  

Ya nanti sekiranya masih ada yang pengen tau, termasuk yang punya 

silsilah makam itu juga kan masih ada, bisa di anter siapalah 

kesana. Hehe yang tau lengkapnya kan beliau. Kalo saya kan tau 

hanya dari cerita-cerita. Coba ke Pak Ari itu. Oak KH. Ashari.  

Oo.. nggih bu. Mangke cobi tak kepanggih mawon. Maturnuwun nggih 

bu. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

KEPALA SEKOLAH (KS 2) 

 

Subjek Penelitian  : Bu Isni (Kepala Sekolah) / 47 tahun 

Pengamatan / Wawancara : Wawancara  

Pertemuan Ke   : 7 

Hari, Tanggal   : 28 April 2016 

Waktu    : 13.00 WIB 

Tempat   : Ruang Kepala Sekolah MTs Ma’arif Nyatnyono 

Disusun Jam   : 17.00 WIB 

Bukti Fisik   : Rekaman Suara 

 

Kode Item baris 
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Sekolah sedang dalam masa peralihan, jadi masa atau kebiasaan-

kebiasaan guru pada saat periode kepala sebelumnya masih 

terbawa. Sedangkan aturan-aturan yang sekarang lebih sulit, lebih 

tertib, disiplin. Karena untuk menyesuaikan itu ternyata masa satu 

dua tahun yo durung nyambung. Hehe 

Peralihan ya bu yaa.. 

Iya. Mungkin nak sampean sedikit banyak.. saya dulu kan di MTs 

Negeri Salatiga, itu memang ada perbedaan yang alumni kemenag 

dengan lembaga-lembaga pendidikan seperti Unnes, UNS. Dan itu 

rupanya cukup mempengaruhi pada saat pembelajaran di kelas. 

baru satu tahun ini ada kegiatan sholat itu sebenarnya ide datang 

justru dari guru-guru umum. Jane, pengennya, meskipun program 

itu datang dari siapapun, mbok ya oo.. kadang kan kita pengennya 

gitu, kan ada mapel-mapel tertentu yang pas dengan materi itu.. 

Disisipkan.. 

Heem. Semisal saya guru bahasa Indonesia, saya punya target minimal 

anak bisa mbaca. 

Ada kreatifitas sendiri ya bu.. 

Nah, gitu lho. Mbaca bener. Pengennya saya, waktu itu kan saya jadi 

waka kurikulum, begitu ada program, kurikulum punya program, 

dilaksanakan sesuai dengan mapel masing-masing. Yang sesuai 

dengan fikih ya fikih yang memotori, kalo yang sesuai dengan 

olahraga ya guru olahraga yang ngandegani, kan ngono..  Cuma 

kalo dengan kondisi sekarang, anak-anak bosen hanya dengan 

sekolah terus. Baru ada pramuka, ekstra macem-macem itu taun ini 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

25 



167 
 

 
 

R 

BI 

R 

BI 

R 

BI 

 

R 

BI 

 

 

 

R 

BI 

 

 

R 

BI 

R 

BI 

 

R 

BI 

R 

 

 

BI 

 

 

R 

 

BI 

R 

BI 

R 

 

BI 

R 

BI 

R 

BI 

 

Sebelumnya ngga ada bu? 

Heem. Pramuka ada.. ya ini karena masih awal 

Merintis ya bu? 

Iya, ya kendalanya tetep ada.  

Untuk tujuan penerapannya memang sudah baik bu ya? 

Iya di list dari tujuannya. Ini kan terus ada kegiatan pembiasaan itu kan 

baru-baru ini, ada sholat. 

Tadarus itu juga setiap pagi? 

Iya, gantian. Pokoknya ini kalo kelas satu sholat dhuha, kelas dua, tiga 

tadarus. Gantian, senin sampai kamis. Kalo setiap jumat ya itu ada 

mujahadah, ganti-ganti. Kelas satu memang sengaja tidak 

dihadapkan pada kegiatan praktik, ben balike rodo gasik. Hehe 

Hehe.. bosen juga mungkin kalo tiap hari bu.. 

Hee iya. Padahal sementara anak-anak sini, tidak hanya pada gurunya 

yang mengalami peralihan, muridnya juga susah. Diajak untuk 

gerak, ayo.. biasakan gitu.. hmmm 

Abot hehe apalagi kalo belum terbiasa.. 

Iyo koyo nagon, angon wedus atau sapi kalo belum biasa 

Nggiringnya susah hehe 

Pada prinsipnya untuk memulai memang tidak semudah yang 

diharapkan. Hehe.  

Masih penasaran yang itu lho bu.. 

Sing ndi? 

Mungkin dari Ibu yang lebih tau, pengaruh atau kaitannya budaya 

masyarakat setempat dengan pendidikan agama di sekolah, dan 

sebagainya itu.. 

Nak saya, setau saya ya, sepanjang saya disini. Itu Nyatnyono itu kan 

dikenal agamanya bagus karena ada makamnya Mbah Hasan 

Munadi. Sudah kesana belum? 

Sudah.. jum’at malem nopo nggih.. oh malem jum’at kemarin Bu saya 

kesana nginep. Hehe 

Nginep? 

Nggih.. 

Turu ning nggone sopo? 

Dimakam sampe jam 12an, terus nginep di Ponpes mana itu.. desa 

sebelah atas atas mriku bu, pertigaan belok kiri. 

Ning nggone Pak Fathan? 

Kirang ngertos Bu. 

Lha kok ora turu nggonu wae.. 

Itu malem-malem kok Bu, jam 12an, itu akhirnya nginep disitu, ijin.. 

mm.. itu kan ada kui, makam Sunan Mbah Hasan Munadi, Hasan 

Dipuro niku. Iku koyo dadi momen yo diwilayah Ungaran, 
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kabupaten Semarang. Terus jadi tempat ziarah senusantara. 

Menurut sejarah juga itu beliau penyebar agama Islam di wilayah 

sini.  

Semarang khususnya ya bu? 

Iya semarang. Terus lagi itu di sini tu sebenernya menurut 

sepengetahuan saya sejak kecil itu daerah santri. Islamnya bagus-

bagus. Kemudian karena perkembangan jaman saya ngeliatnya di 

Nggogik (desa sebelah Nyatnyono) masyarakatnya itu agak 

berbeda dengan Nyatnyono. Terutama untuk mengenal dunia luar 

IT, gadget seperti itu? 

Ya mereka setelah dilihat gini, gini, gini, terlihat kesadaran mereka 

lebih rendah dibanding daerah sini.  

Brarti kalo Nyatnyono sudah termasuknya lumayan ya bu? 

Terus atas juga begitu, saya ngga tau, contohnya gini, anak-anak yang 

pinter-pinter yang dari atas tu sebenernya banyak. Tapi setelah 

SMP, SMA, kok jarang yang.. mbok di kuliahke gitu lho. Kalau 

dilihat secara ekonomi, mampu. Tanahe akeh, kebon cengkehe 

akeh.  

Kesadaran pendidikannya memang masih rendah, Bu? 

mm.. tapi nak jenenge mondok, yo sak pol-pole di nganuke. Mondok..  

Termasuk putrane Pak Ari kan begitu SD pondok kabeh. Tapi Pak Ari 

sekarang lebih ngasilna karena anaknya selain mondok juga 

sekolah. Nak sing pengalamannya luas ya kalo bisa tidak sekadar 

mondok, tapi yang masyarakat atas kan masih ada kesan mondok 

yo mondok tok, sekolah yo sekolah tok.  

Ojo setengah-setengah begitu.. 

Heem. Kalo yang sekolah sekarang tu ya sekarang sebatas SMP, SMA, 

selebihnya mondok. Nha itu saya liat, saya bandingkan dengan 

anak sini Nyatnyono yang bagian bawah-bawah sini, terutama 

yang Candi, itu sedikit beda. Misale Candi, Candi kan itu termasuk 

bawah, lha iki mrono.. di bawah Nggogek, kalo Nggogek itu 

hampir sama dengan atas.   

Kalo dari segi pekerjaan orang tuanya, pemelihan ya, kemudian dari 

budaya keagamaan, kaya disini kan banyak yang petani juga, itu 

pengaruhnya apa aja Bu? 

Ya ikut mempengaruhi pola pikirnya. Hanya sayangnya, kadang-

kadang kesadaran orang tua disini itu kurang imbang dengan 

pesatnya teknologi pada anak-anak kota.  

Ngga ngimbangin? 

Iya, sehingga motor wis do nduwe, hape nduwe apik-apik, kadang kalo 

seperti itu kan pengawasannya kurang.  

Ngga bisa ngontrol? 
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Heem. Akhirnya ngga bisa ngontrol. Sehingga anak-anak disini yang 

kebablasen juga banyak. Sekolah wegah. Ngikutin temen-

temennya. Nek liat gayane anak-anak sekarang pacaran, wis... 

duuh.. kalo lebaran, masih keliatan agamise sih gini kalo lebaran, 

itu mesti anak-anak sini per angkatan silaturrahim ke guru. 

sehingga kadang-kadang, rumah saya itu ora muat. Begitu datang 

langsung motor rong puluh..  

Rombongan sekelas Bu? Hehe 

Rombongan sekelas. Itu yang keliatan agamanya. Sajane nak memang 

anak-anaknya rajin, cah kene ki asline do nganu sibuk banget nak 

sing gelem. Balik seko kene jam duanan. Istirahat sedelok, bar asar 

wis madrasah, balik maghrib, bar maghrib esih ngaji, balik ngaji 

kan yo paling sudah lebih dari jam delapanan. Kon sinau wis kesel. 

Hehe. Lha iki malah kadang ne wis nyekel hape, ora usah adoh-

adoh, anakku dewe, Ya Allah.. ngajine pirang menit, hapenane ber 

jam-jam. Ya alasannya sih browsing.. nak browsing kok yo moso 

sejam.  

Orang tua punya pertanyaan punya alasan ya bu, bukan jawaban. Hehe. 

Kok banyak pengaruh negatifnya bu?  Hehe pengaruh positifnya, 

misalkan apa yaa.. mungkin secara kegiatan pembelajaran lebih 

terstruktur ke siswanya, atau mungkin ada pengaruh-pengaruh 

mungkin di pembelajaran madrasah diajarkan kiai atau siapa, 

pengaruh ke pola pikir siswa atau ke kegiatan pembelajaran di 

sekolah itu gimana? 

Yo bedo sih. Gampange ning kene misalnya nganu Pak Yahya kan tidak 

alumni kampus 

Nggih 

Belum sarjana. Terus pandainya kan karena pandai di pondok. Dengan 

Pak Nasokha yang pandainya di kampus, kan kasarannya gitu, itu 

setelah disampekan ke anak itu saya ngliatnya lho. Pak Yahya kan 

baru disini, ya satu tahun, tiga semester lah. Tapi anak 

menerimanya lebih enak. Saya juga tidak ngeti. Itu mungkin 

karena apa ya bawaan dari diri sendiri, 

Bawaan personalnya.. 

Heem. Anak itu penangkapannya beda. Yo bedo guru beda cara 

pembelajaran. Saya sendiri juga beda. Tapi kalau Pak Yahya itu 

tidak banyak ngomong, anaknya malah itu..  

Kalo kegiatan nopo bu.. kados ziarah, nyadran. Ziarah kan dulu siapa 

Kiai Hasan Munadi, nah itu engaruhnya apa Bu dengan sekolah? 

Kalo ngaruhnya woo njenengan ngga tau ndisik ki jaman saya. Kalo 

dulu sebelum PNS kan pernah ngajar sini. Masih kuliah itu, wong 
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kuliah semester piro.. Terus waktu itu kalo nyadran kan libur. 

Wong tempate kan dinggo nyadranan. Sekolahe prei. Hehe 

Hehe. Kalo sekarang ngga ya? Ngga libur biasa saja? 

Kalo ini nganu, yo seiring perjalanan waktu. Dulu ya pas nyadran itu 

toh anak-anak banyak ngga pada berangkat. Wong ndisik kan koyo 

kadeso, kui mesti ngabar-ngabari sedulur-sedulure. Itu jaman-

jaman dulu. Kalo sekarang keliatannya sudah mulai beda. Anak-

anak tetep berangkat. Sekolah juga tidak diliburkan. Ya baru taun-

taun terakhir ini, termasuk pas ramadhan, itu nak di makam sini 

kan ada acara selikuran. Itu kan sejak tanggal 18 ramadhan itu kan 

sudah rame. Sepanjang jalan ini..  

Pada dateng? 

akhirnya anak-anak banyak yang ngga berangkat. 

Sampe sekarang bu? 

Heem. Kalo itu masih sampe sekarang.  

Setiap tahun kegiatan selikuran? Milih nonton, jualan.. 

Heem. Iya iyaa.. sehingga kemaren-kemaren nek bar selikuran, sekolah 

tuh di akhiri selikuran. 

Itu mempengaruhi kegiatan sekolah juga brarti? 

Iya, mempengaruhi. Sampe ngga pada berangkat. 

Hehe. Diliburkan tanggal dua satunya itu? 

separo punjul ra mangkat. 

Hehe. Guru ngajar siapa bu? 

Lha piye le poso-poso kan dadi kadang gurune keselen. Arep bodo, wis 

mambu-mambu bodo. Tapi untungnya taun saiki kan kalo puasa 

libur. Pas liburan itu dadine ra begitu ngaruh. Biasane pas waya 

mangkat kui yo ngaruh. Itu masih sampe sekarang. Taun kemaren 

juga masih seperti itu, sehingga kalo baca koran itu meskipun 

kaldiknya belom libur ya disini sudah libur. 

Mau ngga mau memang diliburkan karena memang ngga ada yang 

berangkat ya bu? Hehe 

Ya paling tidak kegiatan-kegiatan yang tidak menguras pikiran. Paling 

kegiatan keagamaan. ben gampange anak ada kegiatan sambil 

nunggu waktunya mau libur. Hehe  

Kalo silsilah dari Kiai Hasan Munadi, Dipuro, sampe adanya MTs 

sekarang, sampe kegiatan seperti ini itu ada nda bu? 

Ning nduwur iya. Nak MTs sendiri yang mendirikan itu ya tokoh-tokoh 

yang tua-tua. Pak Ashari itu blom ikut andil waktu awal itu. Yang 

andil ini beliau baru kemarin wafat, Mbah Wahid. Itu salah satu 

tokoh pendiri MTs. Terus adiknya, itu kan kebetulan Mbahe Pak 

Yahya. Itu yang mendirikan. Sudah pada meninggal. Nah Pak 
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Ashari itu masih generasi setelahnya. Ini Pak Wahid meninggal 

baru.. tiga bulanan kayanya.  

Dengan usia yang sudah sepuh ya? 

Heem. Terakhir di Ken Saras itu kita kesana, paginya itu mau di jenguk 

orang rombongan mana beliau tidak mau.  

Kenapa bu? 

Memang baliau itu Kiai yang menurut saya unik. Beliau tidak pengen 

menerima apalah, tidak mau dikunjungi orang banyak, ngrepoti. 

Tapi setelah MTs kesana Alhamdulillah mau menerima.  

Awal pembangunan MTs ini dulu juga banyak yang terlibat bu? 

Termasuk warga? 

Iya. MTs ini kan dulu di MI sana, yang dekat rumahnya Pak Yahya itu. 

Dulu kan pernah disana terus dibawa turun karena pemikirannya 

disini jangkauannya lebih.. 

Mudah diakses. 

Heeh. Aksesnya lebih luas.  

Dari pandangan ibu sendiri seberapa besar pengaruh budaya lokal 

masyarakat sini, atau mungkin budaya-budaya yang di bawa oleh 

tokoh, pembesar-pembesar ibaratnya gitu ya, ke kegiatan 

keagamaan disini? 

Yo tetep mempengaruhi. Terutama anak-anak atas ya, waktu beliau 

masih hidup, atau penggantinya itu apa yang beliau ucapkan itu 

dilakukan.  

Dituruti? Hee 

Heem. 

Kalo untuk kegiatan sekolah ada pengaruhnya bu? 

Ada. Ya ini juga termasuk apa ya kita kalo ada masalah, kalo ada acara-

acara penting, beliau tetap dilibatkan. Termasuk Pak Muhammad 

Wahid itu. 

Pembimbing sekolah begitu bu? 

Apa ya, pemrakarsa, pendiri, pendirilah. Ya itu dengan adiknya. Wong 

dulu MI yang atas dulu juga yang mendirikan mereka berdua. 

Mbah Wahid, Wahab.  

Sekarang setelah beliau nda ada, masih ada nda pengaruhnya, 

maksudnya budaya yang beliau tinggalkan. 

Ya masih. Ternyata sekarang saya tanya orang-orang sini, makam Mbha 

Wahib dalam kurun waktu tertentu itu banyak yang ziarah. Malem 

jum’at atau apa. Ditanya meh ning ndi? Meh ning mbahe. Mbah 

yang di maksud Mbah Wahib.  

Sampe sekarang masih melibatkan tokoh seperti beliau kalo kegiatan-

kegiatan sekolah, kaya tadi kan ada mujahadah? 
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Biasane ne mujahadah waktu beliau masih sugeng yo tetep mesti yang 

pertama jujug, dateng ya beliau. Hehe 

Setelah nda adanya beliau? Masyarakat umum atau pripun dilibatkan? 

Untuk mujahadah? nggih 

Ini untuk kegiatan mujahadah kita melibatkan masyarakat, tokoh-tokoh, 

yo tokoh-tokoh pengurus MTs, tokoh agama, terus wali murid.  

itu setiap berapa? 

Setiap sebulan sekali ya baru ini digagas.  

Belum lama ya bu? hehe 

 Kalo dulu, event-event-nya menjelang ujian.. 

Berdoa bersama nggih bu.. 

Heem.  

Pun sepen niki bu? Hehe 

Biasa, nak ngumah malah sepi, anakku durung do bali og. Hehe 

Nggih pun bu. Mangke nyuwun kabar malih nek mboten senin, rabu.. 

Tapi nak Senin ki Pak Apip bisa ngga ya.. 

O ngoten, ne mboten mangke kulo hubungin ibu mawon riyin nggih.. 

Iya. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

GURU (G1 AA) 

 

Subjek Penelitian  : Pak Minan (Guru Akidah Akhlaq dan Ke-NU-an)  

     / 29 tahun 

Pengamatan / Wawancara : Wawancara 1 

Pertemuan Ke   : 2 

Hari, Tanggal   : Sabtu, 23 April 2016 

Waktu    : 09.30 WIB 

Tempat   : Kantor Guru 

Disusun Jam   : 11.00 WIB 

Bukti Fisik   : Rekaman Suara 
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nembe mawon ngasto Akidah Akhlak nggih Pak? 

Nggih Bu.. lha wau niki to njenengan nderek teng kelas.. 

anaknya rame-rame ya Pak. Hehe 

nggih ngoten Bu, kelas istimewa itu.. 

kalo tadi tak perhatikan sekilas Pak, terkait budaya warga Nyatnyono, 

apa saja yang bisa di adopsi kedalam pembelajaran akidah Akhlaq 

ke ke-NU-an, mengingat Bapak kan guru Akidah Akhlaq 

sekaligus ke-NU-an nggih? 

ini yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat dulu ya, di daerah 

Nyatnyono sini memang masih kuat kaitannya hubungannya 

dengan ahlusunnah waljamaah. Jadi kegiatan-kegiatan berkaitan 

ahlusunnah seperti tahlil, yasinan, diba’an, sholawatan, berzanji, 

itu masih sangat kental.  

kaitannya dengan akidah akhlaq nopo Pak? 

di sekolahan MTs ini juga ada kegiatan rutinan seperti istighosah setiap 

malam selasa kliwon. Ini juga ngajak wali murid untuk 

beristighosah. 

oo.. tidak hanya siswanya saja ya Pak? 

ngga.. jadi ngga hanya murid, wali murid di undang, tokoh masyarakat 

sini juga diundang untuk istighosah. Itu kaitanya dengan akidah 

akhlaq untuk melatih anak-anak untuk kesiplinan kegiatan ke-

NU-an. Jadi akidah itu untuk menanam..apa namanya.. 

kedisiplinan. Yang NU itu kegiatannya, jenis kegiatannya. Itu 

juga kegiatan di MTs ini setiap hari jum’at pagi itu juga ada tahlil 

bersama, semua guru, semua siswa, semua karyawan, di lapangan 

sini. Kalo paginya, setiap hari selasa, rabu, kamis, itu juga 
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diadakan sholat jamaah dhuha. Kaitannya dengan akidah akhlaq 

juga dilatih untuk kedisiplinan, akhlakul karimah, bagaimana 

menghadapi sebelum sholat dhuha kan juga akhlaq.  

Kegiatan istighosah ini bisa dibilang diserap dari kegiatan budaya 

setempat sini begitu Pak? 

bisa..bisa.  

untuk komunikasi, komunikas sekolah dengan masyarakat itu 

bagaimana? 

komunikasi terhadap masyarakat seperti contohnya umpama ada siswa 

dari MTs yang tidak berangkat sakit tanpa izin itu dari guru, 

khususnya wali kelas itu mendatangi rumah siswa yang ngga ada 

tadi. Kemudian mendekati masyarakat sekitar siswa yang ngga 

hadir itu, menanyakan perkembangan masyarakat entah yang di 

Nggogik, Sendang, itu kan ada kaitannya antara komunikasi guru 

lingkungan sini dengan masyarakat.  

kalo kesepakatan antar sekolah dengan desa, untuk menyesuaikan 

kegiatan sekolah dengan kegiatan desa itu ada ngga apak? 

itu ada penasehat, jadi.. penasehat dari sekolah sini seperti Kiai atau 

sesepuh di Nyatnyono. Karena Ntatnyono ini di bawah naungan 

para sesepuh atau Kiai. Jadi ada katannya, kegiatan MTs ini ada 

yang ngebimbing, ada yang menasehati.  

untuk materi yang diajarkan ke siswa Pak, berdasar dari kurikulum 

yang sudah tersusun dari pemerintah atau lembaga terkait apa 

saja? 

yang diajarkan kepada siswa menurut buku pegangan siswa itu, Bu. 

Kalo masalah tentang pengajaran saya khususnya mapel Akidah 

sama NU bisa sama saya, untuk hal pengorganisasian dan 

semacamnya mungkin bagian TU lebih tau ya.. karena saya disini 

juga belum lama baru semester kedua ini.  

sebelumnya dimana Pak? 

di Jawa Timur, di Nganjuk. 

oo.. lama ya Pak 

lumayan.. apa lagi yang pengen tau. Hehe 

hehe.. berkaitan dengan pengajaran yang bapak sampekan saja sih Pak, 

terbilang sudah kontekstual atau sesuai dengan keadaan 

masyarakat setempat? Dan itu diminati siswa mboten? 

ya.. mayoritas banyak yang meminati materi, tapi ya yang namanya 

siswa ada juga yang kurang minat, kurang memperhatikan nggih 

kados wau kan njenengan pun ngertos nggih bagaimana reaksi 

peseta didik menerima materi tadi hehe 

yaa.. ada yang manut, ada yang ngantuk pak hehe. Kalo tadi Bapak 

sampekan sekolah ini dibawah naungan Kiai atau sesepuh, kira-
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kira ada nda kecenderungan menyesuaikan pelajaran atau 

kegiatan keagamaan di sekolah oleh yang Bapak sebut tokokh 

nggih. Itu bagaimana? 

itu bahkan, dari sesepuh sini, menekankan siswa siswa di MTs sini 

supaya lebih memiliki akhlakul karimah.  

untuk pembelajarannya tidak ya Pak? 

secara langsung tidak.. 

tapi untuk kegiatan-kegiatan melibatkan tokoh itu tadi? 

iya, melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat.  

kalo dari Bapak sendiri, makna apa yang terkandung dalam pendidkan 

agama ini Pak?  

maksudnya pesannya? pesannya itu memang kalo kurikulumnya sudah 

sesuai, secara penerapannya juga insyaallah sudah sesuai. Cuma 

siswanya ini, masih membutuhkan motivasi tertentu, jadi peserta 

didik ini ada yang sangat berminat, ada yang sangat antusias, ada 

yang kurang berminat, kembali ke peserta didik itu tadi. Kalo 

bicara kurikulum itu saya kira sudah sesuai.  

untuk penerapannya dikelas dengan metode atau cara apa Bapak 

menyampaikan Pak? 

Kalo Akidah itu identik dengan ceramah. Selain ada diskusi, 

merangkum materi yang sudah disampekan. Tapi identiknya itu 

kalo akidah akhlak ya ceramah. Kalo ke-NU-an seperti kegiatan 

materi pengertian tahlil, itu saya suruh mereka hafalan tahlil, ya 

disertai ceramah juga. Hehe.  

tetep ceramah ngga ketinggalan ya Pak? Hehe 

iya betul sekali itu. Tetep ceramah ngga ketinggalan, karena agama itu 

ngasih siraman rohani bisa kaitannya dengan ceramah. Ada 

menghafal, ada praktek. Tapi yang identik siraman rohani kan 

ceramah.  

lebih mudah ditangkap siswa begitu Pak? 

iya.. 

kalo untuk sumber pelajarannya Pak? 

yang pasti saya mengambil pengembangan materi dari Alqur’an dan 

Hadits. Seperti Ijma, kitab-kitab yang ada kaitannya tentang 

akidah sama ke-NU-an. 

selain dari materi, untuk implementasi ke pembelajrannya gimana Pak? 

Tempat mungkin, apa memungkinkan kegiatan diluar kelas atau 

gimana? 

untuk mapel saya khususnya sementara ini amsih di kelas. kalo untuk 

kegiatan akhlak yang lain seperti sholat dhuha itu di lapangan, 

jamaah dhuhur di masjid. Bukan masjid sini tapi masjid desa 

sebelah sini. 

 

70 

 

 

 

 

75 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

85 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

95 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

105 

 

 

 

 

110 



176 
 

 
 

R 

PM 

 

R 

 

 

PM 

 

 

 

 

 

R 

PM 

 

 

R 

 

 

PM 

 

 

 

R 

PM 

R 

 

PM 

R 

PM 

R 

 

 

 

 

 

 

PM 

 

 

 

 

itu setiap hari atau khusus hari Jum’at Pak? 

kalo hari jum’at kan jum’atan. Hari lain sholat dhuhur itu juga di masjid 

warga.  

kalo tadi Bapak sebut kegiatan semacam ini, bisa disebut kegiatn ekstra 

atau ektrakurikuluer ya Pak? Itu ada kaitanya dengan kebutuhan 

dari siswa atau masyarakat nda Pak? 

iya.. kegiatan seperti istighosah di sekolahan ini kan juga melibatkan 

warga, tokoh masyarakat desa sini, sesepuh-sesepuh juga datang, 

kemudian ada penyampaian dari kepala sekolah sepert keluhan-

keluhan untuk di sampaikan pada sesepuh supaya sesepuh juga 

memberikan apa namanya.. solusi ya, bagaimana caranya 

mengatasi permasalaha itu tadi.  

kegiatan eksra lain terkait kebiasann atau budaya warga sini nopo Pak? 

kegiatan rebana, qiroah, kemudian ziarah kubur. Cuma kalo ziarah 

masih agak jauh rentangannya, kalo rebana qiroah itu kan rutin 

sering ya.  

tapi tetep berjalan ya Pak.. kalo tadi Bapak menyebutkan ada tokoh-

tokoh masyarakat, siapa sih yang Bapak sebut tokoh masyarakat 

itu? 

ada.. seperti KH. Ashari, terus imam masjid mriki niku Pak Koimun, 

kemudian sing Bapake Bu Kantin, itu sopo..Pak Mustofa, terus 

sopo malih nggih Pak, tokoh-tokoh sing biasane diundang teng 

mriki ? Pak Syahroni nggih. Terus sing ngijazahi istighosah? 

nganu..Pak Nasrodin, KH. Muklis, Pak Aksin, ya.. banyak. 

makin banyak kan makin plus ya Pak. Hehe.  

iya pak, cukup banyak ini hehe. Untuk kegatan-kegiatan tambahan 

selain ini apa Pak? 

ekstranya sementara itu, qiroah, rebana, itu aja sih. 

kalo yang kaya pencak silat gitu ngga ada ya Pak 

ngga ada.. ya kegiatan olahraga biasa. 

oo.. terus gini Pak, dari yang saya tau dalam implementasi kurikulum 

itu ada yang namanya hidden curriculum atau kurikulum yang 

tersembunyi, yang mungkin secara langsung maupun tidak 

langsung setiap pembelajarn selain dari kurikulum pemerintah 

seperti yang tercantum di KI, KD, dan lainnya, sementara ada hal-

hal yang Bapak ajarkan diluar materi yang disusun pemerintah 

begitu. Itu bagaimana Pak? 

itu kalo kurikulum yang sudah disediakan dan mater yang disampaikan 

itu sesuai, jadi ngga ada yang namanya ujian kemudia siswa 

protes materinya belum disampaikan. Kalo tambahannya itu ya 

saya ambilkan dari alquran hadits. Karena kaitannya mapel 

akidah itu sangat erat katannya dengan dasar Alqur’an dan Hadits. 
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Ditambah ijma dan qiyas. Kadang siswa tak suruh menceritakan 

hal di sekitar yang masih ada kaitannya dengan materi yang 

sedang di pelajari.  

kalo kendalanya apa aja Pak 

ya itu kadang ada siswa yang tidur, udah tak bangunin masih tetep 

ngantuk. Kendalanya itu. 

harapannya dari pembelajaran itu untuk siswa nopo? 

siswa bisa mengambil sikap yang lebih positif, lebih meningkatkan 

kaitannya dengan akidah akhlak itu lebih ke akhlakul karimahnya.  

respon masyarakat ke pembelajaran ini sendiri? 

kalo respon secara langsung tanggapan ke saya rasanya belum ada. 

Kalo langsung dari saya lho ya.. kalo dari yang lain mungkin ada. 

Ngga tau saya.  

kaitannya dengan realitas masyarakat setempat gimana Pak? 

itu tadi yang tak sampekan, kaya kegiatan istighosah itu ada kaitannya 

dengan kegiatan istighosah di desa. Terus kegitan ekstra rebana, 

di masyarakt juga ada rebana. Makanya kegiatan ekstra disekolah 

ini melatih peserta didik kedisplinan juga. 

bisa dibilang ada usaha dari pihak sekolah, dari Bapak ya untuk 

menerapkan apa yang ada di masyarakat ke pembelajaran di 

sekolah. hehe  

iya.. kita harus bisa mengambil sikap bijaksana. Umpamanya, aturan di 

sekolahan sangat ketat, kalo ini diterapkan di masyarakat kan 

banyak yang kurang cocok. Ya gimana sikap bijaksana 

menghadapi masyarakat. kalo kurang bijaksana mungkin banyak 

masyarakat yang kurang sama kita. Yang namaanya masyarakat 

kan ada yang nurut, ada yang keras.  

nah sekarang dibalik Pak, kalo tadi aturan di sekolah yang mencoba 

membaur dengan masyarakat. gimana Bapak menerapkan budaya 

mayarakat Nyatnyono ini kedalam pembelajarn di kelas?  

itu sangat sesuai, karena akidah ke masyarakat sini, itu otomastis anak 

didik juga akidahnya sama. Jadi budaya-budaya masyarakat di 

terapkan di sekolahan, atau sebaliknya itu sangat cocok, sesuai. 

Ngga ada simpang siur atau kesalahfahaman. 

sama-sama enaknya ya.. 

iya, karena sama.  

kalo pengaruh ke siswa mungkin ke pola pikirnya gitu ada Pak? 

jaman-jaman seperti ini memang pola pikir peserta didik ketika 

dirumah, saat ini justru banyaknya pengaruh dari jejaring sosial 

selain dari kebiasaan budayanya sendiri. Seperti hape, internet, itu 

sangat mengurangi waktu peserta didik untuk belajar, yo wakyu, 

yo tenaga. 
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meskipun itu kebiasaan atau tradisi warga sendiri itu juga bisa menyita 

hal lain begitu Pak? 

iya, itu yang namanya hape, sekarang mempengaruhi segalanya. 

Mempengaruhi hubungan anak dengan orang tuanya, dengan 

sodara, tetangga, teman, baik dengan tokoh masyarakat itu sangat 

pengaruh bagi peserta didik itu sangat banyak. Tapi juga ada anak 

yang masih nurut orang tua. Cuma mayoritas ya terpengaruh itu.  

oo nggih Pak, bahkan hampir di semua tempat itu. Kalo dari Bapak 

sendiri kebutuhan pendidikan agama seperti apa? Agama 

memiliki makna tersendiri dikehidupan Bapak atau bagaimana? 

karena, agama Islam itu sebagai pedoman hidup. Pedoman hidup kita 

itu agama.  

kalo pendidikan dalam wujud pembelajaran dikelas yang banyak 

diterima anak-anak atau siswa? 

kegiatan praktek atau hafalan itu lebih bisa diterima dengan baik oleh 

peserta didik. Berbeda dengan ceramah, ceramah itu kalo 

memang didengarkan sungguh-sungguh itu bisa di cerna, bisa 

diingat. Kalo emang sungguh-sungguh, kalo ngga sungguh-

sungguh ya masuk telinga kanan keluar telinga kiri. 

itu pun penyampeannya mesti disesuaikan dengan kondisi dan 

lingkungan anak-anak untuk bisa diterima ya Pak? 

iya.. 

seberapa besar pengaruhnya kondisi budaya setempat mempengaruhi 

atau seberapa jauh masuk ke pembelajaran di sekolah? 

lho itu sangat mendukung. Kegiatan masyarakat yang sudah saya 

sampekan tadi seperti istighosah, rebana, itu berpengaruh. 

itu bagaimana kegiatan masyarakat bisa mendukung atau menguatkan 

pembelajaran keagamaan di sekolah? 

itu sangat kuat ya. Memperkuat kaitannya dengan kegiatan keagamaan 

masyarakat yang diterapkan di sekolah. atau sebaliknya, kegiatan 

sekolah diterapkan di masyarakat itu sesuai. Karena akidahnya itu 

sama. Akidah ahlusunnah waljamaah.  

itu menjadi alasan mengapa apa yang dari masyarakat mudah di serap 

di sekolah maupun sebaliknya ya Pak? 

iya. Pemahaman ahlusunnah masyarakat sesuai diterapkan di 

sekolahan.  

