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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

MOTTO 

 

 

 ُُ ١ ٍِ ٌْؼَ ُا ١غُ  ِّ َُُٛاٌغَّ  ٘ ُُِإَِّٔٗ ُُ ًَُُْػٍَُّٝللاَّ وَّ َٛ َُٚرَ بُ َٙ ُُُِفَبْعَٕؼٌَُُْ ٍْ ٌٍِغَّ ٛاُ َُُْْعَٕؾ  إِ َٚ  

“Dan jika mereka condong kepada perdamaian , maka condonglah 

kepadanya dan bertawakkalah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang 

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Anfaal:61). 
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 PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri 

Agama serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, masing-masing No. 158 

Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 dengan beberapa adaptasi.  

 

1. Konsonan 

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin adalahsebagai berikut: 

Aksara Arab Aksara Latin 

Simbol Nama (Bunyi) Simbol Nama (Bunyi) 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa Ṡ Es dengan titik di atas ث

 Ja J Je ج

 Ha Ḥ Ha dengan titik di bawah ح

 Kha Kh Ka dan Ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż Zet dengan titik di atas ر

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan Ye ش

 Sad Ṣ Es dengan titik di bawah ص

 Dad ḍ De dengan titik di bawah ض

 Ta Ṭ Te dengan titik di bawah ط

 Za ẓ Zet dengan titik di bawah ظ

 Ain ‘ Apostrofterbalik„ ع

 Ga G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ى

 Waw W We و

 Ham H Ha ه

 Hamzah „ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda („). 
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2. Vokal 

Vokal bahasa Arab sepertihalnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab 

yang lambangnya berupa tanda atau harakat, maka transliterasinya adalah sebagai 

berikut: 

Aksara Arab Aksara Latin 

Simbol Nama (Bunyi) Simbol Nama (Bunyi) 

 fathah A a اَُ

 kasrah I i اُِ

 dhammah U u ا ُ

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan hurufyang meliputi: 

Aksara Arab Aksara Latin 

Simbol Nama (Bunyi) Simbol Nama (Bunyi) 

َُٞ  fathah dan ya ai a dan i 

َُٚ  kasrah dan waw au a dan u 

 

Contoh : 

 kaifa  bukan  kayfa : َو١ْفَُ

يَُ ْٛ َ٘  : haula  bukan  hawla 

 

3. Penulisan Alif Lam 

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf اي (alif lam 

ma‟arifah) ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah 

maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

ظُ  ّْ ٌَْش  al-syamsu (bukanasy-syamsu) : اَ

ٌَْضٌَخ ُ  al-zalzalah (bukanaz-zalzalah) : اٌَضَّ

ٍَْغٍَخ ُ ٌْفَ  al-falsalah : اَ

ٌْجِاَلد ُ  al-bilādu : اَ

 

4. Maddah 
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Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

makatransliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Aksara Arab Aksara Latin 

Harakat Huruf Nama (Bunyi) Simbol Nama (Bunyi) 

اَُُُٚ ََ  fathahdan alif, fathah 

dan waw 
Ā a dan garis di atas 

ٞ َِ  kasrahdan ya Ī i dan garis di atas 

ٞ  َ  dhammahdan ya ū u dan garis di atas 

 

Garis datar diatas huruf a, i, u bisa juga diganti dengan garus lengkung 

seperti huruf v yang terbalik, sehingga menjadi â, î, û.Model ini sudah dibakukan 

dalam font semua sistem operasi. 

Contoh: 

بدَُ َِ  : mâta 

ٝ َِ  ramâ : َس

دُ  ْٛ  ّ َ٠ : yamûtu 

 

5. Ta Marbûtah 

Transliterasi untuk ta marbûtahada dua, yaituta marbûtahyang hidup atau 

mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah (t). 