X :  dari UI ya mbak ya? 

bukan Pak, dari Unnes hehe. Nggih Pak monggo bilih wonten 

keperluan. Maturnuwun lho Pak infonya. Hehe 

nggih..nggih sami-sami.  
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Bapak ngasto SKI leres nggih? Kelas pinten Pak? 

Nggih kelas satu dua.. taun ini ya. 2015-2016.  

Taun sebelumnya? 

Ke-NU-an juga. 

Memang ada basic dasar dulu mengenyam pendidikan terkait SKI atau 

gimana Pak? 

Ngajar SKI sebelum ke-NU-an, basicnya di perbandingan agama saya. 

Ya sedikit banyak disana ada aliran-aliran yang saya pelajari.  

Boleh cerita Pak pengalaman-pengalaman selama mengajar SKI disini? 

Hehe barusan ngasta materi nopo Pak? 

Saya hari ini malah belum ngajar. Karena jam ke 3-4 sebetulnya jadwal 

ngajar SKI, tapi saya tadi presentasi. Saya kan ngajar di dua 

tempat ya. Di Sudirman ngajar disini juga ngajar. 

di SMK itu Pak? 

iya, di dua tempat kan berarti. 

jadi ini kenapa jadwal Bapak disini hanya kamis sabtu ya hehe 

iya 

tadi mengenai SKI, biasanya Bapak mengajarkan ke siswa itu dengan 

penyesuaian kondisi sekitar sekolah Pak? 

nah itu kita tekankan sejak awal bahwa belajar SKI itu sesuatu yang bisa 

dikatakan pasti. Dimana peristiwa itu tidak akan terulang lagi.  

satu peristiwa hanya terjadi sekali ya.. 

ya, itu yang pertama, kemudian keuntungan kita belajar sejarah adalah 

diharapkan kita belajar dari umat-umat terdahulu. Yang positif 
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mana, kita ambil yang baik-baiknya dari umat-umat terdahulu. 

Dan memang kita lebarkan, belajar sejarah itu paling tidak 

meliputi 4 hal. Pertama, nama tokoh, kemudian tempat kejadian, 

taun kejadian, dan yang terakhir peristiwa.  

yang terjadi pada saat itu apa gitu ya Pak ya? 

iya. Baik itu sejarah Indonesia, nasional, dunia, Islam pun saat itu sama.  

oo.. niki Pak, kulo kan sempet ngobrol kali Pak Nashokha, pembelajaran 

yang gampang diterima siswa itu kan yang kadang menyangkut 

dengan kehidupan mereka sehari-hari. Kemarin juga masuk ke 

kelas Bapak yang materi Sholahudin nggih.. 

sholahudin Al Ayyubi berkaitan dengan perkembangan pendidikan. 

kalo disini contohnya di madrasah. Yang pada jaman itu sudah 

dilaksanakan di mesjid-mesjid. Lha waktu itu kita sorotin. Kita 

bercermin pada mesjid yang sekarang ini yang jauh dari jaman 

dulu kan. Jaman Rosulullah dulu kan mesjid menjadi pusat 

pendidikan, kesehatan. Sekarang kan tidak seperti itu masjid 

seolah hanya untuk sholat. Saya contohkan juga, di mesjid Salman 

ITB itu kalo orang tua mengalami kesulitan mengerjakan tugas itu 

ke mesjid. Sudah ada mahasiswa yang sudah siap. Entah itu 

matematika, fisika, kimia, apapun itu ada. 

hanya masjid Salman disini yang menerapkan itu Pak? 

yang saya tau memang hanya itu, saya ndak tau kalo di Unnes gitu juga 

apa ndak. Hehe 

belum Pak. Hehe 

seperti itu kan bagus tidak ada salahnya. Untuk menyentuh kehidupan 

riil dari anak-anak memang saya sarankan mereka itu 

memakmurkan mesjid. Dan memang beda kok, mesjid jaman 

sekarang dengan mesjid jaman dulu. Mesjid sekarang ini sebatas 

untuk jarang sekali kita denger bar maghrib do ngaji itu sudah 

jarang. 

itu pembiasaan dari orang tua juga berpengaruh ya.. 

iya. Masyarakat kita butuh teladan, contoh, tidak ada maknanya orang 

menyampaikan kemudian tapi ternyata tidak di maknai itu tidak 

pengaruh.  

ini setelah sekilas saya amati memang perancangan pendidikan yang 

dipelajari di sekolah maupun dikampus itu sedikit berbeda dengn 

realita ya Pak? Hehe tidak hanya yang tercantum dalam KI, KD, 

tapi justru kebanyakan itu hanya sebagai acuan, sedangkan 

pembelajaran lebih banyak konteksnya dengan kondisi 

masyarakat setempat.  

kita pun sama. Saya kadang out of the box ya. Jadi kadang keluar dari 

tema yang di usung. Contoh aja kemaren ketika membahas 
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sholahudin Al-Ayyubi saya meminta mereka berkelompok-

kelompok, kemudian masing-masing kelompok diskusi dirembug, 

kemudian membuat mading, iurannya berapa dipasrahkan sama 

mereka. kemudian saya foto saya upload ke facebook. Agar kita 

juga eksis gitu hehe. Kemudian mereka diarahkan untuk berpikir 

apa yang bisa dilakukan di masa saat ini dari pembelajaran masa 

dulu.  

dan itu cukup diminati siswa ya.. 

iya. Karena kalo ngga gitu bosan. Jenuh gitu.. 

untuk menghindari jenuhnya itu Bapak menggunakan metode atau cara 

mengajar yang lain yang seperti apa Pak? 

yaitu tadi kadang praktek, kalo mereka ngga slese dirumah saya minta 

bawa ke kelas untuk mereka selesaikan diskusikan. 

diskusi antar kelompok.. 

ya, kemudian yang kedua ambil langkah dengan memutar film. Kan ada 

film yang bercerita tentang Sholahudin Al Ayyubi itu. Dengan 

tema yang saya sampaikan itu sesuai.  

itu menjadi sumber belajar yang cukup jadi faforit anak-anak ya Pak? 

Hee 

iya.  

harapannya apa Pak dari pembelajaran pendidikan Agama? 

paling tidak, satu titik poin yang pengen saya lihat ketika mereka belajar 

mengenai Sholahudin ada tumbuh Sholahudin yang baru, artinya 

semangatnya itu kita tiru. Boleh fight kemana silahkan, kerja 

dimana silahkan, tapi sholatnya jangan ketinggalan. Itu sing 

pengen saya sampekan. Boleh kamu kerja dadi kenek, dadi supir, 

apapun silahkan, sholatnya jangan ketinggalan.  

itu kan sejarah-sejarah dari kebudayaan Islam di masa lampau Pak, kalo 

sejarah-sejarah masa kini, artinya masa setelah Islam berkembang 

di Indonesia itu diajarkan juga mboten? Kaitannya dengan.... 

misalnya, kalo yang saya tau desa ini lumayan unik dibanding 

desa-desa lain disekitarnya. Kaya ada budaya nyadran, terus 

nopo.. 

oo.. itu ada di ke-NU-an. Tapi ya memang ada sejarahnya juga, ya 

sejarah cikal bakal dari desa, itu cenderung ke ke-NU-an.  

tapi memang tersisip dipembelajaran yang Bapak ajarkan di mapel SKI 

nda? 

kadang iya. Biasanya saya gini, saya mengajarkan dimanapun, ketika 

seperti mau isro-mi’roj ini, kan besok tanggal 4 atau 5 ada isro-

mi’roj itu ya, itu saya sisipkan, meskipun saya sedang membahas 

zakat atau apa, tapi ternyata anak juga suka, saya melihat suka. 

Kemudian setelah misalkan setelah lebaran haji, saya ceritakan 
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sejarah. Bahwa kalo nasrani itu kan Nabi Isa, kalo Islam kan 

Ismail, Bapaknya Ibrohim. Saya telusuri itu, terus saya 

gambarkan, kenapa kok mereka tetep bersikukuh pada keyakinan 

bahwa yang di----- Islam, bukan Ismail. Padahal satu sulbi, satu 

sodara. Islam, Yahudi, Nasrani satu sodara. Dan ini sangat 

membantu karena kebetulan saya juga lulusan perbandingan 

agama. Jadi saya bisa menjelaskan secara runtut imajinatif. Pun 

sama, ketika habis idul fitri liburan, saya jelaskan apa to makna 

idul fitri, meskipun tidak dalam tema kurikulum. Saya pengen itu, 

kita tidak terkungkung dengan materi yang ada di buku. Ada 

sesuatu yang mereka tuh belum mereka tahu. Dan saya pengen 

mereka pengetahuannya lebih luas ketimbang sekolah yang lain.  

tidak terpaku pada buku yang sudah tersedia itu ya Pak. Brarti ada 

istilahnya kurikulum tersembunyi yang dimasukkan kesitu gitu ya 

Pak? Hee 

ya bisa jadi kaya gitu. Yang saya katakan tadi, out of the box. Jangan 

terkungkung. Dan saya kan sudah terbiasa di sekolah alam 

pembelajaran tidak di kelas, diluar, kalo ini masih agak terbatas 

sih. 

kalo kita melihatnya lingkungan sekolah itu kan memang ke-NU-an, 

kemudian dari masyarakat Nyatnyono juga kebanyakan setelah 

saya amati, dari beberapa sumber juga, kebanyakan NU juga ya.  

Iya 

nah itu ada pengaruhnya ngga, kebiasaan masyarakat NU yang sudah 

membudaya dengan pembelajaran di kelas? sementara siswa-

siswa kan juga terbiasa dengan kegiatan-kegiatan ke-NU-an.. 

mungkin pembiasaan ya. Ambil contoh begini, kalo dilingkungan 

teman-teman yang di sekolah-sekolah unggulan.. apa namanya 

ya.. plus gitu ya. Asmaul khusna itu tidak seperti yang di 

lantunkan disini. Itu cenderung kaya yang dilagu rohani itu. _____ 

kalo sini kan tidak. Sini kan “biasma ikal khusna ighfirlana 

dzunubana” iu, itu kan beda. Meskipun sama-sama asmaul 

khusna. Artinya, ini identik dengan saya katakan identik dengan 

warna Nahdiyin disini. Jadi ya pengaruhnya ada, kemudian, ini ni 

diluar itu ya meski ada hubungannya. Misalkan pada masa maulid 

nabi, itu saya menyampaikan kepada anak-anak, mbok melu lah 

kegiatan perjanjen. Dimana sekarang tuh udah jarang sekali anak 

muda ikut perjanjen.  

banyak mainnya Pak anak sekarang, lebaran aja dolan. Hee 

hee.. nah ini. ini sama televisi itu pengaruh besar. Ini pasti dar kita 

ngimbau, bahwa kita tu ada di sekolah NU, madrasah NU, itu nanti 

kalian keluar diamana pun jangan lupa kulitnya. Tahili, ndongo 
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bar sholatnya jangan lupa. Kadang juga mengalami semacam 

kekagetan ketika merekan ke Jogja, Solo, yang mayoritas 

Muhammadiyah, loh kok neng kene ora nganggo kunut, lho kok 

ngene. Lha itu saya siapkan sejak awal bahwa ini ada perbedaan. 

Ini semuanya sama, tuhannya sama, kitabnya sama, jumlah 

rokaatnya juga sama. Jangan diperuncing hal yang seperti itu.  

kalo dari masyarakat sendiri responnya bagaimana? Terutama orang tua 

siswa nggih, dengan pembelajaran-pembelajaran agama yang di 

ajarkan disekolah? 

sejauh ini respon negatif belum.. 

tapi untuk keterlibatan masyarakat desa di kegiatan sekolah itu ada? 

dulu ada, ketika akhirussanah, warga kampung sini membantu 

mendirikan panggung dan sebagainya. Akhir-akhir ini berkurang 

keterlibatannya di hal semacam itu. Ini pernah kita lontarkan juga 

di forum guru-guru belum ada titik temu kenapa. Ya harapan kita 

kan sekolah membumi dengan lingkungan. 

komunikasi dengan masyarakat masih lancar tapi ya? 

iya, baik.. 

kalo tadi dari keterlibatan masyarakat kesini, kalo dari pihak sekolah 

sendiri, dari siswa-siswanya, guru, keterlibatan di masyarakat itu 

seperti apa Pak? Tentunya dengan bekal apa-apa yang sudah 

diajari, dibiasakan disekolah.  

apa ya.. ya paling himbauan saja. Himbauan agar memakmurkan mesjid, 

ngaji.. 

kalo di desa ada acara kados nyadran, ziarah ngoten Pak, itu 

berpengaruh ke sekolah juga nda?  

sedikit banyak. Ada guru yang kemudian meninggalkan jam disini untuk 

berpartisipasi nyadran, yaa siswa kalo secara langsung dilibatkan 

dari sekolah nda. Tapi guru-guru yang asli Nyatnyono sini juga 

semakin sedikit, jadi memang berpengaruh tapi tidak begitu besar.  

seberapa besar pengaruhnya itu Pak? Kalo ziaraoh itu mungkin tidak 

hanya disini ya Pak, karena memang itu sudah diajarkan, nah kalo 

yang Nyadran, terus kemarin saya sempet nderek acara nopo niku, 

iriban. Hal-hal yang kaya gitu masuk ke pembelajaran agama 

seberapa jauhnya gitu Pak?  

oo itu pada ini pengenalan tradisi, jadi saya sebatas memberi tahu. Apa 

toh nyadran itu, apa iriban itu, kemudian, apa itu metibumi. 

Metibumi, nyadran hampir sama. Kemudian, termasuk saya juga 

kenalkan tokoh-tokoh desa dan masing-masing dusun. Disini kan 

ada Mbah Hasan Munadi, Mbah Hasan Dipuro, ada Mbah Selo, 

Mbah Dipo, Mbah Wilis, Mbah Potrokusumo, Mbah Raden 
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Abdullah, Mbah Ujung Penglangi, Mbah Yanudin, kita kenalkan 

itu.. ternyata mereka banyak yang ngga tau. 

itu orang-orang yang cukup berpengaruh di MTs? 

itu wali-wali yang ada didusun setempat. Ngaglek ada Mbah 

Potrokusumo, di siroto ada Mbah Ujung Penglawis, di nggogek 

ada Mbah Yaenudin, itu yang apa... tokoh dulu, sudah meninggal 

dunia.  

yang sampe sekarang masih ada ngga Pak, tokoh yang berpengaruh 

disini? 

ada, Pak Kaji Ari tu.. 

ngapuntene, Pak sinten? 

Pak H. Ashari, Pak H. Syaroni, ada.. Mbah Wahid sudah meninggal 

dunia, paling itu.  

budaya-budaya yang dibawa yang ada masyarakat itu sifatnya merubah 

atau menguatkan pembelajaran atau bagaimana Pak? 

tidak, tidak merubah. Kalo menguatkan bisa dikatakan demikian. Ya 

kita sebatas memberikan informasi yang sekiranya agar anak-anak 

itu tidak melupakan sejarah. Termasuk didalamnya, saya 

mengajarkan sejarah sekolah kita ini. ini tanah siapa.. 

dari awal berdirinya ya.. 

iya, pendirinya sispa, sejarahnya bagaimana. Itu saya sampekan. 

Kebetulan saya juga warga sini, asli sini.  

iki wonten acara nopo Pak? Kok niku katah.. 

oo.. itu nganu, _________ se-Jawa Tengah. Upacara di Kodam. 

Kemudian beberapa hari nginep diwarga-warga Nyatnyono.  

sampun wonten jam ngajar nopo Pak? 

sudah.. 

oo nggih monggo Pak, nanti sekiranya banyak yang pengen saya tau lagi 

bisa ya Pak lain waktu ngobrol. Hee. Maturnuwun Pak. 

oo.. nggih. Itu aja dulu yaa.. 
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Subjek Penelitian  : Pak Nasokha (Guru Fiqih)  

Pengamatan / Wawancara : Wawancara 1 

Pertemuan Ke   : 3 

Hari, Tanggal   : Selasa, 26 April 2016 

Waktu    : 09.30 WIB 

Tempat   : Kantor Guru 

Disusun Jam   : 11.00 WIB 

Bukti Fisik   : Rekaman Suara 

 

Kode Item baris 
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Tadi kelas yang barusan saya ikuti kelas paling rame ya Pak ya. Hehe 

Iya. Lha itu kan tadi sulit untuk dikendalikan..harus pake cara-cara 

tertentu itu.. 

Seperti yang bapak terapkan tadi pake gambar-gambar itu 

Iya 

Padahal usahanya udah lumayan tadi Pak. Hehe 

Ya karna kelase, njenengan ngerti sendiri. Hehe. Kelas B nya sini rodo 

lumayan badung badung. Hehe.punya kemampuan lebih tapi kita 

harus siap untuk mengarahkan mereka itu. 

Bapak ngajar khusus untuk fikihnya saja ya? 

Fikih dan SKI, tapi untuk SKI hanya kelas tiga. Setelah sertifikasi ini, 

saya kan sertifikasinya fikih.  

Lebih fokus ke fikihnya kalo sekarang? 

Iya, tapi kan tetep ada hubungan, pelajaran fikih itu kan kontemporer. 

Yang dulu nda ada sekarang ada kan banyak.  

 Dan memang materi fikih ini harus mampu di sesuaikan dengan konteks 

masyarakat juga Pak ya? 

Iya, harus.  

Seperti yang barusan bapak contohkan dikelas gitu, hukum makan 

laron? 

Lha ini kan gambarannya seperti itu, sementara orang yang dekat laut, 

makan laron itu ya jijik.  

Termasuk saya Pak. Hehe 

Nah.. tapi orang pegunungan tidak seperti itu. Kita bicara itu haram, 

wooo... langsung di tolak mentah-mentah. Karena kita melihat 
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konteks, dari dasarnya laron itu kan jijik, kotor, kadang orang, 

budaya setempat termasuk wali songo kan. Oo yaa sementara 

boleh. Termasuk selametan. Kalo di Jawa itu kan muncul budaya 

nyadran, selamatan di perempatan, dikuburan... 

Itu secara fikih gimana Pak? 

Kita harus bangun yang betul, kita mau makan dimana saja itu boleh, 

tapi memenuhi kaidah, berdoa dulu, tempatnya dibersihkan dulu. 

Nggapapa. 

Itu kaitannya dengan hal makanan, kalo yang tadi bapak sebutkan 

seperti tahlilan nyadran itu? 

Tahlilan itu kan sebetulnnya disana ada muncul dari “berkatalah yang 

baik, atau diam”. Ada haditsnya disana (kemudian membacakan 

hadits), ketika kita muncul di tempat yang ada itu justru bagaimana 

kita wong Islam itu rohmatan lil’alamiin. Wama arsalnaka ila 

rohmatan lil’alamiin. Islam tu rahmat bagi semua ummat. Dan jika 

itu dilakukan jadi rohmat, jadi kasih sayang.  

Apalagi kalo gotong royong? 

Gotong royong itu kan dasarnya kan dari “bermusyawarahlah dalam 

suatu perkara”, bergotong royong dalam perkara atau sesuatu yang 

besar kalau ada suatu perkara diantara kamu. Nabi sudah 

mencocokkan. Hajar aswat, batu dipojokkan ka’bah tu, sebetulnya 

digotong nabi saja kuat, tapi nabi minta banyak golongan yang ada 

untuk mengangkat bersama-sama. Itu contoh bermusyawarah, 

gotong royong, karena kita memang disuruh berjamaah. Cuma 

perbedaan paradigma, menyebabkan sesuatu menjadi tidak baik.  

Saya kebetulan dari jurusan kurikulum nih Pak, kalo dalam 

pembelajaran kan memang ada kurikulum yang terstruktur, 

pelajaran ini cakupannya ini ini, fikih mempelajari ini, tapi untuk 

pembelajarannya tetap mengambil konteks dari lingkungan sekitar, 

meski dalam kurikulum tertulis tidak ada? 

Kita memang untuk mengajar harus mendekatkan diri pada lingkungan. 

Kalau nda susah. Termasuk kalo pelajarannya komplit kita perlu 

yang modern ya modern. Fikih nda berbicara tentang dasar, waktu, 

tempat, lepas dari itu. Kurikulum itu memang harus menyesuaikan. 

Buat kurikulum kok idealis tok, tidak menyesuaikan dengan situasi 

dan kondisi, ngga akan jadi.  

Tapi saya lebih banyak mempelajari yang terstruktur itu Pak, hee 

Ya.. tapi kan untuk berkaitan dengan proses.. untuk.. 

Implementasinya? 

Implementasinya, itu harus melihat situasi dan kondisi.  

Kemarin sempet ngobrol juga kalih Pak Minan Pak, pembelajaran disini 

tidak hanya dari kurikulum yang tertulis dari pemerintah, selain itu 
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juga dipengaruhi budaya lokal, termasuk tokoh masyarakat sini 

Pak? 

Kan begini.. pembelajaran yang betul menurut Alquran, sing pertama itu 

memang tidak terlepas dari, satu, diri sendiri. Yang kedua orangtua. 

Orang tua itu macem-macem, orang tua sendiri, guru. kemudian 

lingkungan. Lingkungan itu juga lingkungan keluarga, lingkungan 

sekolah, masyarakat, lingkungan pergaulan. Termasuk orang tua itu 

harus di pahamkan jadi orang alim, tokoh agama.. 

Boleh tau Pak? Disini siapa masyarakat atau perorangan yang cukup 

banyak berpengaruh? 

Ya.. itu kan relatif, tapi ada. Yang di tuakan misal Pak Hasan Ashari, 

kemarin Mbah Wahib meninggal, itu orang-orang yang banyak 

ilmunya, kemudian itu jadi tolak ukur juga. Cuma kan ya kadang 

ada yang tidak mau ikut dengan orang yang alim. Kalo pandangan, 

paradigmanya berbeda. Saya aja kadang beda. Kalo saya gini, 

setiap orang yang mau taat dengan Allah dan rosulnya, pasti 

dijamin oleh-Nya agamanya, dunia, akhiratnya. Ada dasar-

dasarnya, oo kalo diluar begii, kalo disini begini.. jadi tidak hanya 

sekedar ngomong jadi harus ada buktinya juga. Keyakinan ini saya 

terapkan ke anak saya, tak suruh belajar, ya ngaji ya sekolah. karena 

saya yakin, barang siapa kamu menolong agama Allah, maka Allah 

akan menolongmu. Anak saya yang pertama ini dapat beasiswa 

karena tahfid quran.. dan sekarang beberapa perguruan tinggi sudah 

menjamin kalo nanti sampe target tu di kasih beasiswa,  

Di Unnes juga sepertinya sudah mulai berlaku Pak.. 

Iya, di Unnes, di UGM, terus Unissula, Undip, kalo untuk kedokteran 

itu Unissula berlaku, UGM berlaku. 

Jurusan-jurusan tertentu? 

Kalo IAIN berlaku semua,  

Karena memang basicnya keagamaan ya Pak? 

Tadi yang saya katakan, keyakinan yang muncul termasuk ketika itu... 

anak saya yang pertama kan juaran OSN Semarang Kabupaten,  

Ini adeknya nanti ikutan? Hehe 

Insyaallah. Karena anak saya yang nomer dua yo sama, Cuma beda, 

yang nomer dua ke bakat, keterampilan. 

Biasanya didikan anak pertama berpengaruh banget Pak.. 

Iya, yang ketiga ya baik, artinya sampai saat ini masih ada beberapa 

lembaga yang misalkan dia pengen kesini, tak kasih jaminan seperti 

ini. 

Karakternya ini agak pendiam ya? Hehe 
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Anak pertama, kedua, tiga, empat, lima, beda-beda. Hehe. Tapi rata-rata 

alhamdulillah anak saya tu misalkan tak kasih sangu, turah, ya 

dikembalikan.  

Wah.. adek saya kurang iya Pak.. hehe 

Lho.. kemudian supaya dapat makanan yang halal, higienis, itu tak 

sangoni, karena boleh dikatakan kan sekolah anak saya boarding 

school. Pulangnya sore terus. Anak saya kalo sekolah pulange gasik 

itu... 

Ngga seneng? 

Heem ngga seneng.  

Itu kan didikan orang tua, kalo misal dari pendidikan agama yang di 

sekolah-sekolah kaya di MTs atau MI, nah itu bentuk pembetukan 

karakteristik, pembiasaan siswa bagaimana? 

Lha itu tadi, harus ada hubungan antara orang tua, dengan pengajarnya, 

dengan lembaganya. Saya dengan anak saya, dengan gruru-

gurunya itu nyambung. Kalo ada apa-apa misalkan anak mau 

pulang siang atau agak awal itu saya diberi tahu.  

Komunikasi yang baik ya Pak.. 

Heeh.. 

Kalo di MTs Ma’arif sendiri komunikasi ke orang tua siswa masih 

kurang nggih? 

Masih sebatas ya umumnya.. kalo yang istimewa kan sampe malem bisa 

diingatkan untuk sholat lail. Biar ada kontrol. Sini juga sebetulnya 

diterapkan dalam bentuk buku komunikasi, tapi.. 

Ngga jalan? 

Iya, jalan sebagian tok, banyak yang ngga jalan. Termasuk jujur aja, kalo 

pagi-pagi sholat dhuha disini dan sebagainya itu kan suatu 

kebiasaan yang baik. Dhuhur nanti sholat dhuhur. Cuman ya kalo 

secara modern SK berlaku, syarat dan ketentuannya itu banyak 

yang tidak dilakukan. 

Untuk keterlibatan orang tua atau warga sekitar di sekolah atau misalkan 

kalo adac acara sekolah itu diikutsertakan nda Pak? 

Diikutsertakan. Cuman... 

Ngga aktif? 

Presentasinya, cukup kecil. Beberapa masih mengabaikan. Padahal 

mereka harusnya menyadari, bahwa ngurusi anak dan menjadikan 

anak sholeh itu lebih baik dari pada mereka bekerja. Karena tidak 

lain kerja juga untuk anak.  

Mungkin timbal balik Pak? Kalo semisal keterlibatan dari sekolah ke 

warga itu gimana? 

Sekolah itu ada visit home.  

Dateng ke rumah-rumah? 
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Iya, Cuma kadang orang tuanya ngga ada.  

Tujuannya untuk apa? 

Ya untuk komunikasi berkaitan dengan bagaimana perkembangan 

siswa. Buat kurikulum itu tidak semsesederhana yang udah asal tau, 

tapi harusnya tau budaya, tau lingkungan, tau rancangan ke depan, 

dan stakeholder.  

Dari Bapak sendiri, pengaruhnya bagaimana, budaya warga setempat, 

Nyatnyono sini dengan kegiatan sekolah? 

Sebenarnya kalo semua itu terpogram dengan baik itu bagus. Tapi rata-

rata kalo saya ambil contoh ya sadarnya rata-rata dianggap ya 

berpengaruh. 

Tidak bisa dipisahkan antara sekolah dengan tempat wilayahnya, 

begitu? 

Ya nda.. kalo saya nda bisa.  

Bagaimana pun juga harus bisa menyesuaikan? 

Iya, tak kasih contoh gini, karena saya sering keluar-keluar, ke 

kelurahan, misalkan ada orang sini kuliah ke Al Azhar, peraturan 

di Al Azhar Mesir sana, kalo nanti pulang dari sana kok idealisme 

disana kok diterapkan disini nda akan bisa. Kalo bisa ya itu 

mungkin akan mendatangkan sesuatu yang jelek.  

Karena beda paham? 

Semua.. ya termasuk kalo kita melihat saat ini kan akhirnya terevaluasi 

misalkan UN, itu kan standar Nasional. sebetulnya, standarnya kalo 

saya oke. Tapi penggunaanya tidak boleh untuk ukuran kelulusan. 

Kalo ukuran kelulusan kan yang Jakarta sama Nyatnyono berbeda.  

Tapi sampe sekarang UN masih dipertahankan? 

Itu nda papa, sekarang kan standarnya tidak untuk kelulusan, tapi untuk 

mengetahui bagaimana ukuran untuk masuk ke sekolah berikutnya.  

Sejak taun ini? 

Taun ini, kemarin masih ada 60-40. Sekarang nda.. 

Kelulusan berdasar nilai raport? 

Nah, iyaa.. jadi semacam itu, baik tapi belum tentu pas. Kalo saya 

katakan, kalo buat kurikulum tu harusnya yang pas. Kurikulum 

2013 itu untuk dilembaga-lembaga yang sudak oke itu siap. Tapi 

dilembaga yang belum siap ya belum. 

Termasuk tenaga pendidik juga.. 

Ya semuanya, ya belum siap itu ya tenanganya, sarprasnya, ya 

tempatnya, semuanya. Jadi jangan parsial-parsial.  

jangan setengah-setengah ya. 

Iya..  

Kegiatan sholat dhuha berjamaah seperti tadi pagi, selain ada kegiatan-

kegiatan lain nda Pak, kegiatan tambahan atau.. 
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Yang dikelas kan ngaji, menyesuaikan. Kita kan belum punya tempat 

untuk beribadah jamaah semuanya. Sehingga itu dijadwal. Kelas 

satu, kelas dua, kelas tiga.. 

Yang tadi kelas tujuh? 

Iya, besok kelas delapan. 

Bergilir? 

Iya, karena tempatnya. Wong kita aja sholat, njenengan ngerti sendiri, 

seadanya tapi dilakukan. Kalo nunggu nanti ya kita ngga akan dapat 

apa-apa. Itu kan contoh kegiatan yang memang menyesuaikan 

fasilitas, tempat, tenaga.. 

Yang penting jalan dulu ya Pak. Hehe 

Sing penting jalan dulu. Karena kita beragama Islam itu kan apa yang 

bisa ya kita lakukan. Ora usah nunggu, “oo saya tak sholat nanti 

kalo udah hafal semua”. Malah nda sampe. 

Kalo kegiatan mujahadah, terus tahlilan, jalan juga Pak? 

Ya jalan. Terjadwal kok. 

Mengundang warga untuk ikut nda Pak? 

Ada, njenengan kalo disini lama nanti ya malem selasa kliwon.. 

Mujahadah dengan wali murid, warga juga? 

Heeh.. ini mendoakan kelas tiga. Kalo sini kan belum semuanya, 

sebelumnya pernah, jadi, pendidik, siswa, wali murid, masyarakat, 

tokoh masyarakat.  

Dateng semua? 

Semua 

Itu acara dengan undangan atau cukup dengan pemberitahuan? 

Karna... pertama undangan, kemudian kita beritahukan secara umum. 

Dilakukan kontinu. Selapan...kalo jumat kliwon. 

Tempatnya dimana? 

Tempatnya sampe sekarang masyarakat minta, pindah-pindah.  

Itu rutin setiap bulan? 

Selapan, itu setiap tiga puluh lima hari. Kalo kekerepen kan ya nda 

boleh. Kelebihan dalam Islam kan ya nda boleh. 

Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, begitu Pak? Hehe 

Iya, nda boleh. 

Termasuk makan ya hehe 

Betul, makan itu ya kalo njenengan tau, berkaitan dengan hukum fikih, 

secara syar’i, makan itu ya secukupnya. Kalo berlebihan haram. 

Sholat saja kalo berlebihan sementara ada kegiatan yang lain itu 

juga bisa menjadi haram. Kecuali tertentu, kita harus melihat, ada 

waktu, ada tempat, ada tujuan dan sebagainya. 

Ada landasan, dasar yang jelas ya Pak.. 
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Lah njenengan kan tanya begini berkaitan dengan.. karena njenengan 

berkaitan dengan kurikulum, saya berkaitan dengan ilmu untuk 

memberikan kurikulumnya ya harus khos bil khos. Jadi kalo khos 

bil khos itu yang umum nanti jelas katut. Kan seperti itu.. 

Dapet banyak pengetahuan baru ini. hehe 

Hee. Banyak hal. Kalo kita ingin membuat anak yang hebat, ya kita 

harus memperlakukan yang hebat.  

Dan jadi diri yang hebat juga ya Pak. 

Iya. Karena laqodkana lakum fi rosulillahi uswatun khasanah. 

Pembelajaran yang pertama itu adalah suri tauladan, memberikan 

contoh, tidak hanya memberikan omongan.  

Hee.. nggih, Pak. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

GURU (G4 AH) 

  

Subjek Penelitian  : Pak Yahya 

Pengamatan / Wawancara : Wawancara 1 

Pertemuan Ke   : 2 

Hari, Tanggal   : Kamis, 28 April 2016 

Waktu    : 10.00 WIB 

Tempat   : Kantor Guru 

Disusun Jam   : 12.10 WIB 

Bukti Fisik   : Rekaman Suara 

 

Kode Item baris 
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hasilnya terus pengamalannya 

pengamalannya itu gimana? Siswa praktek dikelas gitu? 

pengamalan dari? 

heem, dinilai satu-satu gitu pak? kebetulan kalau hadist itu disesuaikan 

dengan kebutuhan siswa nda pak, kalau misalkan kalau ee biasanya 

anak-anak remaja gitu kan usia smp kan masih remaja nggih? Kalau 

misalkan untuk ilmu atau hadist apa itu kan masih secara umum, 

tapi mesti ada hadist-hadist yang lain itu disesuaikan dengan 

kebutuhan siswa ngga sih pak? 

biasannya kita acuannya pada itu aja yang sudah ada di KI KD itu kan. 

acuannya kaya gitu 

kalau untuk tambahannya pak selain dari KI KD itu? 

untuk tambahan-tambahannya biasannya saya sering banyak cerita, 

cerita perihal... 

pengalaman? 

nda. Dari yang disini kan sedikit, lalu saya kasih kajian di itu, asbabun 

nuzulnya terus sebab kenapa hadist itu diturunkan.  Karena kan kita 

tidak bisa memberikan pelajaran quran dan hadist ini secara 

(Mudah / ngawur suarannya kurang jelas  :p) contoh umpamannya 

quran hadist mengatakan darahnya (_____) itu kan halal, apabila 

dia mengucapkan syahadat, itu kalau kita tidak buka secara luas, 

kita sampaikan secara yang ada dibuku ini, ya akan menyesatkan. 