Sedangkan ta marbûtahyang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbûtahdiikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 

marbûtahitu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

اَْْلَْطفَبيُِ َضخُ  ْٚ  rauḍah al-aṭfâl : َس

ٌْفَبِضٍَخ ُ ا ِذ٠َْٕخُ  َّ ٌْ  al-madânah al-fâḍilah : اَ

خ ُ َّ ٌِْؾْى  al-hikmah : اَ

 

 

6. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (  َُ ), maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
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Contoh: 

َب  rabbanâ: َسثَّٕ

١َْٕب  najjaânâ : َٔغ 

ٌَْؾكُ   al-ḥaqq : اَ

ٌَْؾظُ   al-ḥajj : اَ

َُُ  nu‟ima : ٔ ؼ ِ

 ُٚ  aduwwun„ : َػذ 

Jika huruf ٜ bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 

(  ُٝ  .maka ditransliterasikan seperti huruf maddah (â) ,(ِع

Contoh: 

 ُٟ ٍِ  ali (bukan „aliyy atau „aly)„: َػ

 ُٟ  arabi (bukan „arabiyy atau „araby)„ : َػَشِع

 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof („) hanya berlaku bagi 

hurufhamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hurufhamzah 

terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa 

alif. 

Contoh: 

َُْ ْٚ ش   ِ ْ  ta‟murūna : رَب

ءُ  ْٛ ٌَْٕ  ‟al-nau : اَ

ءُ  ْٟ  syai‟un : َش

ْشدُ  ِِ  umirtu : ا 

 

8. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak 

lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas, misalnya kata hadis, sunnah, khusus dan 

umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 

maka harus ditransliterasi secara utuh. 
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Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) adalah kata al-Qur‟an. Dalam KBBI digunakan kata Alquran, namun dalam 

penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur‟an, 

dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali jika merupakan bagian 

dari teks Arab. 

Contoh: 

Fi al-Qur‟an al-Karîm 

Al-Sunnah qabl al-tadwîn 

 

9. Lafz Aljalâlah (هللا) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai muḍâf ilaih (frasa nominal)ditransliterasi tanpa huruf hamzah.  

Contoh: 

ُهللا  ٓ  dînullah ِد٠ْ

 billâh ثِبهلل

Adapun ta marbûtahdi akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

jalâlahditransliterasi dengan huruf (t).  

Contoh: 

ِخُهللاُِ َّ َُسْؽ ْٟ ُفِ ُْ  ٘  hum fî rahmatillâh 

 

 

 

10. Huruf Kapital 

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, 

tetapidalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang 

Disempurnakan. Huruf kapital antara lain digunakan untuk menuliskan huruf awal 

nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila 

nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital 

tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi 
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yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam 

catatan rujukan. 

 

a. Transliterasi Inggris 

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan tesis adalah sebagai berikut: 

citizenship :  kewarganegaraan 

compassion :  keharuan atau perasaan haru 

courtesy :  sopan santun atau rasa hormat 

creator :  pencipta 

deradicalization :  deradikalisasi 

ego identity :  identitas diri 

fairness :  kejujuran atau keadilan 

finish :  selesai atau akhir 

fundamen :  mendasar atau otentitas 

moderation :  sikap terbatas atau tidak berlebihan 

radical :  objektif, sistematis dan komprehensif 

radicalism :  radikalisme 

radiks  :  akar 

religious  :  keagamaan 

respect for other :  menghormati 

self control :  pengendalian diri 

soft approach :  pendekatan lembut 

star  :  awal atau permulaan 

tekstual  :  satu arah 

tolerance  :  toleransi 

way of life  :  jalan hidup 

 

b. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt., :  subhânahū wa ta‟âlâ 

saw., :  sallallâhu „alaihi wa sallam 

Q.S :  Qur‟an, Surah 
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BNPT :  Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 

Depdikbud :  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

KTSP :  Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

SMU :  Sekolah Menengah Umum 

MAN :  Madrasah Aliyah Negeri 

UU :  Undang-undang 

PAI :  Pendidikan Agama Islam 

Kemendagri :  Kementerian Dalam Negeri 

Kemenag :  Kementerian Agama 

Kemenpora :  Kementerian Pemuda dan Olahraga 

Kemenristek :  Kementerian Riset dan Teknologi 

Pemda :  Pemerintah Daerah 
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ABSTRAK 

 

Khudori, NIM. 18200011214: Implementasi Penanaman Jiwa 

Kepemimpinan dan Nasionalisme Melalui Organisasi IPNU IPPNU di 

SMK Ma‟arif NU 01 Bilakamba, Semarang: Program Magister 

Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Tahun 2021. 

 

Kata Kunci: Jiwa Kepemimpinan dan Nasionalisme, IPNU IPPNU 
 

Era globalisasi membawa pengaruh yang luar biasa dalam berbagai 

bidang, terutama bidang pendidikan yang didalamnya mampu menggeser cara 

berprilaku dan bersosialisasi peserta didik dalam pergaulan yang lebih luas 

tanpa batas ruang dan waktu. Untuk mencegah terjadinya pengaruh negatif dari 

dampak globalisasi tersebut perlu adanya penanaman jiwa kepemimpinan dan 

nasionalisme pada peserta didik. Salah satunya dengan pelaksanaan kegiatan 

IPNU IPPNU. 

Fokus penelitian ini adalah untuk membahas aspek Penanaman 

jiwa kepemimpinan dan nasionalisme melalui kegiatan IPNU IPPNU di 

SMK Ma‟arif NU 01 Bulakamba. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis; (1) perlunya penanaman jiwa 

kepemimpinan dan nasionalisme melalui kegiatan IPNU IPPNU di SMK 

Ma‟arif NU 01 Bulakamba, (2) implementasi penanaman jiwa 

kepemimpinan dan nasionalisme melalui kegiatan IPNU IPPNU di SMK 

Ma‟arif NU 01 Bulakamba, (3) implikasi Penanaman jiwa kepemimpinan 

dan nasionalisme melalui kegiatan IPNU IPPNU di SMK Ma‟arif NU 01 

Bulakamba  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif kualitatif. Artinya, data yang dikumpulkan bukan berupa data 

angka, melainkan data yang berasal dari naskah wawancara, catatan 

lapangan, dokumentasi, catatan atau memo peneliti dan dokumen resmi 

lain yang mendukung. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) perlunya penanaman 

jiwa kepemimpinan dan nasionalisme melalui kegiatan IPNU IPPNU di 

SMK Ma‟arif NU 01 Bulakamba yaitu kejujuran, proaktif, disiplin, 

tanggung jawab, dan berani (2) implementasi penanaman jiwa 

kepemimpinan dan nasionalisme melalui kegiatan IPNU IPPNU di SMK 

Ma‟arif NU 01 Bulakamba diimplemtasikan dalam  tiga hal: (a) Makesta, 

(b) diklatama, dan (c) lakmud. Ketiga kegiatan tersebut merupakan 

bentuk dari kegiatan utama dari IPNU IPPNU. (3) Implikasi penanaman 

jiwa kepemimpinan dan nasionalisme melalui kegiatan IPNU IPPNU di 

SMK Ma‟arif NU 01 Bulakamba dapat diamati melalui perubahan 

prilaku siswa, antaranya: (a) Menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta 

terhadap bangsa, negara, dan tanah air , (b) Membangun hubungan yang 

harmonis dan rukun antara masyarakat dan individu lainnya, (c) 

Mempererat sebuah tali persaudaraan antara sesama warga masyarakat di 

sebuah negara., dan (d) Rela berkorban demi bangsa, negara, dan tanah 

air. 
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ABSTRACT 

 

Khudori, NIM. 18200011214: Implementation of Instilling the Spirit of 

Leadership and Nationalism Through the IPNU IPPNU Organization at 

SMK Ma'arif NU 01 Bilakamba, Semarang: Masters Program in Islamic 

Religious Education at Wahid Hasyim University in 2021. 