Jadi belajar mengajar quran hadist itu resikonnya besar 

kalau salah yang itu ya... 

iya, harus cari asbabunnuzulnya 
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untuk kecenderungan menyesuaikan pembelajaran dengan konteks, apa 

keadaan siswanya itu gimana pak? 

gimana maksudnya? 

aaa, ya kaya tadi ya, siswa butuhnya apa, bapak mencoba menyesuaikan 

selain dari buku atau mungkin bapak mencoba memahami karakter 

siswanya atau bagaimana? 

ya karakter siswanya bagaimana, karakter siswanya, kemudian 

karakternya itu dicocokan dengan kejadian yang ada pada kisah-

kisah yang ada dalam alquran dan hadist, kan banyak itu contohnya, 

karakter anak yang menghardik anak yatim, ada juga yang anak 

yang ngecim (ngebully) temennya, sering diolok-olok. Nanti 

disambungkan dengan kisah dari sahabat yang seperti itu.  Terus 

diinformasikan nanti akibat dari sikap yang seperti itu. Dulu itu lho 

ada sahabat yang seperti ini akibatnya seperti ini. 

dari segi cerita kisah itu ya, dari buku tebal itu kan? Biasannya bapak 

menggunakan model atau metode pembelajaran yang seperti apa 

sih pak? Padahal kan seusia remaja apalagi seusia anak smp itu kan 

kadang kalau ngaji alquran dan hadist itu, belajar kan kontekstual 

gitu ya pak? Terus, ya kadang membosankan begitu bagi sebagian 

siswa, berarti bapak punya caa sendiri ngga untuk mengatasi itu? 

kalau saya itu kebanyakan tanya jawab mbak, tanya jawab jadi 

memperbanyak pertanyaan. Kalau ndak nanti saya buatkan apa itu 

kartu nama, saya buatkan tabel itu tadi kosong nanti anaknya saya 

suruh maju untuk ngisi. Terserah mau ngisis yang mana sampe 

penuh tabel itu. Ada yang lain? 

untuk tugas -tugas gitu dari bapak diambilkan dari buku ? 

ya, dari buku 

siswa punya pegangan buku sendiri? 

Ada 

kalau sumber-sumber pelajaran selain dari KI KD terus buku yang 

bapak gunakan itu, ada lagi ndak pak sumber-sumber. 

Ini 

hehe kurang tau dari yang bapak tadi jelaskan. kalau kendala dari 

siswanya sendiri itu gimana pak dalam pelajaran 

siswanya itu, kuang niat. Artinya, mereka belum tau datang kesini itu 

butuh mencari ilmu, akhirnya dikelas ya seenaknya sendiri, 

sebagian siswa. tapi kalau yang niat betul ya dia mendengarkan, 

responsive, tapi kalau yang ngga niat. Ya tidur.. 

apalagi kemarin sempet masuk ke kelasnya bapak.... 

pak minan? 

yang kelas 8 B itu rame banget. Yang belakang pada tidur itu.. 
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ya itu memang, dikelas itu ya spesial. kalau saya soal kelas itu ya lebih 

baik kaya mereka, lebih baik tidur dari pada mengganggu 

temannya, karena apa? Kita udah bangunkan, udah beri pengertian, 

tapi mereka nda berubah2. Dari pada ngurusi mereka yang setiap 

hari tidur, yang haus akan mendengarkan kta kok malah kita 

tinggalkan. Biarkan malah tidur. Mosok stiap tidur bangunkan, dari 

pada waktu yang digunakan untuk ngorohorohi terbuang percuma, 

mending waktu yang untuk ngoroh orohi itu kita gunakan untuk 

njelasno sing niat-niat ki lho. 

eman-eman nggih pak. Hehe 

eman-eman. terus 

ya itu salah satu mbak 

bukan kita mendiamkan mereka, tidak. Tapi kita sudah berusaha dan 

kalau itu berlanjut terus kita ngopeni yang kaya gitu, maka yang 

lain malah ditinggalkan. 

harapannya apa sih pak dari pembelajaran, alquran dan hadist itu? Ini 

untuk siswanya, biar siswanya apa gitu? 

yang pertama adalah mereka lebih bisa mengerti tentang islam. Yang 

petama itu/ yang berikutnya, agar mereka bisa selamat dunia dan 

akhirat dengan mengamalkan alquran dan hadist. Intinya itu. 

Karena pedoman orang islam, pedoman kita hidup dan beragama 

kan alquran dan hadist. 

abotnya disitu pak,  salah ngajar, salah 

iya. Contoh ngajar yang serng tidak cocok itu katannya tidak cocok 

untuk perempuan. Laki-laki boleh menikah 1 atau lebih perempuan. 

Itu kalau kita lihat sekarang maknawiyahnya saja. Tapi kalau kita 

lihat asbabunnuzulnya, kenapa kok Allah mau yang seperti itu, oh 

ternyata dulu itu banyak sekali janda, banyak sekali anak yatim. 

Kalu kita terangkan hanya laki-laki boleh menikah lebih dari sati 

perempuan saja, hanya sampe disini saja. 

nah kalau yang lagi , realitannya sekarang,  yang menikah bukan karena 

janda saja itu gimana pak? 

itu nggapapa 

ditelaah dari alquran dan hadist? 

hukum asalnya itu memang boleh, tapi asal situasnya itu 

memungkinkan. Satu dari pihak  laki2nya itu mampu dalam segi 

harta dan fisiknya juga. Kan nafkah wanita itu ada yang lahir sama 

yang batin. Yang kedua dari istri pertamannya itu ridho atau nda? 

Kalau nda ridho ya.. karena setelah saya teliti itu, rosul memberikan 

jawaban dari setiap pertanyaan itu, meskipun setiap pertanyaannya 

sama tapi kalau yang tanya beda, ya jawabannya beda,  disesuaikan 

dengan yang bertanya. 
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dan konteks situasinya. Nah itu kalau yang bertanya. Ee, jujur kalau di 

tempat saya kan masih agak asing kaya acara-acara kemarin itu 

sempet ngikutin acara iriban itu kan disini banyak acara-acara adat 

kaya gitu. 

ya, sadranan? 

ya, kemarin sempet malem jumat kliwon saya disini pak ya malem-

malem saya disini pak. Jam 11 malem, pengn liat kaya apa.. 

dimana? 

Dimakam 

nyatnyono? 

iya. Berdua sama temen juga perempuan juga kebetulan, ya sempet 

heran sih sama juru makamnya. “mbak iku tenan wong loro wani  

jam semene?”. Cuma penasaran aja gitu lho pak, kok itu kan 

budaya ya? Balik lagi ke bapak kalau mengulas alquran dan hadist 

kalau ditelaah dari alquran dan hadist itu gimana sih pak? 

budaya, budaya itu memang Cuma ada di indonesia yang seperti itu. 

Cuma sudah diisi dengan islam, oleh walisongo dulu. Memang 

contone ziaroh, tapi nek ziaroh itu bukan contone budaya orang 

indonesia. Ziaroh itu asli islam. Meskipun, dulu sebelum ada 

larangan, karena larangannya itu memang ada dasaran. Karena apa?  

Satu, karena belum ada orang islam yang meninggal.  Ngga boleh 

mendoakan orang hidup kan? Terus setelah itu, semenjak ada orang 

islam yang meninggal,  baru diperintahkan itu, ziaroh yang kedua 

kegiatan-kegiatan yang lainnya seperti nyadran, atau lain 

sebagainya, itu adalah kebiasaan orang jawa, memang asli orang 

jawa, kemudoan oleh walisongo dengan pendekatan yang seperti 

itu, nyadran kalau dulu Cuma diisi dengan ngobrol2 tok, terus diisi 

dengan dzikir, bacaan alquran. Seperti itu... 

hal-hal kaya gitu disisipin dalam pembelajaran mboten? 

ya ada, heem 

kan barangkali ada situasi, pak guru jelaske niki tapi wong tuwoku 

njelaske niki 

lho dijelaske. Cuman gini lho bu, yang menjadi salah pahamnya itu 

karena pengkhususan waktuya itu, yang menyebabkan kadang-

kadang orang itu akidahnya melenceng itu  apa? Pengkhususan 

waktunya... 

jadi kegiatanya memang... 

wah nek ora dino kui ora. wong padahal ibadah yang dijhususkan pada 

suatu hari untuk memperoleh pahala yang banyak aja ngga boleh 

mbak. Seperti saiki malem jumat kliwon, ibadahku tak akeh 

akehne. Itu tidak boleh. 

selama itu baik ya perbanyak nggapapa 
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ya, tidak boleh mEngkhususkan pada bagian-bagian tertentu, kecuali 

memang yang sudah ada di, di nass hadist nya itu, seperti malam 

lailatul qodr, atau isra’ mi’raj. Kalau kegiatan mitung dino, nyatus, 

nyewu itu ada juga hadistnya, cuman tidak shahih. Karena apa? 

Disitu diterangkan bahwa membacakan bacaan pada mayit setelah 

7 hari ini  manfaatnya apa? Dan hari-hari berikutnya, tanggal 

berapa. Setrusnya 

sama aja, jadi.. 

sama aja 

tapi sekarang kan sudah membudaya ya pak, hari pertama, hari ke7, hari 

ke 10 

ndak masalah, dari pada tidak. cuman kadang orang-orang yang salah 

itu bu, sebenarnya itu hal yang tidak wajib tapi dianggap wajib. 

Secara ekonomi, mereka itu tidak mampu tapi mereka menganggap 

wajib dan kudu sampe menyusahkan diri sendiri. 

kalau yang terjadi semacam itu, kalau semisal ngga punya, tapi kudu 

slametan kan jluntrungane utang, itu yang sebenere ngga boleh.  

Sepunyanya saya itu dulu pernah ditegur oleh kiyai saya, saya itu 

jamaah lari bu ada adzan wis qomat, saya lari dari pondok, 

dibilang.. ooh bodoh kamu ya. Lho enten nopo pak? Kalau ndatangi 

perintah Allah itu nda boleh tergesa-gesa, itu saja yang wajib, 

apalgi yang tidak wajib. Karna diterangkan nek jamaah itu 

datangilah pelan-pelan wudhu ngaji, nda usah tergesa-gesa, 

meskipun kamu teryinggal rakaat, nda masalah. Yang wajib aja 

sepeti itu, apalagi yang tidak wajib, nda usah dipaksakan 

kalau mau slametan sampe ngutnag-ngutang itu tetangganya ikut 

menaggung dosa nda ? 

tetangganya ikut nanggung bu, tapi nanggung kenyang. Hehe 

bapaknya suka ngelawak 

yo mosok njenengan umpamane ngerti kuwi slametane utang, ah nda 

usah dateng, kan nda mungkin juga.. 

lha yo malah dadi masalah,  artinya gini ya kalau tau itu, memberi tahu.  

Kalau saya seperti itu. Jadi kan misalkan, wah aku meh nylameti 

tapi gak duwe opo-opo. Umpamane utang sama saya nggih kalau 

saya yo, semampunya saja tk kasihnya. Kalau utung kan sifatnya 

wajib datangnya malah. Kewajiban muslim terhadap muslim 

lainnya itu ada lima : 1. Menjawab salam, 2. Mendatangi undangan,  

3. Mendoakan orang sakit, 4. Menjenguk orang sakit, 5. 

Mengantarkan jenazah. Takziyah itu, lah itu kadang-kadang 

ketinggal. Itu kewajiban itu, walalupun.. 

hak kita menjadi kewajiban orang lain gitu? 

Iya 
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iya, dan ketika nanti njenengan memberi salam kan saya punya 

kewajiban untuk menjawab, hak dan kewajiban itu menyatu dengan 

orang lain. 

hak bagi yang menerima dan kewajiban bagi yang memberi? 

termasuk hutang itu kalau punya, menghutang itu sunnah. Tapi kalau 

menghutangi dalam keadaan misalkan nda bisa makan. Ada orang 

yang kelaparan berapa hari dia tidak makan kalau tidak diterima, 

dia bisa meninggal dunia. semisal njenengan menemui hal itu, 

njenengan punya uang dan ngga minjemi, berati njenengan dosa. 

Jadi harus tau masalahnya, asli hukumnya sunah, memberinya. 

Hutang boleh tidak sunnah hutang itu, boleh, jangan keliru, 

sebaiknya usaha sendiri, kalau bisa nda ngutang. Kajian berkaitan 

dengan hukum  harus berbagai aspek itu, ada lagi hakekatnya 

dengan quran, karena kita kan yang menerapkan, maka harus tau 

macem-macemnya,  sebabnya, keadaanya kemudian permasalahan. 

Itu yang memahami kalau nda memahami, kalau ditannya ya 

kemudian jawabe sak karepe dewe. Tadi pak yar bilang 

pertanyaanya sama, pertanyaanya berbeda itu jawabannya bisa 

berbeda, karena keadaanya berbeda. Betul. Kalau yang udah 

sering-sering keteu dengan nomad. Mungkin agak mirip, agak 

hamoir sama, itupun kalau misalkan sama-sama itu tapi nda pernah 

mengelami situasi yang berbeda ya tetep kaku, jawabane yoharus 

begitu karna belum pernah ketemu sama situasi yang bermacam-

macam. 

pak tadi respon orang tua siswa itu pernah  ada respon ngga pak, kaya 

misalkan ee mungkin mengaitkan pembelajaran dengan kegiatan 

tambahan seperti itu.. respon orang tua dari siswa yang bapak ajar 

tidak ada, tidak. Ya baik. Karena  masih satu akidah ahlusunah wal 

jamaah. Nda ada, kalau disini masih. Kalau ditempat lain  ya, yang 

nyeleneh itu yang anak bukan orang tuannya . wong tuwone tahlis 

diunekno bid’ah, pakdhe saya itu juga sampe sekarang nganu, 

nggak mau tidur dikasur atau diranjang selagi anaknya belum 

kembali ke akidah, lulusan nganu, madinah, sekarang ngajar 

dimadinah. Kalau pulang pasti bantahan, gede gedenan kitab. Iya 

pak kiyai anwar..ya tidak akan ketemu kalau akidahnya seperti itu. 

Kita ngga akan ketemu.. deket tapi tidak ketemu 

pak padahal kita diam, padahal lawan kita bicara hanya untuk opo? 

Setidaknya mengurangi, mengurangi ribut. Rumangsane, eee saya 

ngalah secarane. Tapi tidak ikut omong-omongan supaya tidak 

berlarut-larut. Sementara orang yang ngomong terus itu tidak mau 

mengoreksi diri. 
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ini bu, komentar ini kita nda bisa, klau saya nda berani jawab bu. 

Soalnya ibu yang tau semuaanya. Njenengan ngomong gitu kook 

sementara saya diminta jawaban itu saya nda berani jawab, kecuali 

kalau kita tau, karena kalau nda tau kemudian saya mencoba 

menjawab, berarti saya sok tau, kan itu, itu yang ngga boleh 

hukumnya disitu, 

harus tau sabab musababnya kenapa terjari seperti itu.. hehe. nah kalau 

dari pak yahya sendiri? Sebagai guru alquran dan hadist itu, bapak 

punya makna tersendiri tentang seberapa besar dih kebutuhan 

alquran dan hadist ini buat bapak dan buat siswa   

kalau saya itu sebesar apa kebutuhan terhadap quran hadist, terhadap 

agama? Nda bisa jelaskan mbak, karena warisan nabi kan hanya 

dua itu. “saya tinggalkan kepada kamu dau hal kalau kamu 

berpegangan padanya tidak akan tersesat” yang dimaksud disitu 

kan Al-quran dan Hadist. Dari segala tingkah laku ya tujunya 

kesitu. Cuman kalau mau belajar quran dan hadist tidak boleh 

langsung secara dari buku, harus ada gurunya, harus diperdalam 

dari segi nahwu, syara, badek, dsb. dikatakan disana, kata habib 

luthfi itu kan kemarin ketika di unnes, nda boleh mengamalkan 

quran dan hadist secara kontekstual langsung itu, karena apa? Kita 

buka nabi, kita bukan sahabat, ilmu kita jauh ketimbang mereka. 

nah untuk mengajarkan itu ke anak itu gimana pak? 

ya tadi belajar dari tafsir, belajar dari kitab-kitab yang lainnya 

biar itu bisa diterima dengan baik oleh siswa? 

iya, kita berikan se sederhana mungkin, setelah itu baru mereka digiring 

ke arti yang sebenarnya.. 

jadi disesuaikan disini seperti apa dulu 

iya biar mereka seneng dulu mbak, kalau dah suntuk ya percuma. Kalu 

belajar pertama kali ya seneng dulu, memulia tadi, memulia dulu. 

lewat kondisi sekitar itu ya pak? 

iya, lha kan walisongo itu kan mengajarkan semacam itu 

mbak e pundi asline mbak? 

tegal 

tegal? 

Njih.. lha itu kembali ke topik Pak. Hehe seberapa besar budaya lokal 

tadi mempengaruhi pembelajaran dikelas Pak? 

ya cukup besar mbak, karena budaya lokal yang khususnya disini ya? 

Budaya lokalnya itu sudah tertata dengan baik karena jasa-jasa dari 

ulama terdahuulu, dah baik sudah banyak yang disesuaikan dengan 

quran dan hadist. Dah banyak.. 

dan ada tokoh budaya sendiri pak? Keagamaan itu sendiri disini juga.. 
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iya, dan biasannya orang2 sini kan lihatnya tokohnya, contone tokohnya 

disini dulu ngajinya dimana to? Dulu belajarnya dimana to? 

Mereka langsung ngikut. Contone, dulu panjenengan, gurunya 

kuliah dimana to? Ah tak ikut kesana aja. Disini masih berjalan 

seperti itu bu, ata-rata disini kan untuk yang pesantren kan 

banyaknya yang lirboyo, karena apa? Sesepuhnya sini dulu 

mondoknya disana. 

sesepuh sini? 

dulu mbah asmui, wahid. Biasannya orang2 sini kalau berpendidikan 

yang ngikut mereka, itu dulu sekolahnya dimana 

ngikut kesana? 

he.e, karena melihat kosolehan dari sesepuhnya tadi. 

termasuk anak sekolah dan sebagainya itu ketika mau mencari untk 

sekolahnya itu pertemanan itu lebih kental untuk hasil dari pada 

keluarga. Ketika nanti seseorang mondok disana, ya nanti 

teman2nya ikutan mondok disana, teman karibnya itu 

Mau tanya apa lagi? Hehe 

hehe.. ini sih Pak, bagaimana budaya lokal itu bisa menguatkan 

pembelajaran, penguatan kurikulum terutama  

sangat mendukung membantu sekali conto anak2 budaya disini ada 

selapanan, maulid dan sebagainya. Enaknya gini kalu budaya dah 

cocok pada pembelajaran kita, kita menyampaikannya itu bebas 

tidak ada kontra dari anak-anak atau orang tua sudah cocok gitu 

lho.. 

itu jadi alasan mengapa harus mengintegrasikan budaya lokal ke 

kurikulum 

iyaa.. jelas. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

TOKOH MASYARAKAT (TM 1) 

 

Subjek Penelitian  : K.H. Hasan Ashari (tokoh masyrakat) / 49 tahun 

Pengamatan / Wawancara : Wawancara 2 

Pertemuan Ke   : 3 

Hari, Tanggal   : 19 Mei 2016 

Waktu    : 09.40 WIB 

Tempat   : Rumah Bapak K.H. Ashari 

Disusun Jam   : 14.00 WIB 

Bukti Fisik   : Rekaman Suara 
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haa, seko Unnes? 

nggih. Nha kemaren Alhamdulillah sudah selesai urusan di MTs Pak. 

Hehe pengen ngobrol-ngobrol mawon, sharing pengen ngertos, 

terkait, eemm kalau kemarin banyak yang membahas kalau di 

Nyatnyono itu kentel dengan budaya kesantrian budaya 

keagaamaan begitu..  

iya, NU  

ini pak saya kemarin beberapa hari di MTs Ma’arif, pengen tau 

penerapan kurikulum pendidikan agama di MTs Nyatnono-nya 

sendiri, nah kebetulan karena di MTs Nyatnyono itu basisnya NU 

kemudian masyarakatnya juga NU itu kan balance nggih? Saya 

pengen tau barangkali ada pengaruh-pengaruh atau dorongan 

begitu dari budaya masyarakat Nyatnyono-nya sendiri, kebiasaan-

kebiasaan pada masyarakat Nyatnyono terutama dalam keagamaan, 

ke-NU-an ke pengembangan kurikulum  

ya pengembangan kurikulum dibawa oleh orang-orang yang 

berpendidikan dan dari pesantren, jadi nginduknya dari pesantren, 

pesantren-pesantren nginduknya dari para ulama dan para ulama 

dari para wali dan e... 

dari atas? 

iya. Yaiya berjenjang dari kalau ilmu umum nda ada sanatnya. 

Penelitian-penelitian nda ada rangkaiannya, kalau ada pula 

ahlussunah waljamaah itu kalau NU tetep semua itu ada 

rangkaiannya, ngaji ada, ngaji quran aja kamu gurunya siapa? 

Gurunya siapa? Gurunya siapa? Sampe pada beliau Nabi.  
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tanpa terputus?  

tanpa terputus,  saya belajar dari kyai saya di lirboyo, kyai saya dengan 

mbah Hasyim Asyari, mbah Hasyim Asyari dengan mbah Khaul, 

naik-naik naik sampai Syekh Maliki, Syekh Maliki naik terus 

sampai beliau Nabi. Ada rangkaian semua, kalau NU jelas itu. 

Ngga asal, jadi keilmiahan dan keberagaman tidak lepas dari semua 

itu baik budaya baik dari budaya kalau ada orang melahirkan, terus 

kalau ada udun lemah ada selain akekah. terus apa lagi yang mau 

ditanyakan? Saya kan kaya pak sukirno mbak ya. Apalagi gitu? 

Hehe 

ada pengaruhnya nda pak, mungkin dari pekerjaan mayoritas warga 

mriki mungkin? Mata pencaharian? 

karena pendidikannya amben tahun orang dengan apa ganti pandangan 

ganti tambah pengetahuan dan yang lain dulu orang berangkat kerja 

hanya ngrumput, nyangkul.. 

tani pak?  

ya buruh tani, ya tani. Dan sebagainya kemudian ganti tahun ada petani 

cengkeh ada petani kopi, ganti tahun ada yang jadi kontraktor ada 

yang di rumah yang cuma didepan komputer aja. Ada yang bisa 

mau ke Cina. Karena tambah pengetahuannya ya wawasannya 

tambah gitu, orang kan nda usah kesana kemari cuma dengan 

online kita dapet uang, lha kerjaanya sesuai dengan tuntutan zaman 

untuk kalau sekarang-sekarang pak? Banyakan nopo?  

Kalau sekarang selain tani kebanyakan ini kalau dua tahun yang kemarin 

banyak yang kelihatannya yang TKI ada sekitar 15 orang, sekarang 

sudah nda ada lagi. Kalau saat ini yang banyak ya selain tani ada 

yang jadi pegawai ada yang menjadi buruh ada yang yah.. 

kalau buruh pabrik itu banyak Pak? Soalnya saya lihat kan disitu ada 

banyak pabrik-pabrik besar nggih  

nda begitu banyak, bahkan banyak home industri buat intip, 

balungkuwuk dan sebagainya. Lha sekarang pabrikan, anaknya 

kasian dari pagi sampe sore nda jumpa ibunya, kalah dengan ayam 

kamu. Ayam kalu punya anak ibunya tanggung jawab. Kalau 

sekarang kan banyak anaknya yang terbengkalai, karena ibunya 

yang nda tanggung jawab, maunnya kerja terus. Lha saya termasuk 

orang yang menolak kalau mesti kerja ibunya kerja anaknya akan 

jadi generasi yang hancur.  

ibu saya juga bekerja niku pak. hehe 

hahahaha, oh iya tapi untung kamu kalau ada pendidikannya oke iya, 

tapi kalau yang sama sekali nda ada pendidikannya, nda ada apanya 

kemudian nda terarah, itu kalau ibunya bisa membagi waktu. Lho 

saya mendidik diniyah itu hampir 90% yang nakal itu pasti Ibunya 
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kerja, Bapaknya kerja. Kalau saya tanya, saya dikasih uang 10.000 

untuk jajan, udah nda ada pengawasan, nda ada... kalau masih ada 

diserahkan oleh bibinya atau buleknya atau mbahnya itu masih, 

tidak ada yang tau, sholat aja nda tau, lha akibatnya kena pergaulan 

yang nda terkontrol bebas 

Selain buruh dan home industri, disini kan kalau saya lihat banyak 

taneman dan tanah kosong dan daerahnya kan daerah pegunungan, 

kalau petani-petani masih banyak juga pak?  

 memang masih banyak ya yang punya tanah kalau yang nda punya 

tanah, ikut merawat, nyewo sini kalau yang tani yang cengkeh kopi 

manggis 

banyaknya berkebunnya itu ya pak? Kalau dari itu rata-rata pendapatan 

mempengaruhi pak? Dari pekerjaan, pendapatan kemudian 

pendidikan ke anak?  

kelihatanya kalau pendapatan ya.. apa terpautnya tergantung orang itu, 

kalau mau kerja keras, soalnya saya juga mengingatkan jangan 

sekali-kali bohong, kalau kamu sekali bohong, maka anak kamu 

akan bohong 10 kali, kalau kamu bohong 10 kali anak kamu akan 

bohong 100 kali. 

berpangkat ya. hehe 

ya kalau guru kencing berdiri kan murid kencing berlari. Itu baru berdiri, 

kalau bapaknya lari? Lha anaknya mabor. Jadi tatanan 

kemasyarakatan yang jujur itu kan orang didepan perlu sekali 

mengarahkan dan memberi contoh. Nah kalau ada kampung yang 

kok kelihatanya kaya gini, lah berati supirnya kurang beres itu, 

kalaupun itupun sudah ditanamkan, dan tidak berjalan ya terserah 

itu tergantung individu masing-masing, ya kalau orang bentuknya 

sudah kaya gitu ya mau diapakan aja ya tetep kaya gitu, dan itu kan 

ada di masyarakat, kalau coro wong jowo, waton suwoyo yang 

penting berbeda dengan orang lain, apapun kalau benar ya 

ditentang, memang orangnya sukanya beda. Kalau pendapatan ya 

termasuk pendidikan juga agak mempengaruhi juga  

untuk pendidikannya disini rata-rata? 

ada yang sampe S2 ada S1  

kalau kebanyakan itu?  

Pesantren  

pesantren ya? Jadi dari SMA atau SMP ke pesantren?  

SD malah,  dari SD ke pesantren. Sebagian setelah MTs itu. Nanti kalau 

mau nyari ijasah SMP dan SMA paket aja, umum kan yang penting 

pake ijasah. 

kalau yang dari lare-lare MTs niko kebanyakan itu dari pesantren juga 

nopo?  
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itu yang udah diformal gitu meneruskan ke MTs dan SMK Aliyah ya 

yang pesantren sekitar 50% lah. 

ini pak nek masyarakat mriki kan terutama kangge aktivitas keagamaan 

biasane wonten sing mbimbing wonten sing ngajak ngeten, nah 

bapak piyambak niku ngajak nopo pripun?  

yo ngajak kemudian kan tiap di RT, karna yang namanya masyarakat 

pondok ngaosnya apa praktek ubudiyah, terutama ibadah yang 

harian aja itu pake tata cara bersuci atau membersihkan yang baik 

bagaimana kemudian pakai pakaian yang benar bagaimana masak 

yang suci bagaimana. Kalau masak telor itu harus dicuci dulu 

karena itu keluar dari pantat ayam yang secara logika kalau itunya 

netes di itu kan najis, brambang lombok itu kan dari pasar harus 

kita dicuci dulu, itu kalau kita dari nol benar sampai kita dari air 

sampai cara-cara caranya masak, caranya wudhu, kemudian baru 

cara beribadah cara, pake rukuh aja ini orang batuknya masih 

ndapake gini ini rambutnya kelihatan itu juga nda sah kemudian 

pake rukuh apa yang di belek itu lengennya kelihatan juga ndak sah 

itu. Terus kalau berdagang ya katakan kalau merah merah kalau ijo 

ijo kalau anda apa berguru ditempat orang lain waktunya jangan 

korupsi waktu, jadi.... wong gitu aja masih ada yang tanya sah pak 

sholat isya jam 12 malam, itu karna saking awamnya nah kalau nda 

awam mau gimana yang tua tua itu dari dulu nda di nda di 

madrasah, ibadahnya ikut ikutan kok orang tunya dan.. lah itu 

termasuk ya dari semua orang  yang ada, saya manfatkan saya ajak 

untuk itu ibadahnya supaya itu, setiap RT saya kasih orang yang 

pulang dari pesantren jadi erat makanya sini 100% orang ahli 

sunnah wal jamaah nda ada orang kalau islam ahlussunah kalau 

yang agama lain sih biar yang penting dia tidak kita ajak bersama 

dalam kehidupan masalah dia mau melaksanakan keagamaan biar, 

nda usah yang penting dia nda memusuhi kita nda mengancam kita 

jangan dikucilkan karena kata Nabi tetanggamu sekalipun beda 

agamamu. Itu itu yang menyampaikan semacam itu harus orang 

yang ada kapasitasnya dibidang agama. 

Kemudian ini Pak, selain kaya ziaroh itu budaya-budaya lain mugkin 

ada? 

ya budaya ya tradisi ala NU malam senin ada tahlilan, malam senin 

barjanji sama tahlilan, malam jumat ngaji bersama di masjid, 

malam sabtu istigosah, malam rabu baca, haha begitu terus modal 

untuk kerukunan tetangga kan begitu.  

Kemarin saya ke MTs itu ada kegiatan mujahadah, lha terus nopo selain 

tahlilan terus kegiatan ngeten niku nopo termasuk pengaruh dari 
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budaya masyarakat sini atau pripun pak, ya karna disana basicnya 

NU? 

apa ya karna basicnya NU dan sejak kecil kan udah di ajari tatacaranya 

biar tau tradisiya, itu kan hanya sebagian tradisi, kan disini sudah 

turun temurun dari kiyai jaman dulu. Itu kalau diambil hikmahnya 

ada dalam tata cara membaur degan masyarakat kita saling 

sambung asa curhat makan bersama, ya kalau suasana begitu kan 

kalau bermasyarakat kan enak.  

tapi itu secara langsung atau tidak langsung itu berpengaruh ke kegiatan 

siswa teng sekolahan mboten pak? Kados MTs ngoten.  

oh iya jelas itu kalau di pesantren kalau di NU ada namanya orang 

belajar itu kalau belajar itu harus bersama-sama, pertama orang 

yang belajar, kedua gurunya dan ketiga orang tuanya yang 

memberikan support dan sebagainya dan doa. Karna kalau orang 

pandai itu anak dibekali dengan ilmu. Yang kedua akhlak, yang 

ketiga doa, nda harta, kalau orang-orang yang pandangan umum 

kan harta kalau hartanya banyak mesti pandanganya enak  

baru setengh jalan udah ini Pak 

malah belum setengah jalan dah habis, bapaknya masuk ke penjara, buat 

ngambil bapaknya anaknya udah nda puya apa apa. Kalau orang-

orang ya tau kan kemudian dibekali akhlak tatacara bagaimana 

menghargai seseorang lain. siapa saja yang tidak ketika jadi orang 

tua, karena orang tua dari mak dari wali murid ya apa kemarin. 

Karna saya, ya saya sampaikan juga anaknya dari kecil pake hape 

nda dipantau tapi sekarang itu baru ngetrennya anak kecil aja naik 

motor dan sebagaimya itu jangan salahkan orang tua jangan, 

salahkan orang yang didepan orang tuanya karna orang tuannya 

pastinya bangga kalau anaknya naik motor, ndapapa saya keras. 

Jangan harap kalau orang tua nda tegas dengan anak kapan 

waktunya belajar, kapan waktunya main, kapan yang jelas harus 

disiplin. Saya bilang saya.. dah lah ni saya pimpin untuk ikut 

mujahadah anak-anak  ini, nabi yakub aja kehilangan nabi yusuf 

sampai meneteskan air mata selama 40 tahun berdoa semoga ya 

Allah.. nyatanya gimana? kalau usaha kan Nabi Yakub bisa jumpa 

dengan Nabi Yusuf, itu namanya orang tua harus ada mujahadah 

ada doa segalaya. Lanjutkan kalau orang lain ahli sunnah nda da 

masjid apa, materi aja nda nyambung bahkan kalau dipesantren itu 

jadi orang tua anaknya mau ihdinassirotol mustaqim ya tunjukan 

setiap harinya didoakan pake alfatehah terutama ibu. 

iya, tapi antusiasme dari orang tua terus warga mriki? 

ya mereka sudah terbiasa dengan.. dan itu banyak yang kelihatannya 

anaknya biasa–biasa saja, tapi ternyata dengan support orang tua, 
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ya itu dengan harapannya nilainya bagus jadi ada nyatanya juga. Itu 

yang sudah diyakini. Ketika saya mau bangun masjid malah orang-

orang yang nganu masa yang mau bangun masjid habis 10 milyar, 

mujahadah nyewu, pada saat saya nda ada upati saya bilang saya 

nda akan pake uang bupati mau cetak mesjid, oke nda pake 

proposal DPR nda usah pake uang itu uang subhat semua buat saya, 

tapi ya itu saya modal 100jt tapi nanti, saya hanya akan bergantung 

pada Allah. Saya ditawari oleh orang-orang partai politik 60-40 

pak, atau 70-30 pak, saya dapet 10, mereka yang jadi makelarnya 

30. Silahkan kamu makan semua, saya bilang ndapapa, saya bilang 

nda mau, modal 100 juta, 4 tahun masih utuh 100 juta. Itu sudah 

habis 4 milyar, saya juga nda yakin, nda pernah cari uang, nda 

pernah cari uang kemana-mana yang jadi partai juga nda pernah 

kemana-mana.  

pembangunan belum selesai berarti? 

oh ya belom itu mah mah bungkus jati, gambarnya itu belom apa-apa. 