 

Keywords: Spirit of Leadership and Nationalism, IPNU IPPNU 

 

The era of globalization brings tremendous influence in various 

fields, especially the field of education in which it is able to shift the way 

students behave and socialize in a wider association without space and 

time limits. To prevent the negative effects of the impact of globalization, 

it is necessary to instill the spirit of leadership and nationalism in 

students. One of them is the implementation of IPNU IPPNU activities. 

The focus of this research is to discuss aspects of inculcating the 

spirit of leadership and nationalism through IPNU IPPNU activities at 

SMK Ma'arif NU 01 Bulakamba. The purpose of this research is to 

describe and analyze; (1) the need to inculcate the spirit of leadership and 

nationalism through IPNU IPPNU activities at SMK Ma'arif NU 01 

Bulakamba, (2) the implementation of inculcating the spirit of leadership 

and nationalism through IPNU IPPNU activities at SMK Ma'arif NU 01 

Bulakamba, (3) implications for inculcating the soul leadership and 

nationalism through IPNU IPPNU activities at SMK Ma'arif NU 01 

Bulakamba 

This research is a qualitative research with a qualitative 

descriptive approach. That is, the data collected is not in the form of 

numerical data, but data derived from interview scripts, field notes, 

documentation, notes or memos of researchers and other supporting 

official documents. 

The results of this study indicate that (1) the need for inculcating 

the spirit of leadership and nationalism through IPNU IPPNU activities at 

SMK Ma'arif NU 01 Bulakamba namely honesty, proactiveness, 

discipline, responsibility, and courage (2) implementation of instilling 

leadership and nationalism through IPNU activities IPPNU at SMK 

Ma'arif NU 01 Bulakamba is implemented in three ways: (a) Makesta, 

(b) diklatama, and (c) lakmud. These three activities are a form of the 

main activities of IPNU IPPNU. (3) The implications of inculcating 

leadership and nationalism through IPNU IPPNU activities at SMK 

Ma'arif NU 01 Bulakamba can be observed through changes in student 

behavior, including: (a) Growing and increasing love for the nation, state, 

and homeland, (b) Building a harmonious and harmonious relationship 

between the community and other individuals, (c) Strengthening a 

kinship between fellow citizens of a country, and (d) Willing to sacrifice 

for the sake of the nation, state and homeland. 
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 الولخص
ُ

 IPNU:ُرٕف١زُغشطُسٚػُاٌم١بدحُٚاٌم١ِٛخُُِٓخاليُِٕظّخ81200088281ُسُٞ،١ُُٔ.ُضبخ

IPPNUُُٟفSMK Ma'arif NU 01 Bilakamba ُ،Semarangُُٟثشٔبِظُاٌّبعغز١شُف:

ُ.2028اٌزشث١خُاٌذ١ٕ٠خُاإلعال١ِخُفُٟعبِؼخُٚؽ١ذُؽغ١ُُفُٟػبَُ

ُ

IPNU IPPNUُاٌىٍّبدُاٌّفزبؽ١خ:ُسٚػُاٌم١بدحُٚاٌم١ِٛخُ

ُ

ُِغبيُاٌزؼ١ٍُُؽ١شُ ُْلُع١ّب ُفُِٟخزٍفُاٌّغبْلدُ، ُ٘بئالً ُرؤص١ًشا ٠غٍتُػصشُاٌؼٌّٛخ

٠ىُْٛلبدًساُػٍُٝرغ١١شُاٌطش٠مخُاٌز٠ُٟزصشفُثٙبُاٌطالةُٚاٌزٛاصًُاْلعزّبػُٟفُٟساثطخُأٚعغُ