Itu asli mujahadah tanpa minta kemana mana. lha itu kekuatan 

mujahadah karena kita menggantungkan kepada Allah makan nanti 

Allah sendiri yang akan mengusik orang-orang yang hatinya bersih 

untuk beramal. Iki nek dipikir nggo akal ora nyandak. 

pusat kegiatan keagamaan nggih teng masjid pak nggih, lha niku wonten 

silsilahe nopo pripun pak?  

oh iya itu jadi pusat apa namanya.. kegiatan keagamaan lah. Masjid 

peninggalan wali ini sudah saya rehab yang ke lima berarti kan 

sudah ratusan tahun. saya anaknya sembilan, 6 pesantren 1 kuliah 

perbankan, saya bisa makan beli ini itu ngasih uang jajan anak, ya 

ada kebon, bisa suruh ngrawat orang terus saya bayar. lho kalau 

yakin sama ibadah benar ibadah berdoa tidak banyak melakukan 

kemaksiatan baik itu secara langsung atau tidak langsung apa 

kemudian ada rasa syukurnya dengan yang maha Kuasa, wong di 

qurannya sudah jelas lainsyakartum laadzidannakum..... berarti 

kalau orang nda ada perubahan berarti orang nda da syukurnya 

kepada Allah  baik segalanya itu orang kok tambah nyungsep 

berarti dia mengkufuri dikasih nikmat sehat dikasih badan komplit. 

Kalau orang sekolah dapet ijasah, kalau pesantren dapet ridhonya 

guru.  

nek komunikasi kalih tiyang sekolah? Warga nopo saking desa teng 

MTs komunikasine bagus pak? 

ya bagus. Ya didalam setiap pendidikan ya ada kegiatan yang disadari 

yang namanya pro kontra kemudian ada yang ngga cocok itu kan 

biasa cuman kalau namanya nganu kan dimusyawarahkan. Jadi ada 

saling sama apa namanya mengajar mungkin karna basicnya ngga 
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sama dan sebagainya, kemampuannya ngga sama nanti kan yang 

satu kan agak kurang perhatian sama yang lain kan itu aja.  

nek perlibatan warga desa teng sekolahan pripun nggih pak?  

ya selama dari sekolah membutuhkan ya karna dah saya sampaikan 

kalau itu juga milik kita, milik kita bersama yang dari situ ke 

pesantren kemudian dari pesantren dapat beasiswa di UGM anak 

sini juga banyak, ada 4 kayanya. Nah itu kan sudah kemajuan, 

orang kampung dapat beasisswa di UGM itu termasuk univ tingat 

nasional  

kalau dari warga sekolah sendiri keterlibatannya, wonten perlibatane 

mboten saking sekolah teng desa ngonten nek wonten acara-acara 

nopo gantosan misale? 

Murid-murid situ biasanya, karena yang mengajar nda dari sini semua. 

Nah yang terlibat biasanya orang-orang NU semua, keterlibatan 

yang secara langsung terjadwal itu nda, tapi keputusannya 

termasuk perangkat-perangkat sini itu kan terlibat 

kepengurusan sekolah pak 

iya, kepengurusan sekolahan, pak RW pak RT  

nek sekolah biasane kan teng sekolah wonten acara-acara tahliln nopo-

nopo  

ada tiap selapanan sekali lha itu untuk tokoh-tokoh semua hanya... 

perangkat desa nggih pak? 

iya perangkat desa, nah itu sudah termasuk keterlibatan dari pada  

nek biasane nek warga mriki terutama orang tua nggih nek ndidik lare-

lare biar nopo budayanipun taksih saget lestari ngeten niku pripun 

pak?  

ya ketika ada acara–acara desa seperti nyadran diajak ada pengajian 

nanti diajak sejak mereka kecil, ada tahlilan ada barzanzi itu senua 

ada ajaranya semua, itu termasuk biar tau kalau itu budaya orang 

dulu, ya langsung dilibatkan diajakn bukan hanya.. 

teori gitu ya pak? 

ya teori, itu memang saya sarankan untuk suruh ikut 

kalau disini nyadran saat jam – jam sekolah niku pripun pak?  

tetep dapet ijin kalo beneran libur to.. apa itu dari guru.. 

oo berarti biar lare-lare itu tetep 

yaa, biar anak-anak itu mengikuti, ya apa pandai-pandainya yang tua aja 

to berarti, kalau ada keagamaan yang paling mudah nanti sekolah 

diijinkan aja, ya sekolah wajib, tapi yang wajib lagi anda 

mendatangi kyai anda mendatangi pengajian, nah itu nda kaya 

orang yang nda paham biar tau kalau sekolah itu ya wajib 

peraturannya, tapi ya anak juga harus tau ini yang wajib karena 

perintah Allah. Anak SD jaman sekarang yang kelas 6, gurunya 
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bilang anak saya ajak lari kok ngga mau ya, lha saya bilang lha anda 

ngajar karena biar dapet gaji ada sertifikasi ada apa kalau nda lari. 

Sekarang itu ya rata-rata ya nda nyambung, gurunya mengajak lari 

tapi anak-anaknya hanya melihat aja. Beda sama yang swasta, 

sekarang kan lebih baik swasta dari pada negeri, karena apa? Kalau 

di negeri mereka kan sudah pasti digaji setiap bulannya, kalau di 

swasta kan disesuaikan dengan kinerja. Maka dari itu sekarang 

menurut saya, pendidikan selain pesantren tidak ada yang mau 

megajar dengan ikhlas, kecuali kalu pesantren bener-bener yang 

ngajar berharap supaya muridny bisa jadi orang yang selamat dunia 

akhirat. Makanya ta’lim masih tetap di pake di pesantren kalau 

orang islam ngga pake ta’lim ya sudah, suloyo  

itu berarti ada semacem nopo nggih Pak disebutnya kesepakatan antara 

warga desa dengan sekolah atau pripun?  

ya nda secara tertulis tapi ya yang sudah dihasilkan oleh pendahulu-

pendahulu  

ya kaya setiap kegiatan, ada kegiatan ini terus sekolah libur. 

oo lha iya nha kan dulu orang-orang tua kita dari pejuang-pejuang kita 

ya tinggal meneruskan aja, lho kalau kamu akakasna ya jangan 

macem-macem lho ada peraturannya lho gitu. Ya nda ada 

kesepakatan ya mereka harus memaklumi karena itu juga satu dari 

pelajaran untuk memberitahu, kalau hanya sekoalahan tok nda pake 

budaya nda pake, ya kalau di kampung kan biasa kerukunan ya 

tinggal nanti disampaikan aja apa yang menjadi apa anak-anak, 

sekarang apalagi ada komunikasi tinggal bilang aja ke kepala 

sekolahnya, oh nggih piye pak?  

komunikasinya itu tadi 

ee yaa iya kalau orang tuanya langsung kan, kalau orang yang didepan 

itu kan tetep harus ada jaminan apapun dari kegiatan itu berani 

mengambil resiko ya tinggal dikampung sendiri njenengan itu yang 

didepa kiro-kiro mau berani memberi contoh dalam segala hal lho 

karena berdekatan dengan umat bagaimana kebaikannya umat, lha 

tapi kalau yang didepan nda banyak apa pengalamannya kalau oang 

kampung bilangnya saklek kalau yang pendidikannya kurang, 

wong baru dibantah aja wis jengkel ning ngarep wewewe ngalahke 

arepan wee karena penyakitnya pedagang bohong, penyakitnya 

pegawai negeri itu kalau nda korupsi selingkuh, penyakitnya pnya 

ilmu dengki. Anaknya pedagang jarang ke pesantren, anaknya 

pegawai negeri jarang ke pesantren, yang ada ke sekolah biasa biar 

bisa jadi pns juga, anaknya dokter biar bisa jadi dokter, beda sama 

anaknya orang pesantren, tetep kudu di pesantren. Itu itu, yang 

paling banyak ya dipengaruhi oleh lingkungan keluarga  
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sangat mempengaruhi pak? 

suangat mempengaruhi. Sampeyan kuliah kan ngga lepas dari orang tua 

juga. Anda kuliah saya ndatau apapapa yang jelas itu basic orang 

tua mergo aku lho penak ngene secara duniawi, secara ateri secara 

kerjaan secara apapun saya terhormat juga kaya begini makanya 

anda harus begini kalau orang tua yang slow, biarlah mau jadi apa, 

berfikiran bebas. Saya gitu, mau berfikir jadi pejuang jadi apapun 

yang penting ikutin para ulama, itu jika anda percaya dengan nabi 

yang selama ini kita bangga-banggakan, apa mungkin ketika nabi 

melihat kamu nabi senang? Kan hanya menyenangkan orang tua 

yang penting orang tua bangga orang tua apa yang penting yang 

lebih dari orang tua kita, apa? Lha hehehe itukan jadi tinggal 

keluarga  

kalau dari bapak sendiri untuk pak anshari, kebutuhan e beragama 

pendidikan agama eem memiliki makna seperti apa?  

wuoo, agama itu landasan hidup untuk kehidupan dunia dan diakhirat, 

semua kata nabi ya mencari dunia aja pake ilmu, mencari akhirat 

pake ilmu, ya dua-duanya pake ilmu to, terutama ilmu agama, 

karena bagi saya orang kalau tau ilmu umum hanya tidak tau ilmu 

agama ya orang buta, kalau apa na bisa agama tapi tidak ada ilmu 

dunia, itu kaya orang yang kakinya satu agak kurang stabil itu aja 

ya, masih bisa jalan masih bisa apa jadi kaya kuda dan sang 

penunggang kuda, yang penting mana yang penting kan yang 

penunggang kuda kan? Kalaupun kudanya buta kan kita tuntun kita 

harus berani ber dunia itu kaya kuda itu. Kita yang harus waspada 

kita yang harus apa lha kalau yang naik kuda nda melihat apa-apa 

kan ya kalau sama kudaya kita dibawa kemana-mana dengan kuda 

hahahaahaha, lha kalau bisa kudanya juga bisa melihat orangnya 

juga bisa melihat, jadi ilmu keduanya juga penting, kalau hanya tau 

dunia tok ya itu orang yang naik kuda buta 

memang harus bisa ngelihat semuannya ya  

ya iya, yang bagus kan emang gitu komplit. Ilmu bagi saya segala-

galanya dan apalagi ilmu agama pasti dibawa mati dan itu akan jadi 

benteng dari pada malaikat, kata orang yang tau ilmu tajuwid aja 

man rabuka, bacaan apa coba? Malaikat ngga tau man rabuka itu 

bcaaan malaikat itu kan kaya robot, kalau sujud aja, ruku aja, dan 

biasa tanya ya tanya aja, kalau ditanya apa bacaan man rabuka? 

Bacaanya secara tajwid itu kan nun ketemu ra kan idgham 

billaghunnah nda tau lha bilang yang Ngutus sama Allah, ya Allah 

hamba, kamu saya suruh malah tanya saya tanya apa? Man rabukka 

bacaan apa? Nda usah diteruskan, ilmu orang tau ilmu tajwid itu, 

hehehehe itu baru ilmu tajwid saja, urung ilmu yang lain lha itu, 
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nda ada nanti kalau katakan yang saklek dengan agama hallah apa 

bahasa inggris matematika nda jadi pertanyaan kubur kok, tapi itu 

kalau secara agama itu fadhu kifayah tapi kalau ilmu agama fardhu 

ain orang harus tau, ya orang baca quran nda tau tajwidnya ya 

dzolim, itu harus dzolim dengan cara oembacaanya nda tau ilmu 

nahwu mau mengartikan ya dzolim kalau orang pesantren harus 

runtut semua hahaha, jadi nda sekedar baca buku nda ada gurunya. 

Wis semster piro njenegan? 

semseter 8 pak, semester terakhir insya Allah.. 

teng fakultas nopo mbak? 

fakultas ilmu pendidikan.. Berarti memang itu memang besar ya pak 

pengaruh budaya lokal ke pembelajaran disekolah? 

o iya, tergantung tokohnya disana, dan tokohnya mengarahkan kemana? 

Untuk orang-orang disekitarnya kalau ada orangyang kenal tokoh 

ya harus bisa mejebatani tekan kono yo dijak ngomong di naioalkan 

di rasionalkan nd amengarahkan ke teeangganya yang kurang baik 

kita biasa dengan ornag-orang mabok itu tapi jadngan dikampung  

tapi memang warga sini?  

o pendatang, yang membuat budaya baru pendatang tinggal opene 

tokoh-tokoh ya semoga sini aja perangkat saya semua yang perah 

di madrasah semua, dulu ketika 25 tahun yang lalu dihina, 

madrasah mau jadi apa? Orang berjuang itu siap untuk dihina 

orang, ssiap untuk dijahati orang, siap untuk di coba orang, nah 

kalau orang umum kan nda siap itu, siapnya enak-enak aja gitu 

hahahah. Lha kalau orang yang berjuang di agama, allah 

menjanjikna apa yang tak bisa dipikirkan anda. Itu cukup? 

tapi tasih penasaran sih pak, bagaimana kados wau nopo budaya-budaya 

keagamaan teng mriki mujahadah ngoten, pengaruh ke 

pembelajarane ngoten pak  

pembelajaran itu tu belajar secara pribadi belajar itu apa itu terutama 

dari keluarga dari orang disekitar, kalau orang tuanya nda paham 

pendidikan yang anaknya kurang 

nek pembelajaran teng sekolahan pripun? Wonten?  

wah yang tau disekolahan sana, kalau secara kemasyarakatan itu kalau 

habis maghrib jangan nonton tv perbanyak doa, kalau bisa baca 

quran karena waktu antara maghrib dan isya tu waktu yang sangat 

mustajab jangan itu digelorakan di semuanya  
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TRANSKRIP WAWANCARA 

TOKOH MASYARAKAT (TM 2) 

 

Subjek Penelitian  : Pak Parsunto (tokoh masyarakat 2) / 35 tahun 

Pengamatan / Wawancara : Wawancara 2 

Pertemuan Ke   : 4 

Hari, Tanggal   : Jumat, 6 Mei 2016 

Waktu    : 10.50 WIB 

Tempat   : Rumah Bapak Parsunto 

Disusun Jam   : 14.00 WIB 

Bukti Fisik   : Rekaman Suara 

 

Kode item baris 
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Kemarin sudah ngobrol terkait budaya warga mriki nggih 

Nggih 

Pengen ngertos kaitannya mungkin dengan pendidikan atau 

pembelajaran keagamaan teng MTs, Bapak kan nggih alumni 

mriku, kaitannya budaya keagamaan warga Nyatnyono kados 

ziarah ngoten dengan budaya nopo Pak? 

Piye yo.. di sekolah kan itu ada ilmu fiqih, Alqur’an Hadits, nak miyen 

jaman saya sejarah Islam, saiki ono ke-NU-an. Yaitu tambahan 

wawasan terkait budaya Islam untuk siswa itu oleh gurune. Ne 

dipelajaran yang langsung gitu memang nda.. 

Tapi pengaruhnya ada nda Pak dari budaya niku. Mungkin secara nda 

langsung gurunya menyampaikan ini lho nyadran, ini ini.. 

Itu ada. Tambahan informasi untuk siswa, ya masa-masa SMP itu kan 

banyak dikasih tau. Ini yang harus diikuti, ini yang dipertahankan.  

Kalo mayoritas warga niki NU nggih Pak? 

Heem. Sembilan puluh persen lebih. Paling yang selain NU berapa 

orang.  

Dari informasi yang saya dapat Bapak alumni MTs Ma’arif nggih? 

Mengingat dulu waktu Bapak di MTs itu ada pelajaran selaempak 

pokok tadi Alqu’an Hadits, Fikih, ada ke-NU-an dan sebagainya, 

penerapan di masyarakat seperti apa? Ada pengaruhnya mboten 

setelah Bapak lulus dari sana? 

Ya adalah. Tau hadist kan bisa diterapkan, mencintai umat Yatim, 

kebersihan sebagian dari iman, ajaran ke-NU-an, itu sama kan 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

25 



211 
 

 
 

 

 

R 

 

PP 

R 

PP 

R 

 

PP 

 

 

 

R 

PP 

R 

PP 

 

R 

 

PP 

 

 

R 

PP 

 

R 

PP 

 

 

 

R 

PP 

R 

PP 

R 

 

PP 

 

 

R 

 

dengan yang ada di masyarakat. Ilmu fikih yo seperti tata cara 

berwudhu, itu kan juga kita terapkan sehari-hari.  

Ada sangkut paut dengan keseharian ya Pak. Kalo mata pencaharian 

mayoritas warga mriki nopo Pak? 

Mayoritas, itu buruh.  

Buruh pabrik? 

Heem. Sama tani.  

Nah kegiatan Nyadran kados wau nggih wonten kaitane kali tani, hasil 

tanem nopo pripun? 

Kalo dulu sini kan panenan, kemudian sawahnya ditanemin padi, habis 

panen itu sedekah dusun. Kalo ini kan hubungannya dengan birul 

walidain. Segala amal akan putus kecuali tiga, salah satunya doa 

anak sholeh pada orang tuanya. 

Nyadran itu juga bentuk mengirim doa? 

Mengirim doa untuk para leluhur, orang tua yang sudah meninggal.  

Bedane kali ziarah nopo Pak? 

Hampir sama, tapi kegiatan nyadran ini kan dikhususkan juga ada kaya 

tadi, bentuk syukurnya, terimakasihnya orang pada leluhur. 

Itu diterapkan oleh semua warga Pak? Ada ajakan atau memang sudah 

terjadwal? 

Iya, tiap taun tu agendanya dua kali. bulan mulud atau akhir mulud dan 

bulan ruwah. Ada yang bilang rejeb ada yang bilang ruwah. Kalo 

njenengan mau ikut nanti ada tanggal 5 Juni. 

Masih bulan depan ya Pak. Hehe. Itu kegiatannya bagaimana Pak? 

Bersih-bersih area makam, setelah bersih-bersih dari situ, bareng-

bareng doa, tahlil. 

Itu yang makam Mbah hasan Munadi, ada kaitannya? 

Ya.. kalo itu per RW ada. Tiap RW tu pasti punya sesepuh ya. Yang 

memang beliau disitu berjuang untuk keagamaan. ini kalo bulan-

bulan ini saya kaliling. mau romadhon itu sering. Teng njenengan 

wonten? 

Mboten wonten Pak. Hehe.  

Daerahe sini daerah islami mbak. 

Kentel budaya keagamaannya ya Pak? 

Iya. 

Nek lare-lare alit usia SD, SMP, niku kegiatan keagamaan teng desa 

nggih wonten? 

Setiap sore, madrasah diniyah. Kemudian habis maghribnya ngaji 

ditempatnya Ustad. Ngaji iqro, wiridan, sampe baca tulis Al-

qur’an. 

Kegiatan tahlil lare-lare wonten? 
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Kalo anak kecil ada. Kalo disini di RT 3 itu ada peranjen. Seminggu 

sekali.  

Nek teng sekolah kados MI, MTs kan wonten kegiatan ektrakurikuler, 

tabrakan kalih diniyah nopo pripun? 

Jame bedo.  

Ada komunikasi? 

Iya. Biasanya diadakan bahasan bareng koyo kegiatan desa, musime 

ujian. Lha itu kalo mo ngadain acara tinggal menyesuaikan. 

Kemaren nggih anak-anak MTs mujahadah teng makam. 

Iya, mujahadah itu biasa dilakukan oleh semua madrasah disini. 

Sebelum ujian, UAN itu kan? 

Nggih. Itu rutin tiap taun ya Pak? 

Iya, untuk doa. Kita mau meminta apa kalo langsung dari kita sendiri 

dengan melalui orang-orang seperti itu kan insyaallah lebih baik 

lah. 

Ada perantara begitu ya Pak? 

Iya. Kemarin di sekolah ketemu siapa? Bu isni? 

Nggih, kebetulan kemarin berapa minggu full disana Pak. Hehe. 

Kepanggih Pak Rozi juga. Terose Pak Rozi kan pun dangu nggih 

Pak teng mriku? 

Nggih. Dari dulu awal disitu. 

Dulu MTs nda disitu to Pak? 

Iya. Dulu didekat MI, kuburan.  

Kalo ini Pak sedikit cerita mungkin, untuk anak-anak MTs yang dulu 

dengan sekarang banyak berkembang dimana? 

Bedanya ini ya.. ke sikap. Mungkin karena pergaulan juga ya. Dulu 

anak wong tuo ngomong opo manut. Kalo sekarang.. 

Balik ngomong Pak. Hehe 

Heem. Dengan cara halus ngga bisa. Ya itu komunikasi antar keluarga 

dengan sekolah atau dengan anak itu.. beda lah. Ada baiknya, 

dulu kalo saya disini dengan anak pojok sana ngga akrab, karena 

mainnya ngga kaya anak-anak sekarang, maennya sampe jauh 

kesana. Tapi masih sama paginya sekolah, sorenya untuk ngaji.  

Orang tua juga cukup andil disini ya Pak? 

Iya, lha kalo yang ngga tanggung jawab kan, urusan sekolah ya sudah 

itu disekolah.  

Mengenai budaya tadi Pak, seperti nyadran, selikuran, peran orang tua 

sengaja melestarikan atau mengenalkan pada anak atau 

bagaimana? 

Iya, melestarikan. Dengan tujuan ini yang pertama kita mengetahui 

silsilah mengapa hal ini perlu dipertahankan, dilakukan, untuk 
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bersih-bersih.. untuk mengenalkan dan mempertahankan ajaran-

ajaran atau budaya-budaya ini 

Ada bersh-bersih jelang ramadhan? 

Kalo sini di bulan ruwah. Terus untuk.. biar kita ingat, sebenarnya kita 

hidup bersama seperti makhluk lainnya kita juga mati. Itu kan ke 

kuburan.. 

Mengingat mati.. 

Iya, jadi ada kegiatan seperti itu. Ada kalanya kegiatan nyadran, ziarah, 

itu ada tausiyahnya juga.  

Biasanya yang mengisi siapa Pak? 

Bergantung RW-nya masing-masing. Kemarin malem sini pengajian 

Isro’mi’roj.  

Rame Pak? 

Ya.. alhamdulillah, yang dateng seribu ada. Semua warga. Warga dusun 

sini aja satu dusun udah 350 orang. Kemudian ditambah warga 

sekitar.  

Dimana Pak? 

Di masjid. Pusat kegiatan kan disana. Masjid itu penuh itu.  

Ne selikuran niku Pak? 

Nah itu malem 21 Ramadhan. Itu tiap taun.. rame. Di awali malem 20 

tuh pengajian. Yang ngisi Habib Umar kemarin.  

Pengunjung dari luar banyak Pak? 

Woo banyak. Hari-hari biasa ini juga sama, Cuma kalo selikuran itu ya.. 

sesek. Ini kalo bulan Jawa, hijriyahnya Rejeb, Ruwah ini pas 

rame-ramenya. Anak-anak sudah ujian. Ada libur panjang. Kalo 

disini memang kentalnya budaya keagamaan, Islam.. kalo 

budaya-budaya yang dari dulu, pas panenan itu ada sedekah 

dusun, sedekah desa,  

Kaitannya dengan sekolah-sekolah, pelibatan warga Desa sendiri ke 

sekolah pripun Pak? 

Biasanya keterlibatannya di kepengurusan. Kaya MTs itu dulu yang 

mendirikan para sesepuh. Itu juga kerja bakti semua warga. 

Sekarang sudah tidak pembangunan, tapi sekadar komunikasi itu 

masih. Termasuk saya ini juga pengurus. Hehe  

Alumni nggih? 

heem.. kalo masyarakat yang dilibatkan banyakan tokoh sekarang. Kalo 

kerja bakti kan juga mudah. Melibatkan warga ke pengurusan itu 

biasane kalo pas ada pendaftaran siswa baru. 

Penyebar informasi? 

Yaa.. termasuk. 

Kalo dari pihak sekolah sendiri ke warga ada nda? 
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Lha itu kaitannya tadi, masih ada kadang gorong royong royong, Cuma 

agak sedikit berubah kalo dulu istilahnya rela, terjun di 

masyarakat acara ngaji apa kaitannya dengan NU. Sekarang 

karena mungkin ganti-ganti pengajar pengurus yaa masih tapi 

sudah berkurang. dulu yang mendirikan sesepuh, kiai se-

Nyatnyono. Warga pun ikut kerja bakti. Ya itulah peninggalan 

sejarah oleh anak muda kadang itu agak disepelekan sehingga 

budaya-budaya yang kita anut tuh harus ditanamkan orang tua.. 

selain itu ada pengaruh teknologi, ada pengaruh positip ada 

pengaruh negatip juga. Makanya anak sini kebanyakan setelah 

lulus SD, MI, ke pondok pesantren atau ke sekolah agama, MTs.  

Sekolah formal, negeri itu nda Pak? 

Formal? Ada yang ya, ada yang engga. Ya kalo prinsip saya itu dunyo 

kahasanah, akherat khasanah. Ilmu dunia harus ada, ilmu akhirat 

juga harus ada. Donganya sapu jagat kan karena baik, akhirnya 

juga baik. Kan gitu. Cuma terkadang banyak orang tua yang 

memang lebih mentitik beratkan ke ilmu duniawinya, sehingga 

pengaruh-pengaruh yang kurang baik ke anak tadi itu tidak 

tersaring ya. Tapi tidak kalo diimbangi ilmu agama.  

Agama memiliki makna seperti apa buat Bapak? 

Ya itu sangat sangat penting. Agama itu kan mengatur seluruh dan 

sepanjang hidup kita. Lha makanya itu penyampaian agama itu 

kan harus disampaikan dengan cara yang mudah diterima oleh 

penganutnya.. tau Nyatnyono dari mana? 

Kalo Nyatnyononya sendiri tau waktu akhirussanah pondok, pernah 

mriki.  

Ooh.. 

Terus memang.. sebenernya nda terfikir awalnya pengen tau lebih 

budaya-budaya Nyatnyono. Awalnya pengen tau pengembangan 

kurikulum Pak, Cuma penasaran aja pengembangan kurikulum 

ini biasanya dikaitkan dengan hal yang seperti apa. Terus coba 

searching di Internet, ada beberapa, lalu observasi ke beberapa 

tempat. Nah salah satunya nemu MTs Ma’arif ini yang memang 

saya sengaja mencari sekolah-sekolah swasta yang biasanya 

untuk kurikulumnya bisa lebih leluasa memodifikasi Pak. Hehe  
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TRANSKRIP WAWANCARA 

WARGA (W 1) 

 

Subjek Penelitian  : Murtado Khasatu (warga) / 40 tahun 

Pengamatan / Wawancara : Wawancara 1 

Pertemuan Ke   : 1 

Hari, Tanggal   : Kamis, 9 April 2016 

Waktu    : 21.30 WIB 

Tempat   : Makam Wali Mbah Khasan Munadi, Nyatnyono 

Disusun Jam   : 23.00  WIB 

Bukti Fisik   : foto, catatan lapangan, rekaman suara 

 

Kode item baris 
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Ziarah disini ini banyak yang mengikuti Pak? 

Ya banyak 

Ngapuntene, Asmo Bapak sinten? 

Kula murtado khasatu, monggo mlebet mbak 

Mboten nopo-nopo Pak? 

Mboten nopo-nopo.. Nggih nggih 

Bapak bekerja teng mriki nggih? 

Kula juru kuncine. 

Juru kuncine, nek niki bapak, badhe tanglet nek kondisi masyarakat 

mriki niku pripun? 

Kondisi itu kan luas, kondisi yang bagaimana terus agamis atau tidak 

agamis itu kan harus luas, jadi pertanyaane sampeyan itu kan 

coro wong itu kan harus lebih jeli lebih terang, dadi menjwabnya 

tidak asal jawab, sampeyan tanyanya masyarakat yang gimana? 

Masyarakat sini kebanyakan alhamdulillah Nyatnyono itu 

agamis semua terus kebanyakan dari semuanya itu jebolon 

pondok semua ada yang swasta ada yang bekerja di pabrik ada 

yang tani, ya itu masyarakat. Tapi kebanyakan disini dengan 

adanya makame makam Mbah Hasan Munadi, semua diyakini 

atau tidak yakin masyarakat, dimana agama disekitarnya 

mendapatkan berkah-berkah, seperti dulu yang ngga bisa ada 

ojek sekarang ngojek, dapat uang, dulu yang mobil di Ungaran 

itu tidak jalan, karena sekarang sudah punya kendaraan sendiri, 

mobil sendiri akhirnya mobilnya bisa buat ngangkut 

rombongan, itu salah satu berkah. 
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Mengangkat perekonomian? 

O iya mengangkat perekonomian, terus dengan pembangunan makam 

dan dari dulu tidak meminta pada pemerintah dengan 

mengajukan proposal tidak pernah jadi berdiri sendiri. 

Dari pertama kali? 

Oh iya, nda pernah, nda ada sejarahnya Nyatnyono kok minta ke 

pemerintah untuk memajukan, nha ini yang ada diberdayakan. 

Jadi semua pembangunan infrastruktur dari? 

Dari uangnya, uang jariyahnya para tamu.  

Gitu, kalau orang disini siapa sih Pak orang-orang yang ditokohkan atau 

mungkin tokoh masyaakat.. 

Gimana ya, saya itu sampe sekarang yang dikatakan tokoh itu 

spesifiknya itu gimana terus kualitasnya kaya gimana kan itu 

kita ngga tau saya sendiri orang sini sebagai tokoh. Saya tokoh 

disini, tapi ketokohan saya ini menurut siapa dulu dan tokoh 

seperti apa? Karena disini, maaf masyarakatnya itu ibaratnya 

bineka tunggal ika dadi islamnya sama NU nya sama, 

pemikirannya sama dalam arti berkelompok, yang seneng sini 

menokohkan sini yang senang sini menokohkan sini, jadi untuk 

menjawab tokoh yang njenengan maksud itu siapa? Nah kalau 

tokoh dalam arti keagamaan disini otomatis kakak saya, Haji 

Hasan Ashari.  

Oo nggih, kemarin kebetulan sudah kesana Pak. 

Lha iya, itu tokoh yang kaitannya dengan agama, nah kalau tokoh 

kaitannya dengan apa itu masyarakat itu otomatis bapak bekel, 

Pak Parsunto. Jadi ada ikatanya sendiri-sendiri kemungkinan 

yang njenengan kehendaki itu keseluruhan. Lho keseluruhan 

nda bisa karena mereka mempunyai sub sendiri-sendri gitu lho, 

itu lah keberagaman Nyatnyono. Jadi kenapa kalau tanya 

kenapa kok banyak pada datang kesini berbondong-bondong, ya 

emang dari dulu sebelum makam ada. Dengan adanya makam 

mulai ramai dikunjungi orang dari dalam dan luar nyanyono. 

Dari luar Jawa sudah ada pak? 

Lho banyak, dari Palembang dari Bali, Sumatra juga pernah ada, dari 

Aceh pernah ada dari Malaysia juga ada, Brunei ada. Itu karena 

ketenaran mbah walinya, ketenaran barokahnya mbah wali, 

keramatnya mbah walinya. Nyatnyono nda ada apa-apanya 

tanpa mbah wali. Kalau kita memahami, Unnes itu... saya yakin 

Unnes itu ada pelajarnya atau katakanlah yang kuliah disitu pasti 

ada min plusnya, karena manusia itu nda ada yang sempurna. 

Nyatnyono juga sama, katakanlah bintang lima bintang tujuh 

hotel itu dalemnya banyak kotorannya bawahnya ada 
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pembuangan, berarti atasnya saja yang bagus, sama kaya 

Nyatnyono, kekhasannya yang dilihat masyarakatnya sama saja 

yang mau sholat silahkan sholat yang ngga sholat juga banyak 

juga. Ini fakta jangan tertipu, bukan berarti jangan tertipu, begini 

sampeyan anak kuliah biar tau jadi mengkultuskan mencintai 

sepenuhnya itu justru jelek, tidak senang dengan seseorang 

dengan sepenuhnya juga jelak, yang sedang-sedang saja, itu. 

Bapak sebagai warga Nyatnyono termasuk orang yang ditokohkan 

seperti itu dalam hal kaitanya dengan ziaroh makam, eem 

bagaimana dari Bapak sendiri, wonten mboten cara untuk 

menjaga atau mengajak masyarakat untuk tetap melestarikan 

budaya seperti ziarah dan budaya keagamaan lain khususnya di 

Nyatnyono? 

Loh, sampe sekarang dilestarikan karena diyakini Mbah Hasan itu 

banyak karomahnya. Karomah itu apa to? Ibaratnya itu oang 

punya kelebihan dari orang yang lain. Itu ibaratnya seperi ponari 

dulu, lah Mbah Hasan itu lebih dari itu karena itu, dia itu 

syafiyullah, waliyullah kekasih Allah, walinya Allah, dia tidak 

takut miskin, dia tidak senang dengan kesenangan harta. Nah 

kalau kaitanya dengan pelestarian budaya, lha sudah sering 

diberdayakan, wong itu setiap malem senin yang dari lokal 

dateng semua ziaroh, dan itu sudah dikultuskan oleh masyarakat 

bahwa Mbah Hasan itu wali. Ibarat kita anak itu dia orang tua 

yang bisa kita ajak curhat, nah dari curhatannya itu nanti 

mengusulkannya sama Allah, jadi mbah hasan itu, apa... 

Penyambung 

Nah penyambung lidah kita kepada Allah, jangan punya pikiran kalau 

wah ning Nyatnyono iso entuk jodo, jangan, itu musyrik. 

Berarti ditegaskan memang ini jadi perantara gitu ya pak? 

Oh iya kalau ada orang sampe seperti itu berarti dia belum dan tidak 

paham dengan agama, ibarate njenengan dari sini mau ke Unnes 

kan pake sepeda motor. 

Kendaraanya. 

Ya kendaraanya, kendaraan menuju apa yang kita cita-citakan kepada 

Allah, lah nunggu SK-nya Allah tu dari mana? Ya dari Allah 

bukan dari siapa-siapa. Jadi dari dulu dari mbah-mbah buyut 

kita sampai yaumul kiyamah ya bakal tetep seperti ini 

Sejak tahu berapa pak? 

Oh sudah 100 atau 200 tahun yang lalu sudah ada disini. Cuma 

ramenya, jadi tau kalau ini ada makamnya orang yang dekat 

dengan Allah baru sebelum taun 85-an ketika saat itu alm. 

Bapak saya mau merehab masjid. Karena pada waktu itu 
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masjidnya kalau kita buat berjamaah dalam keadaan 

mempihatinkan, ketika hujan kehujanan, banjir kebanjiran. 

Makanya dengan apa ya kalau orang dulu topo, kalau orang 

sekarang mujahadah selama 3 tahun nda ada yang menginap, 

paling dua orang atau tiga orang yang nemenin padahal waktu 

itu masih belum ada listrik belum ada aspal masuk ke desa dan 

disini terkenal angker. Bapak karena kepengan masjidnya bagus 

bisa buat untuk ibadah lalu apa yang muncul? Yang muncul air 

sendang.  

Itu awal mulanya air sendang itu mengalir, atau bagaimana? 

Yo sejak jaman dahulu sudah ada seperti itu tapi karena kembali koyo 

ponari lha itu watu kaya gitu, tapi lain lho ya apa itu barokahnya 

wali dengan punyanya manusia yang disitu ujug-ujug tiba-tiba. 

Makam dan air sendangnya mbah wali dari berapa tahun dari 

umur 85 sampai sekarnag masih menggaung masih bagus  

Kabarnya itu makamnya ada 2 ya pak? 

Iya, yang sini bapaknya yang bawah anaknya. Jadi sama mbak jadi 

Nyatnyono itu ibarat orang kuliah ya di Unnes ngga usah saya 

ceritakan sampean taulah ya disitu banyak yang memang untuk 

belajar lalu hanya untuk mejeng hanya untuk menghabiskan 

uangnya orang tua ada yang gitu aras-arasen. Sama halnya di 

Nyatnyono, ngga semuannya orang yang di Nyatnyono 

pondokan semua yang pondokan aja itu bisa karena ngga kuat 

dengan keadaan yang ada jatuh juga ke jurang apa lagi yang 

ngga mondok, gitu lho. Ini bukan berarti menjelekkan nama, 

maaf tadi seperti unnes seperti ini ngga. Jadi jangan melihatnya 

satu titik saja melihatnya harus luas pasang mata pasang telinga 

dalam artian kalau mencari informasi ngga satu orang 2 orang 3 

orang dan nda harus tokoh yang dicari orang biasa pun bisa 

akhirnya tau, ooh Nyatnyono itu seperti ini oh Nyatnyono itu 

kembali patokannya di Nyatnyono itu tokoh banyak, nah mau 

tokoh yang mana, kalau tokoh yang satu berbicaa belum tentu 

tokoh yang satunya mengiyakan karena disini ibaratnya partai. 

Itu banyak partai dan ada gula ada semut. Apa lagi di makam itu 

perputaran uangnya sangat tinggi sekali, makannya kepentingan 

personal dari pada kepentingan umum, mana umum? Ya untuk 

kelancaran orang berziarah kelancaran orang untuk menginap 

dan sebagainya. Ya semua orang memiliki kepentingan pribadi. 

Kembali ke perihal budaya, jadi sejak dulu itu sudah ada sejak 

tahun 85-an itu makam dah ada cuma nda setenar seperti 

sekarang. Seperti makam yang bawah, dulu nda ada parkiran 
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sekarang ada dari mana uangnya? Ya dari sini. Itu tempat wudhu 

seperti itu gimana? Ya dari itu.. 

Semua dari swadaya yang masuk? 

Ngga minta sepeserpun dari dulu sampai saat ini serupiah pun kepada 

masyarakat.  

Bahkan pembangunan jalan seperti itu? 

Jalan tidak, kita fokusnya ke pembangunan makam. Kita berupaya 

bagaimana peziarah itu nyaman bagaimana caranya agar 

peziarah itu mau kembali lagi kan harus satu sisi manajemen 

agama dan permakaman jalan, tapi jangan dilupakan 

manajemen ekonomi. Karena dengan tanpa adanya manajemen 

keuangan ngga akan jalan, satu bulan dapat 20 juta, ini larinya 

kemana? Oh gini-gini... Jelas, seperti gini bersih. Kita disini 

berdasarkan lillahitaala, karena disini kita tidak terkait dengan 

pemerintah, pabrik dan lain-lain. Jadi bisa semuannya jalan, 

saya yakin sesempurna apapun pasti ada kekurangan, apapun itu 

sama halnya seperti makam ini, sopo to sing rak iri dengki karo 

sing jenenge duwit? Lha makanya di makam alhamduliilah, 

orang yang entah itu dari makam itu sendiri, yang ingin 

membuat suasana keruh suasana tidak mengenakkan membuat 

suasana gaduh dengan masyarakat alhamdulillah, dengan 

berkahnya simbah masalah itu hilang dengan sendirinya. Jadi 

Mbah Hasan itu ono berkahe.  

Kalau budaya-budaya disini terutama budaya keagamaan nggih Pak, 

selain ziarah makam itu yang masih berlangsung nopo mawon 

nggih Pak?  

Ya mujahadah, berdoa bersama.. Ada malam sabtu ada malam..  

Terjadwal setiap minggu? 

Iya terus tiap RT itu ada senenan ada manakiban ada tahlilan, yang 

perempuan itu yasinan, nanti ada kegiatan barzanji, itu jalan tapi 

berapapun yang dibaca itu ngga bisa membekas dalam hati, 

katakanlah ngomong karo mit amit lho ya, aku cinta padamu 

ndilalahe ora membekas kuwi lho mbak dikei pengajian tiap hari 

ngga pernah membekas. Oh iya aku nek ngrasani iki dosa 

ngomong batire dosa, khasut dosa, iri dosa, dengki dosa, jalan 

saja. Ngaji jalan dengki jalan itulah keidupan. Jadi bukan berarti 

yang bagus Mbah Khasan, masyarakatnya ya belum tentu sama. 

Seperti di masyarakat umum, sing sholat yo sholat, sing pengen 

mit amit ngolor kabel ning bandungan yo ono, bukan apa-apa 

biar tau aja fakta. 

Kalau budaya-budaya keagamaan tadi seperti ziarah dan lain-lain, oang 

tua mengajarkan sendiri kepada anaknya nda sih pak? 
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Loh kalau di Nyatnyono sekarang ini begitu SD ngga usah orang tua 

menyuruh itu kan pasti udah paham, mana waktu sekolah 

umum, dan madrasah. Lulus masuk ke pondok. 

Lulus sd kebanyakan mondok pak? 

Iya kebanyakan mondok. Yo bar lulusan SD, MI, MTs.. 

Lha kalau yang di MTs itu pripun pak? Apa dari masyarakat sini juga? 

Ya itu di MTs juga ada dan melanjutkan di SMK NU Ungaran 

Kalau kaitannya dengan MTs, kalau di MTs kan wonten pelajaran 

agama, lajeng wonten kaitane mboten kalih budaya keagamaan 

teng mriki Pak? 

Kalau menunjang iya. Karena dari SD dan Madasah sudah diajari 

tajwid, di madrasah juga sudah diberi pelajaran keagamaan yang 

lebih dari MTs malah, terus setelah maghrib ngaji itu antara 

guru-guru itu sorogan quran. Jadi sebetulnya sudah banyak 

pelajaran yang masuk kedalam anak-anak, kenapa oang tua 

harus khawatir dengan pendidikan anak? Mereka harusnya 

bersyukur tidak hidup di daerah Semarang yang nafsunya lebih 

besar. Nah disini kebanyakan orang Nyatnyono kurang syukur, 

mereka ngga sadar kalau adanya makam Mbah Khasan itu bisa 

membuat mereka bersyukur, dan terbuka dengan informasi, 

terbuka dengan orang luar. Banyak yang mereka dapatkan 

dengan adanya makam Mbah Khasan Munadi, mereka bisa 

berjualan, ngojek, ngompreng sesuai kemampuan mereka 

sindiri-sendiri. Itu kan harusnya syukur. 

Tadi kaitannya dengan MTs Pak nggih, karena disini memang ada MTs, 

nah itu kaitanya sekolah umum yang basisnya Islam karena di 

ajarkan ke-NU-an ada jalinan komunikasi yang baik mboten 

kaliyan warga desa dengan MTs? 

Yo otomatis, dia bisa mendapatkan peserta didik kan dari warga 

masyarakat juga dia menyebarkan brosur atau katakan lah 

menyuruh orang-orang untuk sekolah di MTs saja. Kan seperti 

itu 

Itu salah satu bentuk keterlibatan warga dalam aktifitas sekolah? 

Iya, jadi kalau sekarang sebenarnya sudah banyak yang diberikan oleh 

tokoh kyai itu sudah banyak. Seperti menyuruh anaknya untuk 

selalu menunt ilmu, itu biar orang tua sadar bahwa ilmu itu 

penting karena kembali antara yang kuliah dan yang mondok, 

itu bedanya tipis iki gerti ngaji. Ujung-ujungnya ketika kedua 

ini bertemu kan bagus, kembali lagi jadi masyarakat sini itu ada 

yang mondok ada yang kuliah. 

Kalau dari bahasanya tadi menurut saya gitu Pak, kalau menurut tokoh-

tokoh kan maksudnya sudah paham dengan kondisi masyarakat 
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sini nah kaitannya dengan sekolah tadi ada ngga mencoba usaha 

atau upaya untuk memasukan budaya-budaya asli warga 

Nyatnyono ke sekolah seperti itu? 

Oiya, sudah,  

Dalam bentuk apa itu Pak? 

Lha ziaroh, lha tadi sebelum sampean kesini ada anak SD sama 

gurunya, kadang dari MTs juga kesini, itu salah satu 

pembelajaran. Karena memberi pembelajaran dengan ucapan 

bisa dengan sikap juga bisa. Hal itu akan terkenang sampe 

besok, dulu saya pernah diajak guru saya ziaroh, nyadran dan 

lain-lain. Ini lho, dadi degan sikap, satu kali ngga mau 2 kali 

gojek, 3 kali rodo manut, 4 kali dia minta sendirinya. 

Kalau respon dari masyarakat di MTs ada pelajaran keagamaan, ke-

NU-an, lah respon masyarakat pripun Pak? 

Yo ndukung karena memang semua bermula dari ke-NU-an, jika 

sekarang kita diajakan sejarah ke-NU-an, terus orang tua mau 

melarang? Yo ngga bisa kan udah masuk kurikulumnya 

sekolahan dan untuk melihatnya agar tidak berbenturan dengan 

peradaban atau tradisi, yo wong tuwone ndukung wae. Misal 

anake dilarang melu tahlil, parani gurune ngopo ora melu oleh 

tahlil, wong mbah-mbahne seko biyen wae ngakon tahlil. 

Oo.. Kalau dari bapak pribadi, kebutuhan beragama menjadi pilihan 

atau makna yang seperti apa bagi Bapak? 

Yo otomatis kita hidup didunia itu kan mengikuti apa yang ada pada 

zaman saat ini to mbak, jelas beragama itu sangat dibutuhkan. 

Pemerintah menganjurkan untuk sekolah SD, SMP, SMA, nah 

tinggal bedasarkan IQ kita. Jadi kembali ke kita masing-masing, 

jangan ada paksaan tapi harus kita arahkan, diberi 

pengengetahuan kedepannya kaya gimana, itu anak seneng. Nah 

kalau saya pribadi kaitannya dengan pendiidikan.... Ya ndukung 

harus ada 2 mbak, pondok dan umum. Wong sekarang udah 

kaya gini lha apa lagi jaman anak2 kita besok?  Besok itu ngga 

cukup mung pinter cerdas, tapi ngerti. 

Tapi kalau rata-rata pendidikan masyarakat pripun pak? 

Sudah merata sekarang, lengkap. SMP, SMA, kuliahan, polisi, dokter 

ada. Abis mondok kuliah, jadi dua-duanya dapet mbak. Jadi gini 

mbak, besok kalau kita meninggalkan anak hanya dengan uang 

dan harta itu akan habis dalam sehari, bisa tapi kalau dengan 

ilmu kapan wae rak bakal ntek mbak.  

Sampe turunan. 

O iya ngga bakal habis, bekal yang paling utama ya ilmu. Entah itu ilmu 

umum atau agama. Ilmu umum untuk mengatasi berwawasan,  
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ilmu agama ketika kita dielek-elek ben dadi wong sabar. Ketika 

kita mencari rezeki ditengah2 bisnis kita rugi, kita biar menjadi 

orang yang sabar dan tawakal. 

Jadi memang pengaruh budaya lokal terhadap pembelajaran disekolah 

itu sangat besar ya pak? 

Woo besar, 

Kalau ini yang budaya lokal tadi bapak menyebutkan bisa menguatkan, 

menunjang pembelajaran disekolah itu ya Pak bagaimana? 

Lho karna sejak dari kecil sudah dibekali oleh orang tua dengan bekal 

yang sama. Jadi Cuma mengulang-ulang. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

WARGA (W 2) 

 

Subjek Penelitian  : Pak M. Syahudi (warga) / 55 tahun 

Pengamatan / Wawancara : Wawancara 1 

Pertemuan Ke   : 1 

Hari, Tanggal   : Kamis, 8 April 2016 

Waktu    : 10.30 WIB 

Tempat   : Depan Kantor Balai Desa Nyatnyono 

Disusun Jam   : 16.00 WIB 

Bukti Fisik   : Rekaman Suara 
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Permisi Bapak, ngapunten mengganggu. 

Oh nggih ngga papa Mbak. Monggo-monggo. 

Pun dangu teng mriki Pak? 

Ohh sudah. Memang sering bolak balik kesini. 

Oh.. hehe. Kulo Rikzi Pak saking Unnes. 

Oh iya.. KKN? 

Bukan Pak. Hehe. ngapuntene, asmo Bapak? 

Kulo Sahudi. 

Bapak asli wargi Nyatnyono mriki? 

Nggih asli, sejak lahir.  

Sedikit banyak tau seluk beluk Nyatnyono brarti ya Pak? Hehe 

Ya tau.. hehe. mba e dari mana? Aslinya? 

Kulo saking Tegal Pak. 

oo.. warteg itu ya. Hoho 

hee. Iya Pak. Teng Nyatnyono mriki budaya keagamaane taksih kentel 

nggih Pak? 

Iya. Ini kan diatas sini ada makam Mbah Hasan Munadi Mbah Hasan 

Dipuro, lha itu jadi pusat kegiatan keagamannya. Kok ngertos 

mriki mba? 

Pernah kesini sebelumnya Pak. Hee. Budayane kados nopo mawon 

mriki Pak? 

Tradisi gitu ya? 

Nggih.. mungkin ada nyadran, tahlilan, atau apa Pak? 
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Ya. Disini ada itu nyadran atau bersih kubur istilahnya ya. Itu biasanya 

setaun diadakan dua kali di desa, ada yang tingkat dusun juga, itu 

sedekah dusun, disebutnya kadeso. 

Kadeso Pak? 

Nggih 

Itu sudah ada dari dulu terus diajarkan turun temurun atau bagaimana 

Pak? 

 Iya.. itu sudah ada lama dari mbah-mbah dulu sampe sekarang. 

Tinggalan leluhur. Semua warga kan menjalankan, jadi secara 

langsung tidak langsung kan anak mengikuti. Orang tua juga 

karena pahamnya sama itu juga mengajarkan. Ada juga itu yang 

tiap taun tiap wulan Ramadhan itu pasti rame, namanya selikuran. 

Itu setiap malam tanggal 21 Ramadhan. Semua warga tumpah 

ruah, warga sekitar semuanya berkumpul dari ujung jalan ini 

sampe ke atas sana. 

Pusatnya di makam atas sana itu ya Pak? 

Iya. Disitu kan juga ada masjid.  

Kalo sekarang biasanya yang mengajak, atau mungkin orang yang 

ditokohkan atau istilahnya apa ya Pak, ketua jamaah yang 

wejangannya diikuti begitu disini siapa Pak? 

Ya.. disini ada Pak Ashari, rumahnya atas sana itu Kiai sini, terus ada 

Mbah Wahid sebetulnya, tapi belum lama nilar. 

Dampak bagi masyarakat dengan adanya budaya ini apa Pak? 

Adanya wisata religius ini ya. Yaa sopir angkutan dapat income banyak, 

sehari bisa dateng kesini kan satu bis, dua bis, itu hari biasa. Terus 

ada ojek, penjual tempat air, kuliner, cindera mata, jasa 

penginepan. Itu kan membuka peluang usaha. 

Kalo di sekolah-sekolah didekat sini ini kan ada MTs Pak, itu kaitan 

budaya masyarakat mriki kali kegiatan sekolah wonten mboten? 

Nek langsung kedalam kegiatan gitu saya kurang paham ya. Tapi 

selama ini memang kalo desa ada kegiatan apa ya anak-anak 

sekolah dilibatkan. 

Kalo nyadran, selikuran itu sampe sekolah diliburkan, begitu Pak? 

Nda.. nda berpengaruh sampe libur. Tapi kalo terlibat banyak warga 

sekolah yang terlibat. Kan yo banyak juga dari guru siswa MTs 

sini asli warga Nyatnyono mbak. 

Biasanya perlibatan itu dalam kegiatan nopo Pak? 

Kegiatan desa itu seperti hari-hari besar Islam, itu biasanya ada lomba 

anak-anak. 

Mengenai tadi ke masyarakatnya Pak, pekerjaan mayoritas kebanyakan 

warga mrii nopo Pak? 
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Yaa.. hampir 60% masih petani, tapi kan yo di sambi gawean liyo. Terus 

opo neh yo.. 20%an buruh pabrik, 5% buruh bangunan, 5% TNI, 

Polri, dan PNS, sisanya pedagang dan lain-lain lah, itu kira-kira.. 

kasarannya mungkin segitu. 

Untuk tingkat pendidikan warga, sudah ada perkembangan ya? Untuk 

rata-ratanya lulusan apa Pak? 

Untuk pendidikan sudah lumayan, ada yang mondok, sudah banyak 

yang sarjana juga. Itu juga berangkat dari nyadran itu mbak. 

Nyadran itu kan memiliki arti ya, slah satunya menyadarkan kita 

nanti akan dikubur juga seperti ini, dan salah satu anjuran hidup 

yang nanti di bawa mati itu kan mencari ilmu. Ya termasuk juga 

ziarah, selikuran, itu turun temurun dari leluhur sampe sekarang. 

Kalo anak-anak ngaji kan juga diajarkan. 

Itu termasuk kebiasaan warga sini juga Pak kegiatan-kegiatan tadi, 

nyadran, selikuran, tahlil, ziarah dan sebagainya? 

iya.. wong kene rata-rata jamah NU, Muslimat NU ne ibu-ibu. Itu kan 

selaras dengan budaya-budaya tadi di bawa oleh tokoh NU, warga 

sini yo NU, akhirnya ini bisa apa ya.. istilahnya sesuai, berjalan 

sampe sekarang. 
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assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.. 

waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.. 

sebelumnya, kecuali Pak Rozi nggih, saya sudah ngobrol begitu, kali Pak 

Yahya, Pak Minan, Pak Nasukha, Pak Afif, dan Bu Isni. Terkait dengan... 

intinya saya ingin belajar lagi, saya pengen tahu lebih banyak lagi, terkait 

bagaimana pengembangan kurikulum Pendidikan Agama, di MTs 

Ma’arif Nyatnyono. Tidak usah sungkan-sungkan, nanti silahkan Ibu, 

Bapak, apapun yang Ibu, Bapak ketahui, tentang bagaimana budaya 

masyarakat disini, kemudian bagaimana legiatan tambahan disekolah, 

bagaimana pembelajaran agama diterapkan disekoalh, bisa di sharingkan 

bersama saya begitu, bareng-bareng disini. Karena tidak mungkin saya 

berjalan  atau mungkin saya bisa memperoleh infomasi apapun untuk 

menyimpulkan suatu masalah yang saya ingin ketahui tanpa informasi 

lebih mendalam dari Bapak, Ibu semua. 

iya.. siap 
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iya, untuk tujuannya, hari ini kita bersama dalam Forum Grup Diskussion, 

atau diskusi kelompok terarah, ini terkait dengan topik yang saya ambil, 

yaitu mengenai Legitimasi Budaya dalam Pengembangan Kurikulum 

Pendidikan Agama, khususnya di MTs Nyatnyono. Sebelumnya saya 

tulis nama lengkapnya nggih.  

ya.. bisa.  

sebelumnya, untuk mempermudah nanti arah diskusi kita kemana, ada 

empat poin utama.. 

apa tadi mba topiknya? 

legitimasi Budaya dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama, di 

MTs Ma’arif Nyatnyono. Jadi, adanya keterkaitan bagaimana budaya 

masyarakat sini, apa sih hubungannya atau dorongannya terhadap 

pelaksanaan atau implementasi Pengembangan Kurikulum di MTs. Ada 

emapt poin yang.... ini sebenarnya untuk mempermudah arah diskusi kita 

kemana. Yang pertama, saya ingin mengetahui, menemukan bentuk 

legitimasi budaya yang seperti apa dalam pengembangan kurikulum 

Pndidikan Agama teng mriki. Kemudian, yang kedua adalah mengetahui 

bagaimana implementasi pengembangan kurikulum pendidikan 

agamanya. Yang ketiga, memahami legitimasi budaya atau dorongan, 

pengaruh, begitu... dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama 

yang dilembagakan melalui praktik pembelajaran seperti di kelas-kelas, 

atau mungkin kegiatan tambahan. Kemudian yang keempat, menemukan 

keterkaitan legitimasi budaya lokal warga Nyatnyono dalam 

pengembangan kurikulum pendidikan agama di MTs Ma’arif. 

    Yang pertama, saya menanyakan, nanti silahkan, boleh dijawab satu-satu 

kita diskusikan  bergantian, bagaimana dari segi isi nggih Bu, Pak, 

implementasi pengembangan kurikulum pendidikan disisni, seperti 

materi pembelajarannya seperti apa, yang meliputi mata pelajaran 

agama, seperti Al-Qur’an dan Hadist, Fikih, Ke-Nuan, SKI, dan Akidah 

Akhlak. Nah, dari materi tersebut, ada nda kaitannya dengan kebiasaan 

siswa atau budaya masyarakat setempat begitu. Mungkin bisa di mulai, 

monggo..  

gini mbak, karena itu mata pelajaran, sehingga yang utamanya adalah yang 

bersangkutan langsung, gurunya. Namun yang lain juga bisa berdasarkan 

pengalaman sehingga mendapat hasil yang seoptimal mungkin. 

Walaupun semuanya percaya bahwa guru disini karena problemnya dari 

agama ini semuanya tau lah. Tau dengan benar-benar melaksanakan 

bersama dengan anak-anak kan lain. Kemudian hasil itu yang tertulis kan 

dibuktikan dengan nilai, kecuali akidah akhlak ini adalah perbuatan, 

sehingga kalo perbuatan ini tidak dipandang bahwa itu anak bodoh tapi 

akhalake apik, tapi justru ne iso ki cah pinter ahklake apik kan 
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harapannya gitu. Nah itu dari pandangan saya, bisa ke materi-materi yang 

bersangkutan.  

kalo Pak Rozi mengatakan itu berkaitan ke materi-materi, Nah, ini dari 

Bapak, Ibu, keterkaitan dari materi-materi tadi, keterkaitannya dengan 

budaya lokal, pembelajarannya seperti apa? 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.. 

waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.. 

baik, kalo saya barang kali.. kalo tadi dikaitkan antara pelajaran disekolah 

dengan asal anak, itu kita juga harus melihat keduanya. Karena 

bagaimanapun juga itu merupakan sumber. Kita ngajar itu sumbernya 

berkaitan dengan kurikulum yang sudah ditentukan oleh pemerintah, 

walaupun kemudian kita disuruh buat KTSP atau K13 yang kemarin. 

Sebenarnya maknanya sama kalo kita memahami bahwa pendidikan itu 

kalo tujuan agama merupakan satu kesatuan. Karena agama sendiri 

dalam Al-quran sudah dijelaskan wamaarsalnaka ilaa 

rohmatanlil’alamin.. Jadi, Islam itu semua rahmat, kasih sayang untuk 

kehidupan. Dalam pendidikan Islam itu diajarkan, yang utama 

memberikan contoh yang baik. Saya ngajar fikih, otomatis apapun yang 

ada yang pertama kali diambil syariahnya, Al-qurannya. Termasuk 

kurikulum, negara menetukan bagaimana kurikulum, kemudian lembaga 

menetukan kurikulum bagaimana, itu sebagai frame tujuan utama. Tapi, 

kemudian kalo melihat murid, masyarakat yang tidak sesuai, budaya-

budayanya ya ngga sesuai. Nah itu kita sesuaikan dengan pendidikan 

tadi. Misalkan, ini MTs. MTs kan harus mengacu pada pendidikan secara 

komplit, utuh. Karena di Indonesia ini kan sekarang terpaku pada 

kurikulum agama dan kurikulum umum. 

setelah ni kita bisa membahasnya bergantian begitu ya Pak, monggo Pak.. 

Pak Yahya dulu.. 

oiyaa.. monggo Pak Yahya.. 

kalo saya, menanggapi pertanyaane Mbak e tentang kurikulum yang 

dipengaruhi dengan budaya ya? 

nggih.. 

Kalo di MTs Nyatnyono ini memang budaya yang di adopsi sebagai 

kurikulum itu sangat baik. Karena MTs Ma’arif Nyatnyono kan suatu 

lembaga yang masuk dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Yang 

didalamnya memang tidak hanya mencetak orang-orang yang pandai, 

tidak hanya kuat dalam intelektualnya, tapi juga harus kuat dalam segi 

spiritualnya. Karena setelah cocok dengan Imam Alghozali itu kan 

nyawa dan raga itu diibaratkan seperti penunggang kuda dan kudanya. 

Kalo kudanya buta, masih mungkin untuk berjalan karena yang naik 

kuda turun kemudian dituntun, tapi kalo yang buta itu yang naik, itu 

semuanya hancur berantakan. Lebih berantakan lagi kalo keduanya buta. 
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Nahdlatul ulama meginginkan dari Ummatnya melalui lembaga-

lembaganya agar ummat Islam itu tidak hanya kuat dalam segi 

intelektualnya, tapi juga spiritualnya. Kemudian, budaya-budaya yang 

ada di sekitarnya itu dadopsi ya dimasukkan kedalam kurikulum, seperti 

ada mujahadahan, itu kan budaya sini, masyarakat sini kan memang 

mujahadahan, kemudian ziaroh, itu juga.. dengan tujuan apa? Agar 

siswanya itu kuat pemikirannya dan juga keinginannya. 

Pak Minan, pripun? 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh..  

Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.. 

menanggapi poin yang pertama, mungkin dari saya tidak banyak ya, cukup 

saja. Saya menambahi tentang apa yang sudah di sampaikan Pak Yahya 

kaitannya dengan kegiatan Nahdatul Ulama yakni Ahlusunnah 

waljamaah, ini sangat erat kaitannya dengan background kita, Ma’arif. 

Ma’arif kan sama halnya dengan Ahlusunnah waljamaah.  Kemudian 

dari saya pribadi mengampu mata pelajaran Akidah Akhlak, ini mungkin 

mengutamakan sesuai hadits Rosulallah, lebih mengutamakan akhlak 

peserta didik supaya punya akhlakul karimah. Jadi tu, walaupun 

kemampuan daya pikirnya potensinya masih di bawah rata-rata, namun 

yang kedepankan lebih ke akhlakul karimahnya. Seperti kaitannya 

dengan budaya lokal kegitan masyarakat yaitu mujahadah, tahlil, 

istighosah, sholawat, dan lain sebagainya ini sedikit demi sedikit secara 

tidak langsung memberi pelajaran akhlak kepada anak-anak. kemudian 

di kolaborasikan dengan kegiatan di MTs, ini sama halnya 

mengedepankan akhlakul karimah.  

Bu Isni? Menambahkan? Silahkan.. 

saya menambahkan aja sedikit. Budaya yang erat dengan keagamaan disini 

memang sudah jalan seperti yang disampaikan Pak Minan, Pak Yahya, 

kegiatan-kegiatan yang sudah sarat dengan keagamaan itu kemudian 

ternyata pemerintah juga mencanangkan dalam bentuk kurikulum agama 

yang lebih pas menurut mungkin dari penelitian departemen agama, 

dimasukkan kedalam standar isi pengembangan kurikulum agama 

dengan porsi yang berbeda, yang menurut saya dibandingkan dengan 

sekolah yang umum, MTs lebih besar dibanding SMP. Dalam standar isi 

akidah mendapat dua jam, Al Qur’an Hadits dua jam, SKI dua jam, Fikih 

dua jam, kemudian sebagai muatan lokalnya untuk menampung aspirasi 

dari masyarakat yang disampaikan oleh Pak Yahya Pak Minan kita ada 

muatan lokal ke-NU-an. Mudah-mudahan, kurikulum ini saya anggap 

sudah lebih dari cukup apabila kita mau mempelajari, mengamalkan, itu 

juga akan jadi manusia-manusia hebat di Nyatnyono dan sekitarnya. Itu.. 

oo.. itu berkaitan dengan kurikulun Intra nggih Bu dalam pembelajaran? 

Nah, kemudian dari kurikulum tambahan, kalo tadi ibu menyebutkan, 
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Ke-NU-an itu termasuk muatan lokal. Selain dari ke-NU-an, apa 

kegiatan muatan lokal lain atau kegiatan tambahan lain yang menyangkut 

keagamaan? 

ada, BTA, baca tulis Al quran. Kemudian ektra-ekstra juga mengacu ke NU. 

Ada terbangan, 

seni rebana.. 

qiroah, kemudian.. 

kalo jum’at itu kan ada jumat bersih, jum’at ibadah..  

kegiatan lain ya mujahadah, terus.... 

kaligrafi itu juga tulisan seni yang mendukung..rebana, qiroat 

sholat dhuha dan sebagainya.. 

itu berjalan rutin? 

rutin.. 

untuk satu tahun terakhir insyaallah rutin.  

brarti sebelumnya tidak ya. Hee 

belum.. 

saya saja baru tau kalo ini mulai tahun ini hee 

dulu belum ditetapkan. 

berkaitan dengan sholat dhuha dan kegiatan jum’at itu baru dua tahun ini.. 

kalo yang lain seperti ke-NU-an, BTA,  sudah sejak dulu.. 

BTA dan ke-NU-an nggih? 

kalo pembiasaan memang baru dua tahun terakhir 

pembiasaan itu seperti sholat dhuha begitu? 

Iya, terus jamaah sholat dhuhur.. 

ziaroh, tahlil.. 

Asmaul khusna-an itu udah lama. 

nah, itu harapannya dari pembelajaran, mulai kurikulum intra maupun 

ektrakurikuler, kompetensi apa yang di dapat siswa? Dari Bu Isni... 

Lha kalau saya ya pengennya anak-anak lulus dari sini ya minimal bisa tahlil 

sendiri untuk yang kelihatan langsung di masyarakat kan itu, tahlil terus 

sholat, ketika ada jamaah bisa mengikuti jamaah dengan baik. Itu 

harapan umumnya seperti itu. Begitu ada adzan, krungu adzan, le ndang 

sholat.. 

Mimpin sholat jenazah kalo bisa.. 

Disini juga ada? 

o.. ada.. pelajarannya juga ada. Sehingga harapannya bukan hanya.. kan 

agama itu diamalkan yang bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan 

masyarakat.  

tujuannya kan mau melaksanakan itu sudah harus bisa mengajarkan kepada 

yang lain.. 

Nah, ini.. kemudian, dari kompetensi yang tadi orang tua kan bisa melihat 

hasilnya begitu. Respon masyarakat sendiri disini bagaimana? 
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Jadi, masyarakat sendiri, yang jelas itu kalo ujud dari pada kegiatan 

mujahadah ini adalah ketika wali murid di undang. Termasuk besok 

senen malem selasa kliwon itu terakhir ada mujahadah khusus kelas tiga. 

Ini ternyata responnya baik. Artinya baik itu bisa kita buktikan dengan 

absen. Dari sekian ini yang tidak berangkat sekian, itu saja ada surat 

penjelasan walaupun anaknya yang datang, karena ada tamu, karena ada 

apa itu.. bukan karena tidak apa-apa. Sehingga benar-benar tanggung 

jawab, dan ini dibuktikan dengan ujud dari pada tanggapan wali murid. 

Ini benar-benar bukan hanya setuju asal setuju tapi juga hadirnya adalah 

satu wujud yang ikut juga mendukung. 