دحُثذُْٚؽذٚدُص١ِٕخُِٚىب١ٔخ.ٌُّٕغُا٢صبسُاٌغٍج١خٌُزؤص١شُاٌؼٌّٛخُ،ُُِٓاٌضشٚسُٞغشطُسٚػُاٌم١ب

ُ.IPNU IPPNUٚاٌم١ِٛخُفُٟاٌطالة.ُأؽذ٘بُُ٘ٛرٕف١زُأٔشطخُ

ُأٔشطخُ ُُِٓخالي ُٚاٌم١ِٛخ ُعٛأتُغشطُسٚػُاٌم١بدح ُاٌجؾشُػٍُِٕٝبلشخ ٠شوضُ٘زا

IPNU IPPNUُُٟفSMK Ma'arif NU 01 Bulakambaُُُٛ٘اٌجؾش ُاٌغشضُُِٓ٘زا .

(ُ ُ؛ ُخالي8اٌٛصفُٚاٌزؾ١ًٍ ُِٓ ُٚاٌم١ِٛخ ُاٌم١بدح ُإٌُٝغشطُسٚػ ُاٌؾبعخ )ُُ  IPNUأٔشطخ

IPPNUُُٟفSMK Ma'arif NU 01 Bulakamba ُ،(2ُُرٕف١زُغشطُسٚػُاٌم١بدحُٚاٌم١ِٛخ)

(ُا٢صبس3ُ)،ُ SMK Ma'arif NU 01 BulakambaفIPNU IPPNUُُُِٟٓخاليُأٔشطخُ

ُ ُأٔشطخ ُخالي ُِٓ ُٚاٌم١ِٛخ ُاٌم١بدح ُغشطُسٚػ ُػٍٝ IPNU IPPNUُُاٌّزشرجخ  SMKفٟ

Ma'arif NU 01 Bulakambaُ

ُاٌج ُعّؼٙبُ٘زا ُاٌج١بٔبدُاٌزُٟرُ ُأُٞأْ ُِٕٙظُٚصفُٟٔٛػٟ. ُثؾشُٔٛػُٟرٚ ؾشُ٘ٛ

١ٌغذُفُٟشىًُث١بٔبدُسل١ّخُ،ٌُٚىُٓث١بٔبدُِغزّذحُُِٓٔصٛصُاٌّمبثٍخُٚاٌّالؽظبدُا١ٌّذا١ٔخُ

ُٚاٌٛصبئكُٚاٌّالؽظبدُأُِٚزوشادُاٌجبؽض١ُٓٚغ١ش٘بُُِٓاٌٛصبئكُاٌشع١ّخُاٌذاػّخ.

ُإٌُٝ) ُاٌذساعخ ُٔزبئظُ٘زٖ ُاٌؾب8رش١ش ُُِٓخاليُ( ُٚاٌم١ِٛخ ُإٌُٝغشطُسٚػُاٌم١بدح عخ

ُ IPNU IPPNUُُأٔشطخ ُاٌصذقSMK Ma'arif NU 01 Bulakambaُُفٟ ٟ٘ٚ

(ُرٕف١زُغشطُاٌم١بدحُٚاٌم١ِٛخُُِٓخاليُأٔشطخ2ُٚاْلعزجبل١خُٚاْلٔضجبطُٚاٌّغؤ١ٌٚخُٚاٌشغبػخُ)

IPNUُُ ُرٕف١ز ٠IPPNUُُزُ ُ)أ(SMK Ma'arif NU 01 Bulakambaُُفٟ ثضالسُطشق:

Makestaُ(ُ ٚb) diklatamaُ(ُ ٚc) lakmudُُأشىبي ُِٓ ُُٟ٘شىً ُاٌضالصخ ُاألٔشطخ ُ٘زٖ .

ُ ٌُالرؾبد ُاٌشئ١غ١خ ُغشطIPNU IPPNU. (3ُاألٔشطخ ُػٍٝ ُاٌّزشرجخ ُا٢صبس ُِالؽظخ ٠ُّىٓ )

ُ ُأٔشطخ ُخالي ُِٓ ُٚاٌم١ِٛخ IPNU IPPNUُُاٌم١بدح  SMK Ma'arif NU 01فٟ

Bulakambaُُث ُاٌؾتُُِٓخاليُاٌزغ١١شادُفُٟعٍٛنُاٌطالةُ، ُٚص٠بدح ُرضا٠ذ ُ)أ( ُفُٟرٌه: ّب

ُثٕبءُػاللخُِزٕبغّخُِٚزٕبغّخُث١ُٓاٌّغزّغُٚاألفشادُا٢خش٠ُٓ،ُ ٌألِخُٚاٌذٌٚخُٚاٌٛطُٓ،ُ)ُة(

 )ط(ُرم٠ٛخُاٌمشاثخُث١ُٓأثٕبءُاٌٛطُٓ،ُ)د(ُاْلعزؼذادٌٍُزضؾ١خُُِٓأعًُاٌٛطُٓٚاٌذٌٚخُٚاٌٛطٓ.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan sebagaimana dipahami merupakan sebuah proses alih dan 

pengembangan pengetahuan dengan aneka ragam media yang menyertainya. 

Pendidikan pada dasarnya merupakan interaksi antara pendidik dengan 

peserta didik, untuk mencapai tujuan pendidikan yang berlangsung dalam 

lingkungan tertentu yang disebut interaksi pendidikan. Pendidikan agama 

Islam merupakan usaha sadar dan terencana untuk menyiapkan peserta didik 

dalam meyakini, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama 

Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau latihan, untuk itu 

pendidikan agama Islam merupakan faktor penting untuk mencetak generasi 

muda (peserta didik) yang beriman dan bertaqwa kepada Allah, berdasarkan 

nilai-nilai pendidikan agama Islam yang meliputi nilai-nilai aqidah, ibadah 

dan akhlak (Asmaun sahlan, 2010: 69).  

Abdurrahman An-Nahlawi “Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, 

dan Masyarakat” yang diterjemahkan oleh Shihabuddin, (1996: 25)  

mengatakan,  Pendidikan  Agama  Islam  memiliki  peranan  bagi umat 

Islam, yaitu sebagai manifestasi dari cita-cita hidup Islam untuk 

melestarikan, mengalihkan, mentrasformasikan dan menanamkan 

(menginternalisasikan) nilai-nilai agama Islam (nilai aqidah, ibadah dan 

akhlak) tersebut kepada generasi penerusnya yang kemudian 

mengimplementasikannya dalam kehidupan. 
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Proses transformasi, internalisasi, dan implementasi nilai-nilai Islam 

dalam pendidikan agama Islam sebagai suatu sistem nilai, menjadi pegangan 

hidup bagi setiap peserta didik. Selanjutnya menjadi rujukan dan menjadi 

bagian kepribadian dalam menjalani kehidupan sehari-hari (M. Ngalim 

Purwanto, 1994: 146). Tujuan ini tentunya tidak hanya pada aspek kognitif, 

bahkan yang lebih penting lagi adalah aspek afektif dan psikomotorik. 

Seluruh aspek yang terdapat dalam diri peserta didik harus dipenuhi oleh 

nilai-nilai Islam untuk mencapai tujuan utama penyelenggaraan pendidikan 

agama Islam, menjadi manusia yang sempurna. 

Berdasar atas tanggungjawab itu, maka para pendidik, terutama 

pengembang dan pelaksana kurikulum harus berfikir ke depan dan 

menerapkannya dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya. (Asmaun 

Sahlan, 2010:1). Peranan pendidikan agama Islam di sekolah dalam 

pengembangan kualitas sumber daya manusia adalah sebagai proses belajar-

mengajar yang meliputi proses-proses: alih pengetahuan (transfer of 

knowledge), alih metode (transfer of methodology), dan alih nilai (transfer of 

value). 