Kemudian kita ini ya.. tadi sudah dalam pembelajaran, saya masih 

penasaran dengan ini Pak, budaya yang seperti apa? Kalo tadi sudah 

disebutkan ada kegiatan ziaroh, kemudian budaya nyadran dan 

sebagainya, nah budaya-budaya itu kenapa masih berlangsung sampai 

sekarang? Kemudian antusiasme dari siswa yang teramsuk warga sini 

juga itu bagaimana? Bapak, Ibu melihat budaya yang masih berjalan 

sekarang, bagaiamana Ibu, Bapak melihatnya, cara pandangnya begitu? 

Jadi, yang pertama juga karena ada sumber, yang namanya Mbah Syeh 

Hasan Munadi dan Syeh Hasan Dipuro. Ini adalah, kalo cara sini, diakui. 

Bukan hanya orang daerah sini, bahkan di luar Jawa saja, kesini adalah 

ziaroh yang sudah diyakini keberhasilannya, termasuk di Indramayu dulu 

malah karena.. ya semuanya karena Allah dengan usaha, bisa dimintakan 

berkah Allah lewat wasilah Mbah Hasan Munadi. Sehingga 

diperintahkan seolah-olah pemerintah indramayu mewajibkan. Dengan 

itu, dilihat dari sosoknya, bukan hanya, nyuwun sewu, pejabat dan lain 

sebagainya. Sehingga figur itu bisa semakin merekat, semakin yakin. 

Kemudian naif kalo yang sana-sana melaksanakan, justru yang disini kok 

ngga, itu barang baik masalahnya. Saya lanjutkan ke kegiatan-kegiatan 

di pendidikan, tri pusat pendidikan itu ya tiga-tiganya, yang satu di 

sekolahan sendiri, ini benar-benar kita laksanakan dengan sebaik-

bakinya dan itu juga bersama-sama dengan keputusan Kiai Hasan. Yang 

kedua adalah di orang tua juga sangat mendukung sehingga kita 

berusaha, anak yang tidak berangkat itu kalo sudah tiga hari tidak 

berangkat ini ada guru yang kerumah, menanyakan kenapa. Kemudian 

manggil orang tua untuk diberi penjelasan maksudnya adalah 

pembinaan, sehingga mau tidak mau, diantara yang kedua ini adalah 

tripusat pendidikan pada keluarga. Kemudian yang ketiga masyarakat. 

walaupun yang paling akhir ini adalah yang paling sulit ketika anak 

sudah memasuki masyarakat biasanya pengaruh yang cepat itu pengaruh 

yang jelek, sing apik-apik ki rodo angel. 

Hee.. nggih Pak.  
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Jam rolas mbengi sholat hajat angel, tapi yo ngko dong begadang mangkat 

kabeh. Lah ini yang artinya di masyarakat seperti itu, mohon 

dukungannya agar lebih-lebih, ketika anak itu benar-benar memusatkan 

pikirannya dan untuk mencapai sukses yang terakhir. Ujian ini agar anak-

anak misalnya ada kegiatan, kan ada bu itu yang kelas satu melu reogan. 

Kemaren ketika tidak masuk kan karena ya itu. Ya anggap saja seni. Tapi 

ne ora sekolah? lah to. Reog kui kan yo pengaruh bu. Walaupun demikian 

harus diberi penjelasan, kamu waktunya masih waktu sekolah. sehingga 

tri pusat pendidikan ini insyaallah berusaha berupaya agar benar-benar 

diwujudkan.  

Intinya tadi ada tiga ya Pak ya, dari sekolah, orang tua, kemudian 

masyarakat gitu.. 

Iya, namanya tri pusat pendidikan.. 

Sebelumnya selamat datang Pak Afif..  

Iyaa.. 

Oo mbak saya menambahi tadi kan kaitannya dengan nyadran. Nyadran itu 

sebetulnya kalo di Nyatnyono memang sudah dikemas seperti harapan 

wali songo. Nyadran dalam kondisi yang sudah baik, sehingga kita 

memang mengikuti. Saya kira itu. Jadi pandangan terhadap nyadran dan 

sebagainya ya itu baik dan perlu di lestarikan. Karena nyadran disini 

isinya mendoakan mereka yang sudah meninggal dan yang masih hidup, 

kemudian selamatan untuk keselamatan seluruh umat. Saya rasa itu.  

oo.. nggih. Mungkin Pak Afif, sebelumnya saya perjelas dulu nggih. Kita 

sedang membahas bagaiamana cara pandang dari Bapak, Ibu pada 

budaya yang masih berjalan seperti nyadran, ziarah, dan sebagainya itu. 

Nah pengaruhnya atau kaitan dengan pembelajaran itu seperti apa dari 

Bapak? Monggo.. 

sebelumnya, secara budaya kita ngga lupa bahwa ditempat kita banyak 

warga Nahdliyin. Dimana ajaran Mbah sunan pun saya yakin juga ajaran 

Nahdliyin. Beda seandainya Mbak Rikzi itu meneliti di Jogja atau Solo. 

Ada beragam itu. Nah kebetulan njenengan neliti disini. Ada budaya 

nyadran yang disini match dengan apa yang disampaikan oleh mbah 

Hasan Munadi. Bahwa meti bumi, atau nyadran, iriban dan sebagainya 

itu tidak bertentangan dengan yang diyakini. Apalagi secara geografis 

berada di lingkungan warga Nahdliyin Ahlussunnah waljamaah. 

Kaitannya dengan pembelajaran, tentunya apa itu materi ke-NU-an, ada 

yang disebut ziarah kubur, dan sebagainya. Itu tentunya sesuai dengan 

budaya sini, lokal. Beda misalkan tadi njenengan neliti di Solo atau Jogja 

atau Klaten yang mayoritas Muhammadiyah, disitu ada materi ke-

Muhammadiyah-an. Meskipun njenengan dengan jurusan yang sama, 

beda nanti, nuansanya beda. Jadi sangat relevan apa yang kita ajarkan di 

sekolahan dengan budaya lokal masyarakat setempat.  
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Selanjutnya saya ingin mendengan jawaban dari yang masih muda-muda ini 

Pak. Hehe. Mungkin Pak Yahya, Pak Minan..monggo Pak.. 

Coba diulang pertayaannya..hehe 

Cara Bapak menyikapi nggih, atau mungkin cara pandang Bapak terhadap 

budaya yang masih berlangsung saat ini di Nyatnyono. Kenapa kok bisa 

diadopsi ke pembelajaran begitu? 

Ya tadi, karena basicnya kita itu kan Ahlussunnah waljamaah. Ahlussunnah 

waljamaah itu kan meyakini tentang kehidupan yang ada dalam kubur. 

Yang ada dalam kubur itu kan membutuhkan doa dari yang hidup. 

Mungkin njenengan buka teng kitab-kitab niku ada berupa kisah, yang 

menceritakan tentang kehidupan manusia dalam kubur yang selalu 

menantikan tahlil atau doa dari orang yang masih hidup. Kemudian itu 

di adopsi kepada Madrasah sini agar supaya lulusan sini khususnya, itu 

kan kalo sudah keluar atau dewasanya nanti akan bisa birul walidain 

kepada kedua orang tuanya. Paling tidak mendoakan kepada kedua orang 

tuanya. Karena apa? Mereka yakin dianya akan sampai kepada ayah-

ibunya. Kalo mereka tidak yakin, yo ngga akan mendoakan. Nah oleh 

karena itu, budaya yang ada disini terus diadopsi kepada anak-anak kita. 

Tujuannya itu.. 

Dari Pak Minan mungkin.. 

Ini saya menambah sedikit. Dari tadi masih dalam poin pembahasan  budaya 

ya belum ke selanjutnya nggih? 

Belum Pak belum.. hehe 

Ini namanya tidak relevan lagi, tapi memang itu sungguh dipertahankan 

bukan hanya diadopsi tapi ini memang sudah menjadi cikal bakal. Ini 

penting untuk dipertahankan. Mungkin nanti ada, nyuwun sewu, ada apa 

namanya, ajaran-ajaran yang baik yang masuk sini mungkin dari anggota 

banser sini langsung bergerak. Nahdliyin memang dari dulu ditempat 

sini, apalagi di MTs Ma’arif ini memang sudah dipertahankan.  

Ini yang menjadi ciri khas disini begitu Pak? 

Iya.. ini ciri khas. Bukan lagi diadopsi, bukan lagi diadopsi kepada anak. ini 

memang dipertahankan. Apalagi kan tadi sudah di sampaikan Pak 

Yahya, birul walidain yah, mengirim doa kepada orang tua. Buktinya apa 

yang sudah kita kirim kepada ahli kubur, itu pasti terkirim. Kenapa pasti? 

Nyatanya ngga mbalik. Hehe. Ngga ada kabar doanya gagal gitu. Kalau 

ini sudah pasti terkirim, dan memang budaya ini sangat dipertahankan. 

Kalo terkait dengan silsilah, mungkin dari Bu Isni, Kalo disini kan ada 

budaya seperti Ziarah, Nyadran dan sebagainya dari Kiai Hasan Munadi 

dan Kiai Hasan Dipuro di waktu lampau itu ada kaitannya? 

Kalo silsilah ini Pak Rozi sumbernya.. hehe 

Itu bukan dari Mbah Hasan Munadi.. Kalo itu dari Mbah Hasan itu lahir 

tahun berapa. Sebelum beliau lahir kan dunia ini sudah ada. Artinya 
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dunia ada, orang ada. Kemudian ajaran ada. Sehingga  sejak dulu, ini 

sudah ada ngirim-ngirim doa itu diyakini setiap insan. Nah caranya kalo 

apanya itu kita pake wasilah, ada dengan tahlil, dengan nyadran, tapi 

mungkin kalo yang lain wasilahe nyembelih kebo, sedekah laut, itu kan 

keyakinan.. 

Jadi memang disini ciri khasnya nyadran itu ya Pak..  

Iya nyadran.. itu yang pertama, kemudian yang kedua dikuhkan dengan 

munculnya Nahdlatul Ulama tahun 1928, Pak ya?  

1926 

oo.. 26.. nah kegiatan-kegiatan itu semua berdasar Al-qur’an dan Hadits. 

Dibuktikan kepada orang-orang bahwa yang mendoakan orang yang 

sudah meninggal itu kan termasuk ahli kubur, ya to Bu? Maf ini ya maaf. 

Kalo bagi yang sudah haji atau sedang haji itu memang disana 

diutamakan setelah sholat apapun itu tidak wirid dulu, tapi menyolatkan 

jenazah. Dari jamaah manapun, negara manapun, budaya apapun. 

Kalo dari masyarakat sendiri, Bu, Pak. Maksudnya dari sekolah kemudian 

ke masyarakat itu komunikasinya bagaimana? Kemudian keterlibat 

warga masyarakat ke sekolah atau sekolah ke warga, dalam pelaksanaan 

kegiatan misalnya, Bu? 

 Kalo kegiatan kita sudah mencoba selalu melibatkan wali murid, warga, 

tokoh, pengurus, dalam kegiatan-kegiatan misalnya, setiap kurun waktu 

tertentu kita manggil wali murid, karena untuk perapotan itu wajib 

datang. Kemudian acara mujahadah kita elibatkankan pengurus, 

masyarakat, tokoh, wali murid. Kemudian ketika akhirussanah itu kita 

juga melibatkan warga sekitar, orang tua dan seterusnya. Karena 

biasanya kalo akhirussanah kita juga ada pengajiannya. Mungkin yang 

sering itu kalo ada susah seneng, orangorang warga sekitar ikut kegiatan 

bersama.. 

Berpartisipasi.. itu kan termasuk, budaya sosialnya.. kondangan juga itu lho 

MMB bu.. Mati, Manten, Mbali.. 

Hehe.. kemudian Pak Yahya.. 

Sama dengan Bu Isni, intinya saling mendukung lah antara masyarakat dan 

madrasah. karena tujuannya kan sama masyarakat dan madrasah tuh. 

Satu, yo pertama minterke anak, karena orang tua tu kan yang pertama 

diberi tanggung jawab orang tua, karena kurang bertanggung jawab, yo 

di kekke gurune.  

Kurang bertanggung jawab bagaimana ini Pak? Hehe 

Kurang bertanggung jawab, karena apa? Kalo di sekolahkan di ajari cara 

membaca dan menulis, orang tuanya juga bisa kan, kenapa taro di 

sekolahan, tetapi mereka memilih kerja. 

Brarti kita bisa simpulkan bahwa hampir semua orang tua disini kurang 

tanggung jawab, begitu? Hee 
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Iya, kalo kita teliti yang seperti itu, baca nulis marai moco dia bisa, tapi 

kenapa diberikan kepada orang orang lain, kan? 

Boleh..boleh.. Pak Minan, bagaimana Pak? 

Sama dengan yang disampaikan Pak Yahya dan Pak Afif tadi, kaitannya 

dengan kegiatan, komunikasi antara sekolah dengan masyarakat, ini 

sangat relevan. Kembali kepada akidah tadi, Nahdliyin.. 

Karena memang basic dasarnya disitu, begitu ya?  

Iya, dan itu sudah sama, para guru siswa disini dan masyarakat ini memang 

sudah satu akidah, jadi sudah sangat relevan.  

Pak Afif moggo menambahkan.. 

Sepertinya tadi ada pertepatan antara keyakinan dan sebagainya. Eeee... 

mungkin pernah mendengar teorinya Pak Mukti Ali, bahwa salah satu 

trik rukun.. nah, jadi kalo kita udah yakin, kalo nyadran itu sampe... ngga 

usah di perbahas dengan akal, karena keyakinan.  Ranahnya beda. Dan 

ini pun saya sampekan ke anak, ketika nanti kamu merantau ke Solo, ke 

Surabaya, kemanapun, lha kok jum’atane sepisan tok adzane, terimalah. 

Bahwa itu sesuatu perbedaan yang menjadi rohmat. Jangan kemudian 

malah sakarepe dewe. Saya contohkan, imam Mekah, imam Masjidil 

Harom yang ke Istiqlal kemaren itu, biasanya beliau ngga pake Bismillah 

ketika Fatihah. Tapi ketika mayoritas orang disini pake bismillah dia 

pake bismillah. 

Ngikuti.. 

Ini saya sampekan kepada anak, ketika sampai pada kedewasaan, kok bedo, 

terimalah, bahwa itu sesuatu yang saya ajarkan dari awal. Bahwa kalo 

Muhammadiyah seperi ini, kemudian bahwa di kita ada matang puluh itu 

sebuah keyakinan, nda bisa diusik. Sama seperti, misalkan njenengan 

saya tanya, Mbak Rikzi percaya nda dengan surga, percaya. Mana 

buktinya? Dengan akal, dengan indra kita.. ngga bisa. Karena keyakinan, 

beda kalo kita menggunakan logika. Inilah makna yang tidak bisa kita 

otak atik gitu, dan kita pertahankan, yakinlah ini yang seperti ini, ini 

ajaran yang disampaikan oleh wali songo, mbah Hasan Munadi, dan 

seterusnya. Kalo toh nanti kamu menemukan sesuatu yang berbeda, 

hargai. Yang sulit tu menghargai perbedaannya. Jadi anak saya biasakan 

hargailah perbedaan itu. Kalo mereka seperti itu, yakinlah kalo mereka 

punya dasar. Cuma kita ngga tau. Bukan berarti sama. Saya contohkan 

kecil aja, contohnya begini. Ada yang gerakan sholat begini, 

Allahuakbar.. (sambil melakukan gerakan takbirotul ikhram). Ada yang 

begini, ini hargai. Tidak usah kamu tertawakan, kalo kamu tertawakan 

justru ilmunya rendah. Kalo kamu pahami, oh mereka punya keyakinan, 

hargai. Tapi kalo semenjak awal kita tidak menghargai, semenjak awal 

kita mengecam, itu akan mbalik ke kita. Itu yang pertama tadi, berkutat 

pada keyakinan.  
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Yang kedua, bukan berarti orang tua ngga bertanggung jawab nda, jadi 

orang tua tu punya keterbatasan pengetahuan. Orang tua menganggap 

sekolah itu tempatnya orang berpendidikan. Dimana harapannya, anak 

setelah sekolah disini itu punya banyak wawasan, banyak ilmu disini. 

Bukannya ngga tanggung jawab.. 

Menampik tadi pendapat Pak Yahya ya Pak.. 

Ya.. Cuma orang tua ada ketidakmampuan, keterbatasan, dan orang tua 

menghargai sekolah. wis ki cah tak sekolahke ning MTs, sekolah banyak, 

kenapa ke MTs ini, karena mereka ada kepercayaan. Wis tak sekolahke 

kene. Wong sini kan mengajarkan NU, Ahlusunnah waljamaah. Apalagi 

tadi ada satu titik poin, keyakinan. Disamping keyakinan seperti itu, kita 

beri wawasan pada mereka. agar anak tu.. ini out of the box ya. Diluar 

dari materi kurikulum.  

Hidden curriculum begitu istilahnya Pak? Kurikulum tersembunyi? 

Ya itu saya sampekan. Jadi semakin banyak membaca, semakin banyak kita 

belajar dengan teman-teman yang lain. Saya ingat Max Weber, dia bilang 

dalam kaitannya dengan ilmu agama.. 

Dalam bukunya Sosiologi Agama bukan itu Pak? 

Siapa taunya satu saja, dia ngga tau apa-apa. Artinya kita harus tau banyak 

hal. Meskipun basic kita agama. Tidak ada salahnya kita ngerti ekonomi, 

sosial, kan begitu.. jadi ini yang saya harapkan dari teman-teman semua 

agar kita bisa maju.  

Kalo tadi disampaikan Pak Afif, berarti secara tidak langsung, budaya-

budaya yang diajarkan orang tua, ataupun budaya-budaya yang 

diterapkan warga itu ada pengaruhnya ke pola pikir begitu? 

Harapannya begitu.. 

Bagaimana pengaruhnya itu Pak, Kemudian, dari Bapak, Ibu, mencoba 

dengan cara apa, misalkan dalam pembelajaran di kelas, mampu 

mempengaruhi, mampu mengubah pola pikir siswa, ke arah yang Bapak, 

Ibu inginkan begitu? Dari Pak Nasokha.. 

Ya.. kita mendidik itu kan dalam pembelajaran ada mentransfer 

pengetahuan dan mendidik. Yang mendidik itu yang kita mencari 

alternatif, karena yang utama di MTs itu akhlaknya dulu. Jadi harapannya 

yang baik-baik itu ya diterima, karena kalau prestasinya sudah mulia, 

kalo disini dikatakan sudah takwa dulu, jadi anak sholeh dulu, nanti 

untuk urusan pinternya insyaallah lebih mudah. Cuma susahnya ya itu 

karena heterogenitas. Kalo masuknya anak, orang tuanya sudah 

berbudaya yang sesuai, saya kira itu akan lebih mudah untuk 

mengarahkan, tetapi ya itu tadi, kita memang harus mencari alternatif 

tadi yang dikatakan Pak Afif, kita harus punya ilmunya, ilmu untuk 

menyampaikan supaya mereka mau berubah seperti yang kita harapkan 

berkaitan dengan kurikulum. Orang tua menyekolahkan anak untuk 
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menjadi anak yang sholeh dan berprestasi. Kita itu gurunya lebih lebih 

lagi, sampe kadang ya tetep harus berpikir, sabar, dan sebagainya untuk 

merubah itu.  

Kemudian.. mungkin dari guru akidah akhlah ya.. pengaruhnya 

pembelajaran ke pola pikir dan mungkin ke perilaku itu bagaimana? 

Kaitannya dengan pola pikir peserta didik atau kita mentransfer 

pengetahuan atau ilmu pada peserta didik, khususnya kalo saya materi 

akidah akhlah dan ke-NU-an, ini sangat penting. bukan hanya siswa saya 

suruh membaca dan menulis saja, ini lebih berpengaruh kepada peserta 

didik yang namanya praktek. Seperti kelas VIII ini saya suruh hafalan 

tahlil. Walaupun mereka belum hafal secara sepenuhnya, namun secara 

langsung peserta didik sudah mengetahui bagaimana urut-urutannya 

tahlil, apa bacaan apa dulu, apa sholawat dulu, nah itu sangat 

berpengaruh ketika praktek. Kemudian lebih spesifik ya, untuk mapel 

BTA (Baca Tulis Alqur’an) itu juga sama, praktek, kemudian dia tau, 

ketika dia membaca kurang bener mungkin, ini langsung saya ingatkan, 

cara bacanya gini, kemudian dia akan tau lebih mendalam. Nah itu lebih 

berpengaruh ke peserta didik itu kegiatan praktek.  

Dari Pak Yahya.. 

Ya, sebelumnya menanggapi tadi yang kurang bertanggung jawab. Saya 

tidak mengatakan tidak bertanggung jawab, kurang, bertanggung jawab. 

Hehe. Kalo saya amati di sekeliling kita, tidak menutup mata ya. Orang-

orang tua itu lebih enjoy membiarkan anaknya sekolah di Madrasah, 

padahal mereka tau. Satu, pergaulan yang seperti ini, temen-temennya 

banyak yang nakal dan sebaginya. Yag kedua, orang tuanya sibuk dengan 

kerjaannya masing-masing, pokoknya dia cukup ngasih uang sangu 

kepada anaknya, anaknya pergi dari rumah, los. Padahal dia tau temen-

temennya nakal-nakal, tetep dibiarkan saja. Kalo yang tanggung jawab 

betulan kan, ah disekolah temen-temenya nakal seperti ini. saya tidak 

mau anak saya sering berkumpul dengan mereka. kalo yang bener-bener 

anaknya pengen terhindar dari pergaulan semacam itu. Karena 

pendidikan yang berpengaruh itu yang pertama adalah pergaulan. Guru 

dan orang tua bisa mempengaruhi anak karena pergaulan.  

Kemudian yang kedua, apa tadi? Pengaruhnya pada pola pikir.. 

Oo yaa.. pola pikir, apa yang ada di madrasah kepada siswa. Pola pikirnya 

adalah yang kita kehendaki, tadi seperti Pak Minan, membentuk 

keyakinan, yang penting itu. Keyakinan yang sesuai dengan ahlusunnah 

waljamaah. Meyakini tentang tawasul, dan sebagainya yang kita 

kehendaki. Karena sering terjadi di daerah saya Salatiga, itu anaknya di 

taruh di pendidikan tapi setelah pulang kenapa keyakinannya berubah. 

Tidak sesuai dengan kedua orang tuanya. Dan itu akan menjadikan 

kehidupannya tidak tenteram. Meskipun meeka meyakini perbedaan, tapi 

 

545 

 

 

 

550 

 

 

 

555 

 

 

 

560 

 

 

 

565 

 

 

 

570 

 

 

 

575 

 

 

 

580 

 

 

 

585 

 

 

 

590 

 

 

 

595 



238 
 

 
 

 

 

 

 

R 

PY 

R 

 

PA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All 

PA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 

PA 

 

 

R 

BI 

 

karena berbeda, tetep ada perasaan dalam hatinya. Lah kalo disini kan 

kita tanamkan keyakinan yang sama dengan orang tua dan guru, agar 

supaya terjadi kehidupan yang harmonis, karena satu keyakinan. Mugkin 

kita kenalkan keyakinan yang lain, tapi kita  

Sebatas mengenalkan begitu? 

Ya sebatas mengenalkan, dan agar bisa menghormatinya.. 

Ya, seperti tadi Pak Afif bilang, menghargai perbedaan. Menanggapi Pak 

Yahya bagaimana Pak? 

Ada satu kata kunci, itu apa? Keteladanan. Kita ning kene nggur nganjung-

nganjungke tapi ngga.... ngga bisa. Ini contoh kecil. Waktu kita studi 

banding, maksudnya masjid kami, ke Jogja, disitu di jogja ada bermalem-

malem, ada namanya gerakan maghrib, gemar gerakan maghrib mengaji. 

Ini saya komperkan dengan anak-anak. saya tanya anak-anak satu kelas 

ini, beberapa kelas saya tanya, dan kurang lebih tiga puluhan itu, yang 

menjawab tivi bar maghrib nyala itu, dari tiga pulu, dua puluh tujuan, 

sing njawab bar maghrib ngaji, tivi pateni, hanya tiga. Ini sudah mulai 

ada pergeseran sosial, dulu jaman kita kecil itu nonton tivi jarang ya, bar 

maghrib ngaji. Opo meneh ning kene nggur ngomong tok, tapi ngga 

dipraktekkan, ya ngga bisa. Anak niteni, malaikat juga ngerti. Hee 

Hehe  

Ini yang pertama keteladanan. Kemudian ada yang saya yakini itu sebatas 

anjuran, ngga bisa kita maksa, dan tentunya najuran itu baik, ngga 

mungkin guru mengajarkan yang tidak baik itu ngga mungkin. 

Menganjurkan ngaji, silahkan sholat jamaah, kalo kita guru-guru ngga 

pernah jamaah ngga sirkron kan. Itu yang saya katakan keteladanan. 

Anak saya cerdas-cerdas, mereka butuh figur yang mana itu figur ideal, 

yang ngga nggur ngomong tok, tapi memang contoh ini. dimanapun kita 

itu, entah dilingkungan manapun, masyarakat butuh keteladanan. 

Ngomong itu gampang, tapi contoh, teladan ini, iki ngomong yo 

ngandani yo mratekke. Ternyata ktu juga sampe psikologis bagus. 

Pendekatan pada anak juga enjoy. Jadi ketika anak kita dekati, saya 

menganjurkan ini Pak Yahya menganjurkan yang sama, tapi yang 

menganjurkan berbeda, tergantung kedekatan psikologis anak dengan 

gurunya. Saya menganjurkan sholat, Pak Nasokha juga, mungkin 

tanggapan anak beda, meskipun materinya sama.  

Kembali ke figur itu tadi Pak? 

Iya, dan yang ketiga, ada pembiasaan. Pembiasaan yang baik tentunya dan 

terus istiqomah. Nah insyaallah kalo seperti ini, akan tercapai, sukses 

pula apa yang kita sampaikan. Saya kira itu. 

Dari Bu Isni? 

Eeee... kalo saya ini, untuk pengaruh ke pola pikir ya.. memang kadang, 

anak-anak sekarang itu cerdas, lebih pinter dibandingkan jaman saya 
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seumuran. Sehingga dalam menghadapi anak-anak seperti ini, kitapun 

jangan kalah cerdas.  

Ngimbangi.. 

Ya, harus ngimbangi, kecerdasan mereka dengan cara-cara mereka. kita 

tidak bisa, misalnya mau mengatasi anak si A si B, tanpa kita memasuki 

dunia anak tersebut, tidak akan bisa. Mungkin cara yang pernah saya 

pelajari dulu, guru saya begini begini.. diterapkan sekarang, ya ngga 

mungkin. Ini yang bisa merasakan tu anak. anak dengan Pak ini 

rumongso, oh ini ora galak, enak, nyaman, itu yang bisa merasakan anak. 

sehingga dalam hal ini, yaitu tadi yang saya sampekan. Kita tidak cukup 

memberikan pelajaran hanya sebatas kata Pak Nashokha tranfer ilmu, 

kadang kalo saya, sekarang itu lebih ke pembiasaan. Itu mungkin akan 

lebih.... 

Mudah diterima begitu bu.. 

Heem.. akan mudah diterima. Tanpa kita harus memaksakan ini ini. sudah 

tidak jamannya. Sama misalnya saya mengajar Bahasa Indonesia, saya 

jarang mengadakan ulangan. Karena saya lebih cenderung melihat 

prosesnya. Ketika mereka berbicara yang baik-baik dan menggunakan 

bahasa Indonesia dengan cara yang baik, itu sudah nilai sendiri bagi saya. 

Sehingga nilai ulangan bagi saya itu hanya berapa persen dari nilai proses 

yang saya ambil waktu saya menentukan nilai raport. Karena kadang-

kadang nilai ulangan itu bisa menipu guru. sehingga saya lebih 

cenderung perilaku dan prosesnya. Kalo dulu jaman saya sekolah, ketika 

guru ngomong anak diam, mendengarkan. Tapi anak sekarang nda bisa. 

Mungkin perlu teknik atau strategi tertentu agar anak menarik, tidak 

dipaksa, tapi bisa mempelajari dengan baik. Itu yang susah. Mesti ada 

metode yang baru lagi ya Pak ya. Hehe 

Seperti tadi yang disampaikan Bu Isni itu mesti ada trik begitu ya Bu ya. 

Harus ada metode atau cara tersendiri. Nah dari Ibu Bapak sendiri ada 

cara tersendiri atau mungkin hal yang dilakukan dalam pengembangan 

kurikulum khususnya nggih, agar pembelajaran bisa diterima dengan 

baik oleh siswa begitu?  

Ya, setiap guru harus punya. Karena masalah pelajaran bahasa dengan 

akidah, dengan SKI itu beda. Dan tidak bisa diterapkan trik saya oleh 

guru yang lain. Maka penerimaan siswa juga akan beda.  

Pak Afif bagaimana Pak? 

Triknya, hampir sama dengan yang lain. Cuma metode yang berbeda. Nah 

saya tidak akan menjawab secara fulgar. Yang pasti sebagai referensi 

saja. Nda tau njenengan setuju apa nda. Kenal dengan Pak Khotib Munib 

nda?  

Pernah dengar, tapi kalo kenal secara langsung ngga Pak, penulis buku apa 

ya? 
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Ada buku dia yang saya sudah baca dan bagus, gurunya manusia, sama 

orang tuanya manusia. Ini bisa jadi refensi mungkin untuk dibaca. Ada 

pendekatan psikologis sosial dengan anak disitu. 

Pak Nasokha? 

Saya kira sama. Cuman kalo refensinya Pak Afif itu, kalo saya mungkin 

lebih berkaitan dengan kurikulum termasuk menghadapi anak, itu ada be 

a good teacher.  

Oo yaa.. 

Itu nanti akan dijabarkan disana. Atau untuk mengetahui permasalahan anak 

berkaitan dengan bimbingan. Apa yang diterapkan untuk saya itu 

berbeda. Karena untuk mengahdapi masing-masing kelas itu aja harus 

sendiri-sendiri. Sama permasalahannya karena dari keluarga yang 

berbeda, bisa jadi karena sumbernya yang berbeda, kita harus 

memberikan jalan yang berbeda.  

Pendekatan yang berbeda juga Pak.. saya ingin mendengar jawaban yang 

riil di terapkan begitu mungkin dari Pak Yahya Pak Minan..  

Kalo dari saya, cara pendekatan antara guru dan peserta didik ini mungkin 

yang namanya trik ya punya tujuan pasti sama yang dituju. Tujuannya 

sama. Tapi yang namanya guru itu kan manusia. Setiap manusia punya 

watak masing-masing. Kalo saya lebih menekankan kepada watak 

peserta didik. Bagaimana supaya mudah menyampaikan ilmu kepada 

peserta didik.  

Itu kan secara teknis ya Pak, kalo untuk secara materi, bagaimana Bapak 

mengembangkan kurikulumnya? Diluar pembelajaran yang mungkin 

sudah ada atau tercantum dalam KI, KD, begitu? 

Itu menyesuaikan. Kan disitu ada kalender pendidikan, ada RPP, ada 

silabus, kan itu dilaksanakan dengan maksimal insyaallah akan 

menghasilkan yang lebih memuaskan. Menyesuaikan koridor-koridor 

dari sekolah seperti RPP tadi, kalender, itu sudah ditentukan, sebagai 

patokan untuk mengembangkan. 

Pak Yahya? 

Kalo saya berbicara tentang trik, metode, atau cara mengajar anak, kan 

njenengan sudah masuk ke kelas saya kemarin. Ya seperti itu salah 

satunya. Memperbanyak pertanyaan, meskipun pertanyaannya berulang-

ulang. Karena belum yang satu kelas itu sudah paham semua. Jadi 

pertanyaan itu diulang-ulang. Yang kedua, karena saya mengajarnya 

Alquran Hadits, seperti yang saya sampaikan ketika dikantor itu, harus 

menyampaikan kepada anak, asal muasal dari Alquran Hadits itu sendiri. 

Semuanya, mulai asbabun nuzulnya, sampai keadaan ketika turunnya 

wahyu tersebut, artinya, ketika nanti anak menggunakan dalil yang ada 

di Alquran Hadits itu tidak hanya sekedar “angger moni”, takutnya nanti 

salah menempatkan. Contoh haditsnya sama tapi orangnya..... begini, 
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suatu hadits, tapi ini tujuannya tidak untuk si dia, tapi untuk yang lainnya. 

Contoh, Aljannatu tahta addamil ummaha, surga itu dibawah telapak 

kaki ibu. Itu hadits buat anak, bukan untuk ibu. Kalo hadits itu digunakan 

oleh ibu, ibune njur sewenang-wenang kepada anaknya. 

Mempergunakan hadits itu sebagai kekuatan dia. Contoh lagi, Atiullaha 

waatiurrasul waulilamri, taatlah kepada Allah, Rosul, dan Pemimpin. Ini 

hadits buat rakyat bukan untuk untuk pemimpin. Kalo pemimpin 

menggunakan hadits itu, wah dia akan diktator. Kamu harus ikut saya 

karena dalilnya seperti ini, tidak. Jadi, menyampaikan Alquran dan 

Hadits mengupas sedalam-dalamnya asal muasal hadits tersebut. 

Mulanya seperti apa, turunnya karena ada kejadian apa, dan yang terkena 

hadits itu siapa.  

Terkait pengembangannya dengan konteks, konten, isi, dengan budaya 

setempat itu bagaimana Pak? 

Hadits dan Alquran dengan konteks budaya disini? 

Nggih..    

Pengembangannya ya dicocokkan. Dan menyocokkan kita tinggal 

mengikuti dari wali songo. Kita tinggal mengikuti.  

Seperti apa yang dicontohkan wali songo? 