Pendidikan merupakan proses suci untuk mewujudkan tujuan asasi 

hidup, yaitu beribadah kepada Allah dengan segala maknanya yang luas. 

Karenanya, tujuan pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia 

dalam Islam; yaitu untuk menciptakan pribadi-pribadi hamba Allah yang 

selalu bertaqwa kepada-Nya, dan dapat mencapai kehidupan yang 

berbahagia di dunia dan di akhirat. Pendidikan dalam Islam disamping 
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menekankan hubungan yang baik terhadap Tuhan, juga menekankan 

bagaimana membangun sebuah hubungan yang baik dan harmonis terhadap 

sesama manusia (hablun minallah wa hablun minannas) sebagai bentuk 

implementasi dari makna ibadah secara luas. Dalam QS Al-Dzariyat/51:56 

Allah SWT Menegaskan hakikat penciptaan jin dan manusia sebagai berikut: 

ُِْ ١ٌَِْؼج ذٚ  ُ َْٔظُإِْلَّ اإْلِ َٚ ُ َّٓ ٌِْغ ُا بَُخٍَْمذ  َِ َٚ  

“Dan Aku tidak menciptakan Jin dan manusia melainkan agar mereka 

beribadah kepada-Ku.” 

 

Hal ini menandakan bahwa kajian ini sudah cukup untuk mendorong 

pakar dan praktisi pendidikan melakukan kajian sistematik untuk membenahi 

sistem pendidikan. Upaya internalisasi dan implementasi nilai-nilai 

pendidikan agama Islam dalam diri peserta didik perlu dilakukan secara 

serius dan terus-menerus melalui suatu program yang terencana dan 

lingkungan yang kondusif, yang di dalamnya mengimplementasikan nilai- 

nilai pendidikan agama Islam (nilai aqidah, ibadah dan akhlak). Sebab 

lingkungan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap peserta didik, 

bagaimanapun peserta didik tinggal dalam suatu lingkungan yang 

disadari atau tidak pasti akan mempengaruhi peserta didik (Binti Maunah, 

2009: 91). 

Secara pasti, di Indonesia pemimpin yang berkualitas dalam 

pemahaman keislaman amatlah sedikit, malahan pada pucuk pimpinan negara 

terasa sekali kekurangan itu. Sementara dalam satu sisi, Indonesia adalah 

bagian dari identitas dunia internasional yang baru saja tumbuh yang sungguh 



 

4 
 

amat menarik untuk menjadi incaran pihak-pihak adijaya dan kelompok- 

kelompok penentu lain dalam upaya memainkan perananya di sini. 

Hal tersebut kemudian ikut dirasakan dan menjadi kegelisahan 

salah satu organisasi sosial keagamaan di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama. 

Mengenai pembentukan karakter kepada para generasi muda, khususnya jiwa 

kepemimpinan, NU sangat memperhatikan terkait hal tersebut. Nahdlatul 

Ulama (NU) adalah Jam‟iyyah Diniyah Islamiyah yang didirikan oleh para 

ulama/kyai pengasuh pesantren. Adapun tujuan didirikannya NU tersebut 

diantaranya adalah: a) memelihara, melestarikan, mengembangkan dan 

mengamalkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang menganut pola madzhab 

empat, b) mempersatukan langkah para ulama dan pengikut- pengikutnya, c) 

melakukan kegiatan-kegiatan yang yang bertujuan untuk menciptakan 

kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggalan harkat dan 

martabat manusia. 

Sebagai salah satu dari organisasi keagamaan di Indonesia, NU turut 

serta membantu pemerintah dalam mengembangkan prestasi pelajar 

dan kemajuan pendidikan di Indonesia. Untuk membentengi para 

pelajar NU dan pelajar pada umumnya dari berbagai penyimpangan 

sosial serta untuk mengembangkan potensi para pelajar, kemudian NU 

melahirkan organisasi pelajar dan pemuda, yang disebut Ikatan Pelajar 

Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama 

(IPPNU). 