Seperti ziarah kubur, itu kan contoh dari wali songo, meskipun sudah ada 

contoh dari Rasulallah. Karena kan wali songo itu ternyata datang kesini 

sudah duluan orang wahabi. Atau pun NU datang kesini sudah duluan 

wahabi. Karena adanya NU disini adalah karena adanya wahabi di 

Indonesia. Kemudian NU dari komite Hijaz, pimpinannya Mbah Wahab 

Hasbullah, terus tiga temennya datang ke Arab Saudi untuk mengusulkan 

bahwasannya orang Indonesia harus di perbolehkan untuk ke makam 

Rasulallah dan sebagainya. Dan itu tugas dari Mbah Hasyim Ashari dan 

teman-temannya itu, datang kesana memang. Cuman Mbah Wahab tidak 

jadi kesana ceritanya itu karena ketinggalan kapal, akhirnya dua 

temannya itu yang datang kesana. Dinamakan komite hijaz. Mita kepada 

raja arab saudi untuk tetap diperbolehkan ziarah kubur.  

Itu mungkin pengembangan dari pribadi masing-masing guru. kemarin 

ngobrol ada beberapa tokoh masyarakat mriki nggih, yang berpengaruh 

di MTs Nyatnyono, terutama dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran. 

nah, keterkaitannya dengan tokoh tersebut, ada nda kecenderungan untuk 

menyesuaikan pembelajaran agama yang dilaksanakan oleh tokoh agama 

itu? 

Ada, karena kalo kita lihat yo mesti cenderung, karena muasis dari MTs sini 

justru orang yang tidak lulus dari perguruan tinggi Pak ya,  

Iyaa.. 

tidak sarjana tidak doktor.. 

termasuk pendirinya.. 

 

755 

 

 

 

760 

 

 

 

765 

 

 

 

770 

 

 

 

775 

 

 

 

780 

 

 

 

785 

 

 

 

790 

 

 

 

795 

 

 

 

800 

 

 

 

805 



242 
 

 
 

PY 

 

PN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 

 

 

PA 

R 

 

PA 

 

 

 

 

 

 

R 

 

PA 

 

 

 

 

 

PN 

 

 

R 

 

iya.. mereka lulusan pondok pesantren yang paling hanya pendidikan 

maksimalnya kalo dulu apa ya.. SR..SMP lah. 

Nah iya.. sebenernya tokoh masyarakat itu ya pengaruhnya besar, tapi kan 

background mereka jadi ini juga. Berkaitan dengan pengembangan itu 

ya, orang bisa mengembangkan kalo tau ilmu mengembangkannya, 

termasuk itu juga. Tapi sing paling pokok itu memang pendidikan ala 

Alquran itu memberikan contoh, uswah, suri tauladan. Sehingga kalo 

contoh tadi, kita untuk melakukan pengembangan ya berusaha memberi 

contoh. Banyak praktek, termasuk sholat dhuha, tidak hanya sekedar 

teori. Walaupun keadaan tempatnya seperti ini, ya itu bentuk 

pengembangan. Karena sholat kalo bisa kan ditempat penjabaran dari 

suci kan itu banyakan di mesjid, mushola, langgar dan sebagainya. Kita 

termasuknya pengembangan, sholat dimana saja, sing penting tempate 

suci. Ini yang saya sebut contoh pengembangan dengan memberikan 

contoh. Sesuai dengan tempat dan keadaannya. Itu menurut saya sudah 

pengembangan dari pada metode dan sebaginya.  

 Dari Pak Afif, bagaimana Pak? Ada kecenderungan apa ya... 

pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh tokoh agama atau 

masyarakat sini?  

Pengembangan kurikulumnya ya.. 

Nggih, mungkin ke dalam kegiatan-kegiatan, kurikulum yang secara tidak 

langsung atau tertulis? 

Ya menurut saya, beliau-beliau itu memberikan masukan berupa apa yang 

mampu ita lakukan dan yakini. Meskipun tidak ada dalam kurikulum 

resmi. Ya itu yang saya katakan hidden curriculum tadi. Misalkan koyo 

Mbah Noni, Mbah-Mbah yang lain, mereka, dalam tanda kutip buta 

dengan kurikulum sekarang ini. Tapi apa yang dia sampaikan, apa yang 

dia lakukan. Paling yang konek ya soal ke-NU-an, Alquran Hadits, itu 

aja.  

Untuk tokoh yang masih ada sampe sekarang Pak, ada nda pengaruhnya 

dengan kegiatan di sekolah.  

Ya di pengaruhi pas mujahadah, di minta hadir, di minta tausiyahnya, dan 

itu tidak seperti yang dulu, kajiannya itu menyampaikan ke anak-anak 

ketika mendekati ujian diminta untuk wudhu dari rumah kemudian 

perbanyak membaca sholawat ketika berangkat ke sekolah. itu yang 

didapatkan dari Pak Kiai Pesantren, termasuk tokoh agama dan itu 

pengaruhnya positif. Dalam teori itu tidak ada.  

Kalo saya misalkan mau berangkat ke sekolah ya itu wudu dulu, untuk 

mensucikan. Hal-hal itu kelihatannya kecil, tapi kalo itu dilakukan 

istiqomah, rutin, insyaallah nanti hasilnya baik. 

Berkaitan dengan tadi pengaruh budaya sendiri Pak, budaya setempat ya, 

pengaruhnya ke pembelajaran dan kegiatan siswa seberapa besar, atau 
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sampai... mungkin dalam perayaan nyadran misalnya, sampai diliburkan, 

sebatas siswa mengikuti, atau bagaimana?  

Kalo diliburkan itu ngga.. 

Selikuran itu juga nda? 

Selikuran nda, biasanya kalo selikuran itu ngepasi pas mulai liburan. 

Sehingga, ya itu kan momen setahun sekali. Kita juga mengadopsi 

kebijakan lokal. Kalo dulu pun tidak semua, kan tidak semua sama. Dan 

kebetulan untuk tahun-tahun terakhir ini untuk Nyatnyono tidak banyak. 

Itu terutama anu Pak, kalo ke siswa itu pengaruh misalkan karena orang 

tuanya mengikuti kegiatan atau jualan dan sebagainya, itu kemudian 

anaknya mengikuti, lah itu dia tidak sekolah. pengaruhnya ya seperti itu, 

karena mereka butuh nambal ekonomi. Tapi kalo yang nda, tidak banyak, 

ya sebatas mengikuti. Ya kepentingan-kepentingan mana yang harus 

didahulukan.  

Untuk pusat budaya di Nyatnyono dimana Pak? Dan siapa saja yang 

membawa budaya itu? 

Pusatnya di makam. Makam Mbah Hasan Munadi dan anaknya Mbah Hasan 

Dipuro. Dan di sediakan untuk kegiatan yang lain fasilitas misalnya, bis 

dan kendaraan lain ada parkirnya, kemudian yang mau nginep disitu ada 

ala kadarnya. Keamanan juga sudah disiapkan. Jadi, sudah bisa di 

katakan tempat ziarah itu sudah seperti tempat-tempat yang lain. 

Pusatnya ya disana. 

Kalo disini lumayan lengkap, termasuk di makam-makam balai pertemuan 

itu ada untuk melaksanakan nyadran,  

Nyadran desa Pak? 

Iya.. 

Di dekat sini sebelah MI tu ada makamnya ada balai pertemuannya.  

Dan harinya itu  ditentukan, diatur, kalo disini ada Jum’at legi.. 

Rutinan gitu Pak? 

Iya.. satu tahun dua kali, orang asli Nyatnyono yo ngerti jadwalnya, yo mesti 

diundang untuk ranting NU Nyatnyono.  

Pengaruhnya ke kegiatan siswa Pak? 

Anak-anak yang waktu tidak belajar tidak sekolah ikut kan brarti otomatis 

langsung. Apalagi waktu “prei” ya Pak ya,  

Iya.. 

Tapi kalo tidak prei nda boleh. Waktunya belajar, jangan karena itu adalah 

muatan kemudian nyadran, itu nda boleh. Jadi tidak ada alasan tidak 

sekolah karena nyadran. Tapi kalo kebetulan, waktu libur, atau pas hari... 

itu ada dilingkungan nyadran ya boleh.  

Nah kalo siswa meliburkan sendiri itu bagaimana Pak? Hehe 

 Wah... yaitu namanya pelanggaran. Hehe. Apapun alasannya nda boleh. 

Apalagi itu nanti kebetulan kok disana nyadran di satu tempat nyadran 
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itu, tapi kok kemudian yang ngga berangkat sepuluh, ini meti ada apanya. 

Nda boleh, meskipun itu adalah seperti tradisi dan keyakinan, harus 

mengutamakan sekolahnya. Sehingga yang kebetulan bersama-sama itu 

tadi kok tidak masuk, di panggil, diberi penjelasan. Agar mengutamakan 

belajar. Cuma kadang kan mereka ikutnya juga kadang karena 

keterkaitan orang tua, orang tua diberi tahu. Kan tadi saya sampekan tri 

pusat pendidikan termasuk keluarga, lah keluarga membiarkan, sama 

dengan entuk, boleh. Nah nanti keluarga memberi tahu dan sebagainya, 

walupun kadang-kadang orang tuanya sudah pergi duluan, dia ziarah 

disini, Mbah kana, Mbah kene, anak belum berangkat, anak kumpul 

anak-anak orang tua ngga tau, tau-tau udah dirumah.  

Jadi, kembali ke tadi komunikasi antar sekolah dengan masyarakat terutama 

orang tua siswa ya.. 

Oiyaa.. sehingga itu tidak terulang lagi.  

Menuju simpulan Pak, singkat saja, dari Pak Nasokha nggih, inti dari 

bagaimana legitimasi dorongan dari budaya masyarakat Nyatnyono ke 

pengembangan kurikulum Pendidikan Agama di MTs Ma’arif.. 

Yaa..itu tergantung pada masyarakatnya juga, ketika mereka tahu, paham, 

mereka memberi masukan atau tidak ke kita. Kalo mereka bertemu terus 

menyampaikan biasanya itu merupakan suatu kekuatan. Mereka kan asli 

sini, kemudian memberi masukan untuk kira-kira sekolah belum ada, dan 

itu akan lebih baik ya itu suatu dorongan yang baik yang bisa 

dilaksanakan. Itu untuk pengembangannya itu tadi. Misalkan satu 

contoh, awalnya belum ada kemudian ada mereka kan sangat 

mendukung. Misal ngliat sholat kaya biasanya itu, ini kan baru-baru saja. 

Itu suatu pengembangan yang mereka memberi masukan. Karena 

seharusnya kita juga, kalo larinya ke pendidikan agama, ranahnya ya 

tetep pendidikan Quran. Dan itu tidak boleh terlepas, orang tua, sekolah, 

masyarakat. itu harus menyatu. Sekolah berusaha semaksimal mungkin, 

kalo orang tua dan masyarakat tidak mendukung, tidak kan bisa 

maksimal. Memang harus ada komunikasi, koordinasi, ketiga ini ngga 

boleh lepas. Karena kita mengarah ke pendidikan Islam ya sumbernya itu 

Alquran Hadits, kemudian budaya kita. Kalo tidak ada Alqu’an Hadits, 

orang NU itu ke Ijma, baru kemudian ke Qiyas. Budaya kebetulan disini 

budaya orang Nahdliyin, saling berhubungan untuk berpikir mana yang 

terbaik. 

Kita ke inti Pak Yahya, bagaimana legitimasi dalam arti dorongan atau 

pengaruh ya, budaya masyarakat ke pembelajaran? 

Pengaruhnya positif. Dan sangat mendukung. Karena budaya yang ada 

disini sudah dikemas sedemikian rupa oleh sesepuh kita, dikemas sesuai 

dengan Alquran dan Hadits, yang bisa diterima oleh orang Nyatnyono.  

Pak Afif? 
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All 

Sebenernya udah tak jawab tadi. Hehe. Ya sudah.. sama lah.. hehe 

Pak Minan menyimpulkan bagaimana Pak? 

Ini sepertinya memang sudah ditang berulang ya. Hehe. Jawaban nyari yang 

berbeda padahal pertanyaan sama ya. Hehe. Kalo dari saya memang 

sudah satu akidah, satu keyakinan, itu memang sudah sangat mudah. 

Lebih harmonis hubungan antara madrasah dengan masyarakat, apalagi 

tentang kebudayaan ya, kegiatan ahlusunnah waljamaah. Ini memang 

lebih menekankan ke mempertahankan. Mempertahankan dan 

meningkatkan. Kalo kita berjuang seperti apa yang di sampaikan Pak 

Afif, umpama njenengan di Jogja mungkin, perbedaan pendapat akan 

lebih banyak. Kalo disini mungkin Cuma satu keyakinan, jadi Cuma 

mengembangkan materi saja. Ketika njenengan menelaah hal yang sama 

di Jogja, Solo..atau dimana.. 

Ngga usah di Jogja, misalkan di Kabupaten Semarang di Suruh, atau sing 

rodo cedak neh, Pringapus, itu sama-sama MTs Maarif, itu mungkin 

karena disana ada kelompok besar Muhammadiyah itu sudah berbeda. 

Sebelah kiri masjid itu yaa.. 

Dekat dengan sekolah Maarif.. 

Iya.. 

Disini masih satu atap, satu akidah, jadi lebih mudah. Cuma dalam materi 

kita lebih ke itu tadi mempertahankan dan meningkatkan akidah 

ahlusunnah waljamaah.  

Jadi bisa saya simpulkan ya Pak ya, kaitannya dengan legitimasi budaya 

dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama di MTs Ma’arif 

Nyatnyono itu memang sangat kental, karena, kembali ke akidah tadi, 

masyarakat dengan warga sekolah yang memang sama. Sifatnya, 

kembali ke Pak Minan tadi, menekankan dan mempertahankan 

Nahdliyin begitu ya.. Saya rasa cukup, terimakasih Bapak, sekiranya 

nanti bertemu di Jalan dan masih mengingat tentunya, insyaallah saya 

sapa nggih. Hehe.  

Lho iya to.. hehe 

Hehe.. maturnuwun, saya tutup. Billahi taufik walhidayah, 

wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.. 

Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. 
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CATATAN LAPANGAN 

 

Catatan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai legitimasi 

budaya dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama dengan studi kasus di MTs 

Ma’arif Nyatnyono, dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat terletak dilereng Gunung Ungaran 

atau sebelah Barat Kota Ungaran, Kabupaten Semarang. Tipologi tanahnya berbukit 

sedang dan sebagian dataran. Sebagian besar tanah selain untuk pemukiman digunakan 

untuk kegiatan pertanian. Desa Nyatnyono boleh dikatakan cukup subur, kesuburan ini 

terutama karena sifat tanahnya yang berhumus, bebatuan serta didukung ketersediaan air 

yang cukup. Potensi ini yang akhirnya menghijaukan daerah atau wilayah Desa 

Nyatnyono dan sekitarnya. 

Dahulu sebagian besar warga Nyatnyono berprofesi sebagai petani, tetapi seiring 

berjalannya waktu dan kebutuhan masyarakat, meski tetap memiliki kebun atau sawah, 

banyak dari warga yang telah beralih profesi. Tidak sedikit yang kini berprofesi menjadi 

buruh atau karyawan pabrik di kawasan Ungaran, baik buruh tetap maupun harian. 

Sebagian yang lain masyarakatnya memilih berdagang di pasar atau areal makam, 

pegawai swasta, atau merantau ke luar kota.  

Kehidupan sosial warga Desa Nyatnyono bisa dikatakan cukup kondusif dan 

teratur, banyak perkumpulan warga dalam berbagai bentuk yaitu tahlilan bapak–bapak 

disetiap RT, yasinan ibu–ibu di setiap RT dan tiap RW yang dilaksanakan sekali dalam 

seminggu, Kelompok pengajian lansia di setiap RW, Kelompok pemuda baca Al-Qur’an, 

Kegiatan pertemuan ibu–ibu PKK yang dilaksanakan sekali dalam satu bulan dan 

Posyandu balita dan lansia dilaksankan sekali dalam satu bulan, serta adanya kerja bakti 

desa oleh seluruh warga. 

Memasuki wilayah Nyatnyono seketika terasa budaya agamis warganya, setiap 

sudut desa mudah kita temui kegiatan pengajian setiap harinya. Terlebih Nyatnyono 

dikenal dengan makam Mbah Hasan Munadi dan Mbah Hasan Dipuro, masyarakat 

menyebutnya Mbah wali, yang menjadi pusat kegiatan keagamaan. Informasi yang 

penulis dapatkan mengenai silsilah makam ini yang menjadi cikal kentalnya budaya 

Lampiran 6. Catatan Lapangan 
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agama warga Nyatnyono. Budaya seperti ziarah, tahlil, nyadran, selikuran, dan gotong 

royong masih berlangsung bahkan berusaha di pertahankan oleh warga setempat yang 

mayoritas beraliran Nahdlatul Ulama atau biasanya disebut jamaah Nahdliyin. Sesuai 

ajaran yang dibawa para leluhur masyarakat Nyatnyono dahulu, ajaran yang dibawa oleh 

Mbah wali ini juga sepaham, sehingga mudah diterima oleh masyarakat dan 

dipertahankan sebagi bentuk budaya untuk melestarikan sekaligus mempermudah 

penyebarluaan ajaran itu sendiri.  

Hal ini juga berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi 

masyarakat setempat, banyaknya para pendatang dari berbagai daerah yang mengunjungi 

makam memberi kesempatan para sopir angkutan memiliki income lebih banyak, ojek, 

usaha kuliner, penjual cindera mata, jasa penginapan, sampai penjual tempat air bagi 

pendatang yang ingin membawa air langsung dari sendang yang terletak tidak jauh dari 

areal makam. 

Kegiatan pengajian dan Madrasah yang ada disetiap dusun diikuti oleh anak-

anak usia TK sampai MTs. Madrasah biasanya dimulai pukul 15.30 sampai sebelum 

maghrib. Selain itu anak-anak juga masih mengikuti kegiatan mengaji ditempat Ustad 

atau Kiai setempat ba’da maghrib. Sebagian besar orang tua menyekolahkan anak-anak 

mereka di sekolah keagamaan untuk sekolah formalnya seperti MI, MTs, MA, dan 

sebagian yang lain memilih memasukkan anak-anak merekan ke Pondok Pesantren. 

Alasan kebutuhan pendidikan agam dan keselarasan ajarannya menjadi alasan utama para 

orang tua menyekolahkan anak-anak di sekolah bernafaskan Islam, terutama Nahdlatul 

Ulama (NU), mengingat hampir seluruh warga Nyatnyono merupakan jamaah NU. 

Salah satu bentuk kepedulian warga akan pendidikan anak mereka, warga 

bersama tokoh masyarakat bergotong royong membangun Madrasah Tsanawiyah (MTs) 

Ma’arif Nyatnyono. Baik tenaga, dana, sampai tanah sebagai tempat pijakan bangunan 

Madrasah merupakan swadaya dari masyarakat. Singkat kata Madrasah ini dibangun dari, 

oleh, dan untuk masyarakat Nyatnyono sendiri juga untuk wilayah sekitarnya.  

Peneliti berusaha menyusun data hasil observasi dalam bentuk catatan lapangan 

secara detail. Adapun catatan lapangan yang diperoleh peneliti selama observasi sebagai 

berikut: 
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Catatan Lapangan : CL.01 

Waktu   : 8 April  2016 

Tempat  : Kantor Kelurahan Desa Nyatnyono 

 

Perijinan penelitian ke kantor desa Nyatnyono, bertemu dengan Bapak Kepala Desa 

Pelayanan oleh perangkat desa di kantor Desa Nyatnyono dimulai pukul 07.30, 

meski begitu, beberapa warga desa baru terlihat berdatangan untuk mengurus keperluan 

baik kegiatan desa maupun warga umum pada pukul 08.00 WIB.  Menurut penuturan 

salah seorang perangkat desa, banyak warga berdatangan sekitar jam sembilan keatas. 

Umumnya warga mengurus keperluan keluarga baik untuk hajatan, peminjaman lahan, 

pemindahan rumah, juga untuk keperluan kegiatan desa seperti kegiatan Nyadran, tujuh 

belas agustus, dan kegiatan tahuanan desa lainnya. 

Kepala desa Nyatnyono, Bapak Syahudi dengan baju batik berwarna biru pagi 

itu menuturkan bahwa sebagain besar masyarakat Nyatnyono berprofesi sebagai Petani, 

Buruh Pabrik, Wirausaha dan Karyawan. Sementara dilihat dari kultur masyarakatnya, 

rata-rata hampir keseluruhan warga muslim bercorak Nahdlatul Ulama. Sementara untuk 

jenjang pendidikan, umumnya masyarakat Nyatnyono sudah meningkat taraf 

pendidikannya. Dahulu yang hanya lulus SD, MTs atau mondok, saat ini telah banyak 

waraga Nyatnyono yang mengenyam pendidikan hingga sarjana. 

Melihat sejarah dan wilayah desa yang sebagian besar merupakan dataran tinggi 

dengan tingkat kesuburan tanah yang cukup baik, kemudian masyarakatnya yang rata-

rata berprofesi sebagai petani pada tahun-tahun sebelumnya, desa Nyatnyono memiliki 

tradisi unik berkaitan dengan kultur masyarakat dan wilayahnya. Bapak yang baru saja 

sembuh dari sakitnya yang saya temui ini menjelaskan beberapa kegiatan tersebut yang 

berlangsung hingga saat ini seperti nyadran, iriban, dan sebagainya. Tradisi yang dahulu 

dilaksanakan sebagai upaya penyebaran ajaran agama dan wujud sukur masyarakat, 

dilestarikan hingga saat ini bukan saja karena cocok dengan kebiasaan masyarakat 

setempat, tradisi ini juga dianggap dapat mempererat hubungan antar warga. 

Beberapa perangkat desa menyambung pembicaraan saya dengan Pak Syahudi, 

sebagian lain dari perangkat desa ini juga terbiasa terlibat dalam kegiatan di desa, 

termasuk kegiatan umum maupun kegiatan keagamaan.  

Pak Syahudi, salah seorang perangkat desa menuturkan hal serupa ditengah 

perbincangan saya dengan kepala desa Nyatnyono, menurutnya, Nyatnyono mulai 

dikenal masyarakat luas setelah adanya makam Mbah Hasan Munadi dan Mbah Hasan 

Dipuro yang menjadi pusat kegiatan di desa tersebut.  

Mbah Hasan Munadi dan Mbah Hasan Dipuro ini memiliki pengaruh cukup 

besar untuk warga Nyatnyono sendiri juga masyarakat luas disekitarnya. Beliau dikenal 

sebagai wali dan tokoh agama Islam yang menyebarkan agama tanpa meninggalkan 

budaya diwilayah tersebut sehingga budaya seperti nyadran, iriban dapat berjalan 

beriringan dengan kebiasaan masyarakat setempat hingga saat ini. Bahkan sete.ah adanya 

makam tersebut banyak warga dari Jawa maupun luar Jawa berdatangan ke Nyatnyono 

untuk berziarah. Hal ini juga berdampak pada perekonomian warga. Dahulu yang 
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mayoritas hampir seluruh warga Nyatnyono sebagai petani mulai beralih menjadi 

pengusaha kecil sampai menengah, dari mulai membuka warung kelontong, warung nasi, 

supir angkot, ojek, sampai berjualan botol air minum di sekitar sendang dekat makam. 

Perangkat desa yang lain terlihat antusias mendengar cerita kami bertiga. 

Beberapa saat kemudian seorang warga datang ke kantor. Beliau nampak serius ngobrol 

dengan sekretaris desa di ruang sebelah. 

 

Catatan Lapangan : CL.02 

Waktu   : 9 April 2016 

Tempat  : Bukit sekitar Dusun Ngaglek Desa Nyatnyono 

 

Setengah jam sebelum acara iriban dimulai saya ditemani teman sejurusan, Viki, 

sudah sampai dirumah Pak Parsunto, selaku Pak Bekel di desa Nyatnyono juga sebagai 

pengurus dalam penyelenggaraan acara iriban desa. Sempat berbincang dengan istri dan 

anak beliat yang masih balita diruang tamu sembari menunggu persiapan Pak Parsunto. 

Perjalanan menuju pusat acara iriban terbilang cukup berat ditempuh dengan 

sepeda motor dengan medan jalan yang berliku, tikungan tajam, dan jalan yang naik 

turun. Perjalanan menuju bukit di dusun Ngaglek ini cukup ramai bersamaan dengan 

warga yang umumnya bapak-bapak, remaja, dan anak laki-laki yang akan mengikuti 

acara iriban desa. Hanya saya, Pak Parsunto, dan salah seorang warga warga 

menggunakan sepeda motor, sementara yang lain memilih untuk berjalan kaki.  

Jalan setapak dengan bebatuan dan rumput basah, bersisian dengan sungai kecil 

dilewati. Hawa sejuk, suara serangga dan gemericik air langsung dari mata air menyapa 

begitu memasuki areal pusat kegiatan. Warga berkumpul di atas perbukitan dusun 

Ngaglek dekat sumber mata air. Beberapa sudah ditempat telebih dahulu mempersiapkan 

tempat, menyembelih ayam, dan menyiapkan dedaunan yakni daun kudo untuk campuran 

ayam bakar yang menjadi ciri khas masakan di acara iriban. Pak Roib (54) menjelaskan, 

acara ini ditujukan sebagai ungkapan rasa syukur warga atas keberkahan air tanah dan 

hasil tani yang melimpah juga untuk berdoa untuk memperlancar pengairan. Berupa 

makan ayam bakar dan lalapan daun kudo dan doa bersama. 

Beberapa warga tanpa komando terbagi dalam beberapa tugas, sebagian 

menyiapkan minum, daun pisang untuk alas makan, membakar ayam, memotong-motong 

ayam yang telah matang, memotong daun kudo, dan meracik bumbu kelapa untuk 

mencampur ayam bakar dan dan daun kudo tersebut. 

Pukul 08.00 acara dimulai, warga telah menempatkan diri, berbaris sepanjang 

aliran sungai dekat mata air. Nasi, ayam bakar, dan lalapan daun kudo juga telah 

dipersiapkan. Memangjang dikerumuni seluruh peserta iriban. Bacaan basmalah bersama 

sebagai pembuka, kemudian sambutan oleh Pak Akrom (45), kemudian pembacaan doa 

bersama untuk kelancaran pengairan desa Nyatnyono. Setelah sebelumnya terlihat ramai 

dan gaduh oleh banyaknya warga yang berkumpul dengan berbagai persiapan acara, 

begitu acara dimulai semua warga nampak antusias mengikuti setiap bagian acara. 
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Selesai berdoa warga makan bersama. Kegembiraan dan kebersamaan terasa 

hangat, terlebih ikut bergabung bersama. Warga juga membawa sebagain makanan yang 

sama yang telah dipersiapkan untuk dibagikan oleh warga lain yang tidak mengikuti acara 

seperti ibu-ibu dan anak-anak perempuan. 

Pak Akrom (45) menuturkan bahwa iriban ini suatu bentuk tradisi atau budaya 

warga Nyatnyono yang perlu untuk dilestarikan. Kalau mungkin dalam kitab maupun 

ajaran sekolah formal mungkin tidak diajarkan, tetapi ini diajarkan secara turun temurun 

dari orang tua ke anak-anak. selain itu di beberapa sekolah yang memiliki paham yang 

sama secara tidak langsung juga dikenalkan acara semacam ini. 

 

Catatan Lapangan : CL.03 

Waktu   : 14 April 2016 

Tempat  : Sendang 

 

Menjelang sore sekitar pukul 15.00 WIB sendang Kalimah Toyyibah mulai 

dipadati pengunjung dari berbagai wilayah. Beberapa datang dengan rombongan dan 

keluarga. Salah seorang pengunjung dari Kendal menuturkan ia dan rombongan memang 

sengaja datang ke Nyatnyono untuk Ziarah ke Makam Mbah wali sekaligus berkunjung 

ke sendang untuk mandi bersama. Air di sendang yang disebut dengan air karomah ini 

merupakan air doa yang dianggap memiliki keberkahan oleh warga dan pengunjung pada 

umumnya. 

Tidak sedikit warga Nyatnyono yang mendapatkan rezeki dari adanya sendang 

dan makam wali, mulai dari Bapak-bapak, Ibu-ibu, sampai remaja. Area menuju sendang 

dipadati pengunjung dan penjual, dari penjual makanan, baju, sampai penjual botol 

minum dan dirigen air.  

Bagian depan setelah pintu masuk areal sendang terdapat mushola dan aula 

untuk pengunjung. Bagian dalam sendang terbagi menjadi dua bagian yang terpisah, 

yakni bagian untuk perempuan dan laki-laki. Pengunjung berdoa bersama sebelum 

memasuki sendang, beberapa dipimpin oleh ketua rombongan mereka.  

Menjelang maghrib pengunjung mulai memadati areal makam. Terlebih 

bertepatan dengan kamis malam jum’at, pengunjung ziarah lebih ramai dari biasanya. 

Aroma wewangian kembang mawar menyeruak begitu memasuki area dalam makam. 

Bukan saja lokal Semarang, bahkan pengunjung tau peziarah banyak berasal dari berbagai 

daerah di luar Jawa. Cat tembok dan karpet serba berwarna hijau mengelilingi makam. 

Kekhusu’an terlihat dari raut wajah peziarah. Keceriaan anak-anak juga turut mengisi 

sepetak ruang 10 x 12 meter ini. kebanyakan peziarah datang dengan membawa 

rombongan, mereka membaca ayat-ayat Al Qur’an dan tahlil yang dipimpin oleh 

pemimpin rombongan. Terlihat juga beberapa remaja masjid dari berbagai rombongan. 

Ruang terbagi dua, area luar makam dan ruang tengah yang lebih sempit yakni tempat 

makam dan arean tempat duduk (lesehan) yang mengeilingi makam untuk peziarah.  

Semakin malam area makam semakin ramai. Para peziarah datang silih berganti, 

bahkan beberapa memilih untuk bermalam di area sekitar makam. Dari ruang bagian luar 
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terlihat pemandangan Semarang dari ketinggian. Beberapa penjual yang menjajakan 

jualannya, juga area parkir yang dipadati kendaraan bermotor dan beberapa bus besar 

membawa rombongan. 

 

Catatan Lapangan : CL.04 

Waktu   : 21 April 2016 

Tempat  : MTs Ma’arif 

 

Hari ini ada kunjungan dari UPTD Kabupaten Semarang. Kunjungan UPTD kali 

ini me,bahas laporan rutin sekolah, monitoring, dan diskusi antar pegawai UPTD dengan 

Guru-guru MTs Ma’arif. Persiapan menyambut kunjungan UPTD nampak tidak terlihat 

karena memang menurut penuturan para guru, kedatangan beberapa perwakilan dari 

UPTD memang dilakukan secara mendadak. 

Kegiatan siswa masih berjalan seperti biasanya. Setiap senin sampai kamis pagi 

siswa dijadwalkan secara bergiliran karena keterbatasan tempat untuk sholat dhuha 

berjamaah sebelum memulai pembelajaran. Jika hari ini kamis siswa kelas tujuh 

mendapat jadwal sholat dhuha berjamaah dilapangan sekolah, maka kelas delapan dan 

sembilan tadarus Al-qur’an di kelas masing-masing.  

Pagi ini sholat dhuha diimami oleh Pak Nashokha. Siswa dan guru sholat 

berjamaah dengan khusyu. Sementara terdengar ramai bacaan Al qur’an di setiap ujung 

kelas. Usai sholat, guru dan siswa membaca doa dan tahlil bersama-sama.  

Hari ini tidak ada kelas yang peneliti ikuti. hanya ingin berkeliling melihat situasi 

seluruh ruangan sekolah dan berkomunikasi dengan warga sekitar sekolah seperti ibu 

kantin, dan beberapa warga umum yang duduk diarea kantin sekolah.  

Kantin sekolah dan perpustakaan yang diletakkan dalam satu ruangan sepertinya 

cukup efektif untuk meramaikan perpustakaan, hanya saja masih terdengar beberapa 

kegaduhan siswa di kantin yang cukup mengganggu pengunjung perpustakaan. Buku-

buku yang tersedia masih terbatas. Dibanding sekoalh lain yang saya temui, peminat baca 

buku diperpustakaan di MTs M’aarif ini juga terbilang lebih kecil.  

“ini saja Alhamdulillah udah ada peningkatan mbak. Sebelum ada kantin ini sepi. 

Kalo ada tugas aja baru rame”, ujar penjaga perpustakaan.  

Fasilitas pembelajaran di sekolah ini terbilang masih kurang. Belum adanya 

Laboratorium dengan perlengkapannya, LCD sebagai pelengkap pembelajaran, dan ruang 

olah raga. 

Berlanjut ke ruang guru, peneliti mencoba melihat draft sekolah, jadwal kegiatan 

sampai kurikulum pembelajaran. kurikulum pembelajaran MTs Nyatnyono mengacu 

pada Kurikulum KTSP yang telah diperbarui pasca percobaan penerapan Kurikulum 

2013. Kurikulum ini diterapkan berdasar keputusan bersama Kepala Mts. Ma’arif 

Nyatnyono dan  Komite Sekolah Nomor : 934/K.28/VII/2015 Tentang Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan MTs Ma’arif Nyatnyono. 1. Kemudian menimbang 

bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran serta tersedianya 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di lungkungan MTs. Ma’arif Nyatnyono, 
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Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan/Tingkat Sekolah (KTSP) yang sesuai dengan 

situasi dan kondisi sekolah/satuan pendidikan yang berpedoman pada Standa Isi dan 

Standar Kelulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaiana ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 

dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006. 

MTs Ma’arif memiliki visi terwujudnya kader yang cakap, terampil, kreatif dan 

inovatif dalam pencerahan pada masyarakat. untu mewujudkan visi ini, MTs berupaya 

untuk memenuhi kebutuhan siswa dalam hal ini meliputi; mata pelajaran wajib, muatan 

lokal, dan kegiatan pengembagan diri. Salah satu bentuk kegiatan pengembangan diri 

disini yakni pengembangan diri melalui prestasi kegiatan ekstrakurikuler, antara lain; 

BTA, Pramuka, Olahraga, Seni baca Al-Qur’an, LDK, Sains, KIR, PMR, Menari, dan 

Kaligrafi. 

 

Catatan Lapangan : CL.05 

Waktu   : 23 April 2016 

Tempat  : MTs Ma’arif 

 

08.50 - mengikuti kelas Pak Minan 

Tepat pukul 08.50 WIB bel pergantian jam pelajaran di mulai. Pak Minan sudah 

bderada di ruang kelas. anak-anak telah mempersiapkan pelajaran dengan buku dan alat 

tulis yang berjejer di meja depan mereka. Guru mengucap salam, lalu dibalas salam 

kembali oleh seluruh siswa. Sebelum memasuki pelajaran akidah akhlak bab Akhlak 

terpuji, guru dan siswa berdoa bersama.  

Guru tidak menjelaskan secara rinci mengenai pembahasan materi. Hanya 

beberapa contoh cerita akhlak terpuji dan beberapa “pancingan” pertanyaan untuk 

menghidupkan suasana kelas. Guru mengaitkan pembelajaran dengan kasus, cerita nabi, 

dan kejadian sekitar, mencoba menyesuaikan konteks yang ada di masyarakat tentang 

prasangka baik (khusnudzon) juga memberikan contoh yang tidak baiknya. Misal, ada 

bacaan sholawat tidak dijawab, itu merupakan akhlak yang tidak terpuji. Papan tulis 

penuh dengan tulisan abjad arab.  

Guru membuka kesempatan siswa untuk memberikan contoh yang terjadi 

disektarnya berkaitan dengan bahasan materi yang dipelajari. Dari pembelajaran 

diharapkan adanya feedback dari siswa untuk merespon penyampaian guru. misal dengan 

melihat realitas sosial yang ada seperti belajar kelompok, tawuran pelajar, sampai 

kenakalan remaja lainnya sebagai contoh pembelajaran akhlak tidak terpuji.  

Kelas terbilang cukup gaduh. Anak-anak kelas VIII B dengan kelas paling pojok 

ini memang dikenal oleh guru karena kebandelannya. Didalam ruang kelas bagian 

belakang terdapat dua buah madin yang berisi tentang tokoh-tokoh muslim dan 

sejarahnya, foto-foto pembesar Nahdlatul Ulama, Foto Presiden dan Wakil Presiden, juga 

papan administrasi di bagian depan, papan tulis whiteboard, kalender dan kipas angin.  



253 
 

 
 

Kembali ke pembelajarn, siswa dilibatkan untuk membacakan materi dari buku 

pegangan siswa yang disusun oleh Tim MGMP Aqidah akhlak KKM 2 Tsanawiyah 

Kabupaten Semarang.  

Siswa terlihat antusias dalam diskusi dan tanya jawab. Meskipun satu dua siswa 

di bagian belakang justru tertidur saat pelajaran berlangsung. Selanjutnya guru menunjuk 

beberapa siswa untuk menyimpulkan hasuil diskusi. dan pelajaran ditutup dengan doa 

bersama.  

 

11.30 – masuk kelas Pak Afif 

Saat jam istirahat pergantian kelas ada beberapa tamu dari SMK Islamiyah yang 

terdiri dari satu guru dan empat siswa. Guru dan siswa ini mengenalkan keunggulan SMK 

dan memotivasi siswa MTs Ma’arif untuk dapat melanjutkan sekolahnya. Selain promosi 

untuk menyerap aspirasi siswa masuk ke SMK, nampaknya hubungan kedua sekolah 

yang sama-sama berbasis Nahdlatul ualama ini cukup akrab. Beberapa guru dari kedua 

sekolah sudah saling mengenal. Obrolan santai sampai urusan perkembangan sekolah 

diceritakan lugas dari pihak SMK. 

Bel berbunyi. Pak Afif, guru Sejarah dan Kebudayaan Islam memasuki ruang 

kelas VIII A sesuai jadwal mengajarnya. Anak-anak sudah berada dikelas sebelum Pak 

Afif memasuki ruang kelas. Hanya saja suasana gaduh memang masih cukup terlihat. 

Beberapa siswa asik mengobrol dengan kawan sebangkunya. Seorang siswa yang nampak 

di daulat sebagai ketua kelas memimpim teman yang lain untuk mengucap salam, 

kemudian di balas salam kembali oleh oleh guru. dilanjutkan dengan mengucap doa 

sebelum belajar.  

Guru mengabsen siswa satu persatu, memastikan semua siswa telah hadir 

dikelas. Memasuki pelajaran, guru mengawalinya dengan mereview pembelajaran pada 

pertemuan sebelumnya tentang Sholahudin Al Ayyubi, Pahlawan Muslim yang 

membebaskan Konstantinopel.  

Kondisi ruang kelas kurang lebih dengan kelas sebelah yakni kelas VIII B. 

Namun siswa terlihat lebih kondusif dibanding kelas sebelumnya. Pembelajaran 

disesuaikan dengan panduan kurikulum. Siswa terlihat antusias menyimak dan melihat 

buku pegangan siswa. Pak Afif nampak mencoba menyinkronkan pembelajaran dengan 

film dan menyesuaikan dengan cerita sejarah yang tertulis dalam buku siswa.  Selain itu 

guru juga mengaitkan pelajaran degan kondisi lingkungan rumah peserta didik. Yakni 

madrasah sebagai pusat pendidikan, kesehatan dan pembelajaran pada era sebelumnya, 

meski saat ini pendidikan terlihat lebih dominan. Sejarah Islam mulai zaman adanya 

Madrasah pertama kali hingga saat ini, peninggalan seperti bangunan gedung, buku-buku, 

aturan tidak tertulis dalam pendidikan, prasasti, dan sebagainya.  

Berlanjut mendengarkan keterangan guru tentang kehidupan Sholahudin Al 

Ayyubi sebelum akhirnya siswa mengerjakan lembar kerjanya masing-masing. Guru 

mengaitkannya dengan kejadian yang terjadi disekitar siswa, yakni penjelasan tentang 

benteng pada jaman damaskus oleh arsitek yang dikaitkan dengan bangunan rumah saat 

ini, dan lain-lain.  
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Sebenarnya, menurut keterangan Pak Afif usai jam pelajaran, pembelajaran 

disekolah memang tidak terlepas dari budaya atau kebiasaan masyarakat setempat. 

Karena itu akan membantu siswa dan guru untuk mempermudah proses pembelajaran. 

Seperti yang dilakukannya, Pak Afif memberikan contoh. Meski tidak tertulis dan tidak 

tersampaikan secara langsung, tapi pasti ada pengaruh-pengaruh entah itu dalam bentuk 

penjabaran materi, contoh, maupun dalam bentuk kurikulum ekstra seperti kegiatan-

kegiatan tambahan siswa.  

 

Catatan Lapangan : CL.06 

Waktu   : 26 April 2016 

Tempat  : MTs Ma’arif 

 

Seperti biasanya, pagi ini, Selasa 26 April 2016, kegiatan pembelajaran di MTs 

Ma’arif diawali dengan sholat Dhuha berjamaah. Meski bertempat di lapangan dengan 

hanya beralaskan MMT yang sudah tidak terpakai, kekhusyukan nampak dari raut wajah 

dari para jamaah yang terdiri dari siswa dan guru. kegiatan pembiasaan sholat dhuha ini 

di tutup dengan bersalam-salaman antar jamaah. Usai mengikuti sholat Dhuha berjamaah 

peneliti menemui Bapak Nasokha yang kebetulan selain menjadi imam sholat, pagi ini 

beliau juga mempersilahkan saya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas beliau 

di jam pertama.  

Salam dan saling sapa antar guru dan siswa mengawali kegiatan pembelajaran. 

lalu berdoa bersama dipimpin seorang siswa yang nampaknya merupakan ketua kelas. 

Kegaduhan di kelas masih bisa dirasakan. Karena memang karakter siswa yang 

cenderung bandel. “Siswa-siswa sini terutama kelas delapan itu bandel-bandel mbak, jadi 

ya dimaklumi saja. Kalo ada yang tidur biarkan. Daripada mengganggu yang lain. Kan?”, 

ujar beliau.  

Pak Nasokha menerangkan bab makanan dan minuman yang halal. Selain 

dengan model ceramah dan diskusi, guru menggunakan media tambahan berupa lembaran 

gambar contoh berbagai makanan. Pembawaan santai dan sedikit disisipi lelucon. 

Sesekali kelas ramai oleh tawa siswa. Guru memberi kesempatan pada siswa untuk 

menceritakan pengalaman berkaitan dengan makanan, sempat juga dikaitkan dengan 

materi sebelumnya mengenai hukum thoharoh. Guru menjelaskan peristiwa 

“marhabanan” sebagi contoh yang terjadi dalam masyarakat setempat. Dalam kegiatan 

marhabanan ini disediakan makanan untuk makan bersama sebagai pelengkap kegiatan 

yang juga turut didoakan,  dilain sisi hal ini juga mampu mengabrabkan antar jamaah.   

Guru mencoba mencari tahu bagaimana pendapat siswa mengenai persoalan 

makanan halal dan haram dengan mempersilahkan siswa mendeskripsikan alasan 

mengapa suatu makanan menjadi halal maupun haram. Beberapa aktif bercerita 

sementara yang lain memperhatikan. Siswa di bagi ke dalam beberapa kelompok menurut 

baris tempat duduk untuk mendiskusikan pelajaran. Perlu usaha lebih untuk membuat 

siswa berargumen, karena nyatanya terlihat siswa kelas ini kurang aktif dalam hal 
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kaitannya dengan materi. Beberapa hal dicoba guru untuk menghidupkan susana kelas 

salah satu yang nampak jelas yakni dengan beberapa pertanyaan pemantik. 

Pembelajaran dikaitkan dengan empat sehat lima sempurna versi dunia 

kesehatan dengan lima sehat enam sempurna menurut Islam, yakni dengan tambahan 

Halal. Kemudian membahasnya dengan peristiwa yang terjadi paling dekat dengan siswa 

seperti buah kecubung yang masih banyak di konsumsi warga Nyatnyono yang sudah 

terbiasa, tetapi dianggap tidak baik oleh sebagian masyarakat wilayah lain oleh sebab 

kandungannya yang membuat kepala pusing dan sebagainya. kemudian laron yang oleh 

banyak masyarakat Nyatnyono dianggap halal karena memang sudah terbiasa makan 

tanpa rasa jiji, berbeda mungkin dengan masyarakat pesisir yang tidak terbiasa dengan 

olahan laron bahkan menganggapnya jijik sehingga bisa menjadi sebab musabab jatuhnya 

hukum halal dan haram olahan laron tersebut. 

Setelah penjelasan materi, siswa ditugaskan untuk menelaah soal dari buku 

paket. 

 

Catatan Lapangan : CL.07 

Waktu   : 4 Mei 2016 

Tempat  : Makam Sunan Hasan Munadi 

 

Memang telah menjadi buddaya sekolah setiap menjelang ujian nasional 

mengadakan mujahadah persiapan UN, tahlil dan berdoa bersama guru dan siswa kelas 9 

MTs Maarif di makam Sunan Hasan Munadi, selain  usaha yang dilakukan sekolah 

maupun siswa, hal ini juga dimaksudkan sbagai wujud perantara doa.  Guru dan siswa 

berbondong-bondong menuju area makam dengan menggunakan sepeda motor pukul 

11.45. WIB. Memasuki area  makam tepat adzan dhuhur berkumandang. Guru dan siswa 

melakukan sholat jamaah di masjid yang  bersebelahan dengan makam. 

Usai sholat berjamaah siswa menempatkan diri mengelilingi  area dalam makam 

sunan, diikuti guru. aroma khas bunga–bungaan menyeruak begitu memasuki ruangan.  

Salah seorang guru membagikan selembaran kertas berisi doa-doa yang akan di panjatkan 

bersama. Guru dan siswa terlihat amat antusias dan khusyu. 

Dalam kegiatan ini ada beberapa rangkaian acara seperti mujahadah, tahil, 

kemudian diakhiri doa yang dipimpin oleh Bapak Yahya dan Pak Nasokha secara 

bergantian. Diawali dengan pembukaan oleh Bapak  Nasokha dengan kalimat-kalimat 

pengantar , menyampaikan  tujuan mujahadah. Kemudian inti acara yakni mujahadah 

dipimpin oleh Pak Yahya. Sholawat menggema dengan doa mengiringi.  

Beberapa tangis siswa pecah menyelinap di tengah doa. Sampai pada akhirnya 

diutup dengan salam  dan bersalaman antar siswa dan guru di area luar makam.
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Lampiran 7. Draft Kurikulum MTs Ma’arif Nyatnyono 
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LEMBAGA PENDIDIKAN MA’ARIF 

MTs. MA’ARIF NYATNYONO (STATUS TERAKREDITASI B) 

NO : WK/5a/PP.00.5/25/96Jl. Hasan Munadi Nyatnyono  

Kec. Ungaran Barat 50511 Telp. 024-76913792 Kab.Semarang 

 

KEPUTUSAN BERSAMA 

KEPALA MTs. MA’ARIF NYATNYONO DAN  KOMITE SEKOLAH 

NOMOR :   934/k.28/VII/2015 

TENTANG 

KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN 

MTs MA’ARIF NYATNYONO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA 

KEPALA MTs. M’ARIF NYATNYONO 

Menimbang : 1. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran serta 

tersedianya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di lungkungan MTs. 

Ma’arif Nyatnyono, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan/Tingkat 

Sekolah (KTSP) yang sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah/satuan 

pendidikan yang berpedoman pada Standa Isi dan Standar Kelulusan 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaiana ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 

22 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 

Tahun 2006. 

2. bahwa berdasarkan pertimbangan butir (a) di atas , Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala MTs. 

Ma’arif  Nyatnyono 

Mengingat :  1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 

2. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah. 

3. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 

4. Peraturan Pemerintah Ri nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan 

Dasar. 

5. Peraturan Pemerintah RI nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga 

Kependidikan. 

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. 

7. Peraturan Pemerintah RI  Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. 

8. Keputusan MENPAN Nomor 84 Tahun 1993 tentang Jabatan Fungsional 

Guru dan Angka Kreditnya. 

9. Peraturan Mendiknas RI Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. 

10. Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar 

Kelulusan. 
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11. Peraturan Mendiknas RI Nomor 24 Tahun 2006 tentang  Pelaksanaan 

Perturan Mendiknas RI Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, dan 

Perturan Mendiknas  RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kelulusan 

Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah. 

 

  

1. Visi-Misi dan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka. 

2. Visi-Misi dan Renstra MTs. Ma’arif Nyatnyono. 

3. Kesepakatan hasil musyawarah guru MTs. Ma’arif Nyatnyono dan Komite 

Sekolah tanggal 28 Juni 2013. 

    

    

M E M U T U S K  A N  

MENETAPKAN :   

PERTAMA : Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan / Tingkat Sekolah di MTs. Ma’arif 

Nyatnyono sebagaimana Lampiran I Keputusan ini. 

KEDUA : Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan / Tingkat Sekolah di MTs. Ma’arif 

Nyatnyono , sebagaimana Lampiran I Keputusan ini, berlaku mulai tahun 

pelajaran 2014-2015 untuk semua tingkatan kelas  VIII dan IX. 

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat kegiatan ini, dibebankan kepada anggaran 

yang sesuai. 

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan hal-hal yang 

belum diatur atau jika terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diatur 

dalam keputusan tersendiri dan diperbaiki sebagaimana mestinya.  

 

 

 

Ditetapkan di  :  Ungaran 

Tanggal           :   02 Juli 2015 

 

 

Ketua Komite Sekolah                                       Kepala MTs. Ma’arif Nyatnyono 
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KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN 

( K T S P ) 

MTs. MA’ARIF NYATNYONO 

  

1. VISI DAN MISI MTs. MA’ARIF NYATNYONO : 

Visi : 

TERWUJUDNYA KADER YANG CAKAP, TERAMPIL, KREATIF DAN INOVATIF DALAM PENCERAHAN 

PADA MASYARAKAT. 

Misi : 

a. Mengantarkan siswa memiliki kemantapan aqidah dan keluhuran akhlak. 

b. Melaksanakan pembelajaran secara rileks, interaktif, lugas, aktif dan konduktif 

c. Membekali dengan pengetahuan dan ketrampilan untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. 

 

2. TUJUAN SEKOLAH DALAM 5 TAHUN 

1. Prestasi akademis yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. 

2. Prestasi bidang olahraga dari tahun ke tahun menunjukan prestasi yang baik. 

3. 90% siswa mampu melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran yang dianutnya. 

4. Pelopor pembaruan pendidikan terdepandalam mewujudkan peningkatan mutu 

pendidikan. 

 

3. STRUKTUR DAN MUATAN KURIKULUM 

1. Madrasah Tsanawiyah (MTs) 

Struktur kurikulum MTs meliputi subdtansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang 

pendidikan selama tiga tahun mulai kelas VII s.d IX. Struktur kurikulum MTs.disajikan pada 

table berikut :   

 

Komponen 
Kelas dan Alokasi Waktu 

Perminggu 

A Mata Pelajaran  VII VIII IX 

 1. Pendidikan Agama Islam    

 a. Al Qurán Hadits 2 2 2 

 b. Aqidah Akhlak 2 2 2 

 c. Fikih 2 2 2 

 d. Sejarah Kebudayaan Islam 2 2 2 

 2. Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 2 

 3. Bahasa Indonesia 4 4 4 

 4. Bahasa Arab 3 3 3 

 5. Bahasa Inggris 4 4 4 

 6. Matematika 4 4 4 

 7. Ilmu Pengetahuan Alam 4 4 4 

 8. Ilmu Pengetahuan Sosial 4 4 4 

 9. Seni Budaya 2 2 2 
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 10. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan 

Kesehatan 

2 2 2 

     

B Muatan Lokal - - - 

 1. Ke- NU-an 1 1 1 

 2. Bahasa Daerah 2 2 2 

C Pengembangan Diri - - - 

 1. BTA 1 1 1 

 JUMLAH 43 43 43 

 

2. Muatan Kurikulum 

Muatan Kurikulum Pendidikan di MTs Ma’arif Nyatnyono memuat 15 mata pelajaran wajib, 

2 jenis muatan local dan kegiatan pengembangan diri : 

1. Mata Pelajaran Wajib meliputi 10 mata pelajaran sebagaimana tertera dalam Struktur 

Kurikulum. 

2. Muatan Lokal terdiri dari Mulok Wajib Bahasa Jawa dan pilihan BTA 

3. Kegiatan Pengembangan diri meliputi : 

a. Pengembangan Diri untuk Pembentukan Karakter Siswa melalui Kegiatan 

Pembiasaan yang terdiri dari : 

1. Pembiasaan Rutin : 

1)    Pembiasaan Disiplin Upacara Bendera/ Apel Senin Pagi. 

2)    Pembiasaan Sholat Berjamaah/ Sholat Jum’at. 

3)    Pembiasaan membaca surat pendek sebelum KBM. 

4)    Pembiasaan Berdo’a sebelum dan sedudah belajar. 

5)    Pembiasaan Budaya Bersih, sehat dan lingkungan nyaman. 

6)    Pembiasaan budaya dan minat baca di perpustakaan. 

7)   Pembiasaan sholat dluha 

2. Pembiasaan Terprogram : 

1)    Kegiatan Pesantren kilat / Peningkatan IMTAQ. 

2)    Pekan kreatifitas, seni dan olahraga antar kelas. 

3)    Pemahaman dan hafalan Surat-surat pendek dalam Al Qur’an. 

4)    Pembentukan cara berfikir dan sikap ilmiah. 

3. Pembiasaan Spontan : 

1)    Pembiasaan mengucapkan/ memberi salam. 

2)    Pembiasaan berdo’a / menjawab do’a ketika berbangkit. 

3)    Pembiasaan membuangsampah pada tempatnya. 

4)    Pembiasaan sikap ramah dansalam ketika bertemu/ ada tamu. 

5)    Pembiasan hidup antre. 

6)    Pembiasaan kesetiakawanan social dan berjiwa social. 

7)    Pembiasaan minta maaf dan berterima kasih. 

4. Pembiasaan Keteladanan : 

1)    Pembiasaan berpakaian rapi dan berseih serta menarik. 

2)    Pembiasaan “On Time” dalam segala kegiatan. 

3)    Pembiasaan berkata dan bertutur kata yang baik dan sopan. 
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4)    Pembiasaan penampilan hidup sederhana. 

b. Pengambangan Diri untuk Pengembangan Minat dan Bakat Siswa : 

1. Pengambangan Bakat Seni dan Olahraga . 

2. Pengembangan bakat seni tari jawa. 

3. Pengembangan bakat olahraga pilihan dan olahraga prestasi. 

c. Pengembangan Diri melalui prestasi kegiatan ekstrakurikuler :  

1. BTA 

2. Pramuka 

3. Olahraga 

4. Seni baca Al-Qur’an 

5. LDK 

6.  Sains 

7. KIR 

8. PMR 

9. Menari 

10. Kaligrafi 

d. Pengambangan Diri melalui layanan bimbingan : 

1. Layanan masalah pribadi. 

2. Layanan belajar. 

3. Layanan karir masa depan. 

4. Layanan khusus. 

  

4. PENGATURAN BEBAN BELAJAR 

A. Beban belajar digunakan adalah SISTEM PAKET. 

B. Jumlah jam pelajaran per minggu sebanyak = 43 jam pejaran dengan pengaturan alokasi jam 

untuk setiap mata pelajaran sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. 

C. Alokasi waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur adalah 

35% dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan. 

D. Alokasi waktu pembelajaran 40 menit setiap jam pelajaran. 

E. Alokasi waktu praktek diatur dengan ketentuan bahwa 2 jam praktek di sekolah setara 

dengan satu jam tatap muka dan 4 jam praktek di luar sekolah setara dengan satu jam tatap 

muka. 

  

5. KETUNTASAN BELAJAR 

Ketuntasan belajar siswa pada setiap mata pelajaran ditentukan dengan berdasarkan SKBM 

(Standar Ketuntasan Belajar Minimal) atau KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) dengan ketentuan 

bahwa siswa dinyatakan lulus atau tuntas jika dalam setiap uji kompetensi memiliki nilai ujian 

pada setiap KD mata pelajaran sebagaimana table berikut ini : 
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KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL 

MTs. MAÁRIF NYATNYONO 

TAHUN PELAJARAN 2015 – 2016 

 

NO MATA PELAJARAN 
KELAS 

VII VIII IX 

1. PENDIDIKAN AGAMA - - - 

a. QUR’AN HADITS 67 70 75 

b. AQIDAH AKHLAK 75 75 75 

c. FIQIH 75 75 75 

d. SKI 65 65 65 

2. PKn 75 75 75 

3. BAHASA INDONESIA 75 75 75 

4. BAHASA ARAB 65 65 65 

5. BAHASA INGGRIS 75 75 75 

6. MATEMATIKA 75 75 75 

7. IPA 75 75 75 

8. IPS 67 68 70 

9. SENI BUDAYA 75 75 75 

10. PENJASORKES 78 78 80 

11. TIK 75 75 75 

12. BAHASA JAWA 75 75 75 

13. KE-NU-AN 75 75 75 

14. BTA 75 75 75 

 

 

6. KENAIKAN KELAS DAN KELULUSAN 

1. Kenaikan KElas 

Kenaikan kelas dilaksanakansetiap tahun dengan ketentuan siswa dinyatakan naik kelas jika 

memenuhi criteria sbb : 

1)    Siswa telah menyelesaikan / menuntaskan seluruh program/aspek pada semua 

indicator, KD dan SK pada semua mata pelajaran sebagaimana ketentuan SKBM / KKM 

di atas. 

2)    Kehadiran siswa minimal 75%. 

3)    Perilaku / sikap dengan criteria baik sesuai standar sekolah. 

4)    Tidak tersangkut perkelahian, tindak kriminal dan penggunaan narkoba. 

2. Kelulusan Siswa dari Satuan Pendidikan 

Kelulusan siswa dilaksanakan setelah siswa menyelesaikan / dinyatakan tuntas semua 

program pembelajaran dari kelas VII, VIII dan IX dengan ketentuan siswa dinyatakan lulus 

dari satuan pendidikan MTs. Ma’arif Nyatnyono. 
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1)    Siswa telah menyelesaikan / menuntaskan seluruh program/aspek pada semua 

indikator, KD dan SK pada semua mata pelajaran sebagaimana ketentuan SKBM / KKM 

di atas. 

2)    Kehadiran siswa minimal 75%. 

3)    Perilaku / sikap dengan criteria baik sesuai standar sekolah. 

4)    Tidak tersangkut perkelahian, tindak kriminal dan penggunaan narkoba. 

5)    Lulus Ujian Sekolah dengan standar nilai minimum = 5,00 

6)    Lulus Ujian Nasional dengan standar nilai minimum = sesuai ketentuan. 

 

  

7. PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP 

Pendidikan Kecakapan Hidup ( Life Skills) yang dilaksanakan untuk menunjang masa depan dan 

keterampilan hidup siswa diantaranya adalah: 

1. Keterampilan Berbahasa Asing (bahasa Inggris) 

2. Keterampilan Komputer 

3. Seni  Rebana 

  

8. PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL DAN GLOBAL. 

1. Pendidikan Keunggulan Berbasis Lokal yangdikembangkan di MTs. Ma’arif Nyatnyono 

adalah Seni Rebana 

2. Pendidikan Keunggulan Berbasis Global yang dikembangkan meliputi : 

a. Keterampilan Berbahasa Asing (bahasa Inggris) 

b. Keterampilan Komputer. 

c. Keterampilan Internet. 

  

9. DAFTAR NAMA GURU DAN KARYAWAN 

 

No NAMA Jabatan Jam MAPEL 

KELAS DAN JTM 
JT
M 

Total 7
A 

7
B 

8
A 

8
B 

9
A 

9
B 

1 Isni, S.Pd Kamad 18 
Bahasa 
dan Sastra 

- - 4 4 4 4 16 34 

2 Drs. Nasokha 

Waka  12 

Fiqih  2 2 2 2 2 2 

20 32     SKI - - - - 2 2 

    Ke-NU-an 1 1 1 1 - - 

3 
Uswatun 
Khasanah, 
S.Pd 

Kepala 
Perpus 

12 
PKn 2 2 2 2 2 2 

16 28 

    
Seni 
Budaya 

2 2 - - - - 

4 
Dewi Puryanti, 
S.Pd 

- 0 
Bahasa 
Inggris 

4 4 4 4 4 4 24 24 

5 
Triningsih, 
S.Pd 

- 0 IPA 4 4 4 4 4 4 24 24     
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6 
Muhamad 
Mahsun, S.Pd 

- 0 
Matemati
ka 

4 4 - 4 - - 
24 24 

        TIK 2 2 2 2 2 2 

7 
Tri Harjanti, 
s.Pd 

- 0 IPS 4 4 4 4 4 4 24 24 

8 
Fahrurozi, 
S.Ag 

- 0 
Bahasa 
Daerah 

2 2 2 2 2 2 12 12 

9 
Abdul Afif, 
S.Ag 

- 0 SKI 2 2 2 2 - - 
10 10 

        Ke-NU-an - - - - 1 1 

10 
Tri 
Setiyaningsih, 
S.Pd - 0 

Matemati
ka 

- - 4 - 4 4 
16 16 

    
Seni 
Budaya 

- - - - 2 2 

11 
M. Nurudluha, 
S.Ag 

- 12 
Aqidah-
Akhlak 

2 2 2 2 2 2 0 12 

12 Yahya  
- 0 B. Arab 3 3 3 3 3 3 

36 36 - - 
Qur'an 
Hadits 

2 2 2 2 2 2 

- - BTA 1 1 1 1 1 1 

13 Wahyu Andani 
N, S.Pd 

    Olah Raga 2 2 2 2 2 2 
16   

      
Seni 
Budaya 

- - 2 2 - - 

14 Nur Hamimah - 0 
Ka. Tata 
Usaha 

- - - - - -     

15 
Dewi 
Ratnasari 

Bendaha
ra 

0 
B. 
Indonesia 

4 4 - - - - 8 8 

16 
Evy  
Wulandari 

- 0 Staf TU - - - - - -     

17 Kamari - 0 Penjaga - - - - - -     

  Jumlah 54   
4
3 

4
3 

4
3 

4
3 

4
3 

4
3 

24
6 

  

 

 

10. KALENDER PENDIDIKAN 

Kalender Pendidikan MTs. Ma’arif Nyatnyono disusun berdasarkan Kalender Nasional dari Kanwil 

Kementerian Agama Privinsi Jawa Tengah dan Kabupaten yang disesuaikan dengan program 

sekolah 

 

11. SILABUS DAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) lebih lanjut dikembangkan oleh setiap 

guru mata pelajaran dengan berpedoman pada KD, SK, SKLMP, SKKMP, SKLSP, Tujuan Satuan 

Pendidikan, Tujuan Umum dan Visi Pendidikan Nasional serta Tujuan Nasional. 
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Lampiran 8. Jadwal Pelajaran Semester Genap 2015-2016 
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Lampiran 9. Kalender Pendidikan 2015-2016 
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LEMBAGA PENDIDIKAN MA’ARIF 

MTs. MA’ARIF NYATNYONO 

(STATUS TERAKREDITASI B) 

Jalan Hasan Munadi Nyatnyono Ungaran 50511 Kabupaten Semarang 

 

JADWAL KEGIATAN PEMBIASAAN  

MTs MA`ARIF NYATNYONO 

Tahun Pelajaran 2015-2016 

Sholat Dzuha 

Hari Kelas Imam Pendamping 

Selasa VII Drs. Nasokha P Wahyu, S.Pd  B Tri H, S.Pd 

Rabu VIII H. Fahrurozi, S.Ag 
B Uswatun, 

S.Pd  
B Tri S, S.Pd 

Kamis IX Abdul Afif, S.Ag B Dewi, S.Pd B Ning, S.Pd 

 

Tadarus Pagi 
Hari VII A VII B VIII A VIII B IX A IX B 

Selasa - - 
B 

Uswatun 
P Minan 

B 

Dewi 

B Ning 

Rabu B Tri S B Tri H - - 
B 

Dewi 

B Ning 

Kamis P Wahyu B Tri H 
B 

Uswatun 
P Minan - 

- 

 

Sholat Dzuhur 
Hari VII A VII B VIII A VIII B IX A IX B 

Senin B Tri S B Tri H 
B 

Uswatun 
P Mahsun 

B 

Dewi 

B Ning 

Selasa P Wahyu B Tri H 
B 

Uswatun 
P Minan 

B 

Dewi 

B Ning 

Rabu B Tri S B Tri H 
B 

Uswatun 
P Mahsun 

B 

Dewi 

B Ning 

Kamis P Wahyu B Tri H 
B 

Uswatun 
P Minan 

B 

Dewi 

B Ning 

 

Kegiatan Jum`at 

Jum`at Ke 

- 
Kegiatan Pemandu 

1 Jum`at Sehat M. Mahsun, S.Pd Tri Ningsih, S.Pd 

2 Mujahadah Drs. Nasokha Nurudluha, S.Ag 

3 Jum`at Bersih B Uswatun, S.Pd B Dewi P, S.Pd 

4 Yasin dan Tahlil P Yahya Drs. Nasokha 

5 Doa Pilihan Drs. Nasokha M Mahsun, S.Pd 
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Data Informan 

No. 
Kode 

Subjek 
Peran Subjek Nama Usia TTL Alamat Telp. 

1 KS Kepala 

Sekolah 

Isni, S.Pd 46 th Kab. Semarang, 

16 Desember 

1969 

Candirejo, RT 5/ RW IV. 

Desa Candirejo, Ungaran 

Barat 

085876182574 

2 G1. AA Guru Akidah 

Akhlak 

M. Minan Nurrohman, S.Pd.I 28 th Semarang, 17 

Agustus 1987 

Desa Nyatnyono, Ungaran 

Barat 

085641132238 

3 G2. SKI Guru Fikih Drs. Nasokha 50 th Kab. Semarang, 5 

Agustus 1965 

Lingkungan Beji Selatan, 

RT 2/ RW IV Desa 

Bregas, Bregas 

08174161133 

4 G3. FQH Guru SKI Abdul Afif, S.Ag 44 th Kab. Semarang, 3 

Juli 1971 

Blanten, RT 3/RW VIII 

Desa Nyatnyono, Ungaran 

Barat 

085727373646 

5 G4. AH Guru Alqur’an 

Hadits 

Muh. Yahya 33 th Kab. Semarang, 

15 Agustus 1982 

Gondang, RT 2/ RW III 

Desa Nyatnyono, Ungaran 

Barat 

- 

6 G5. BJ Guru Bahasa 

Jawa 

H. Fahrurozi, S.Ag 65 th Magelang, 13 

September 1950 

Genuk Barat, Genuk, 

Ungaran Barat 

081226947626 

7 SW1 Siswa Dian 14 th  Nyatnyono  

8 SW2 Siswa Khoerunnisa 14 th  Nyatnyono  

9 TM1 Tokoh 

Masyarakat 1 

K.H. Hasan Ashari  49 th  Siroto, Desa Nyatnyono, 

Ungaran Barat 

 

10 TM2 Tokoh 

Masyarakat 2 

Parsunto 35 th  Krajan, Desa N yatnyono, 

Ungaran Barat 

 

11 W1 Warga 1 Murtado Khasatu 40 th  Nyatnyono  

12 W2 Warga 2 Syahudi 55 th  Nyatnyono  
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Kegiatan Belajar Mengajar di Kelas MTs Ma’arif 

 

 

   

Kegiatan Mujahadah Persiapan UN 
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Kegiatan FGD 

 

    

 

Kegiatan di Sendang 
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Kegiatan di area Makam 

 

 

 

Kegiatan warga Nyatnyono di malam hari 

 

    

Kegiatan Iriban 

 

 