Kegiatan keagamaan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan 

Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) adalah kegiatan yang 

dilakukan diluar pelajaran standar yang berazaskan pancasila, beraqidah 

Islam Ahlussunah Wal Jamaah yang bersifat keterpelajaran, kekaderan, 
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kemasyarakatan, kebangsaan dan keagamaan. IPNU lahir pada tanggal 24 

Februari 1954 M / 20 Jumadil Akhir 1373 H di Semarang. Kelahirannya 

dilatarbelaangi keinginan dari kalangan pendidik yang ada dalam NU 

(Ma‟arif NU) untuk memberukan wadah bagi pelajar-pelajar NU. Pendirinya 

antara lain M. Sufyan Cholil (Mahasiswa UGM), H. Musthofa (Solo) dan 

Abdul Ghony Farida (Semarang), sedangkan M. Tholchah Mansoer sebagai 

ketua umum yang pertama. Disamping itu, untuk mengakomodasi remaja 

putri akhirnya juga lahir Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) di 

Malang pada tanggal 2 Maret 1955/ 08 rajab 1373 H. IPPNU lahir sebagai 

bentuk akomodasi terhadap keinginan pelajar putri dikalangan nahdliyin yang 

memerlukan wadah tersendiri yang terpisah dari IPNU, ketua umumnya yang 

pertama adalah Umroh Mahfudloh. 

IPNU-IPPNU sebagai organisasi pengkaderan sangat efektif dalam 

menyokong sumber daya manusia Indonesia. Ia berdiri dan berkiprah 

menguatkan basis pendidikan dan segmen keilmuan. Disinilah IPNU-IPPNU 

mengenalkan wawasan kepelajaran dimana menempatkan organisasi dan 

anggota pada pemantapan pemberdayaan SDM terdidik yang berilmu, 

berkeahlian dan visioner. Wawasan ini menyebabkan karakteristik organisasi 

dan anggotanya untuk senantiasa memiliki hasrat ingin tahu, belajar terus 

menerus, dan mencintai masyarakat pembelajar. 

IPNU-IPPNU adalah organisasi yang bersifat keterpelajaran, 

kekaderan, kemasyarakatan, kebangsaan dan keagamaan yang 

berfungsi sebagai wadah perjuangan pelajar Nahdlatul Ulama dalam 

pendidikan, keterpelajaran untuk mempersiapkan kader-kader penerus 

NU yang mampu melaksanakan dan mengembangkan Islam 

Ahlussunnah waljamaah untuk melanjutkan semangat, jiwa dan nilai-
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nilai nahdliyah. Selain itu juga menjadi wadah komunikasi pelajar   

untuk memperkokoh ukhuwah nahdliyah islamiyah, insaniyah dan 

wathoniyah. 

IPNU-IPPNU dalam hal ini juga ikut mempelopori pendidikan 

berbasis keorganisasian. Pelajar tidak hanya dijejali dengan meteri kurikulum 

formal saja. Karena dalam kondisi itu, siswa akan punya kecenderungan 

untuk bosan dan sekolah terkesan sebagai rutinitas belaka. Sekolah dan 

organisasi pelajar merupakan kesatuan yang tidak dapat terpisah. Sekolah 

dengan mentransfer ilmu akan menghasilakan kepandaian (intelegensi). 

Sementara organisasi dengan kegiatan positif akan mencetak wawasan 

kedewasaan dan kemandirian. Lembaga pendidikan mempunyai target untuk 

membuat siswa pandai dan dewasa. 

Kehadiran globalisasi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan 

suatu negara termasuk Indonesia. Globalisasi mempunyai pengaruh yang 

negatif bagi pelajar, pengaruh pengaruh tersebut secara keseluruhan dapat 

menimbulkan jiwa kepemimpinan dan nasionalisme berkurang atau bahkan 

hilang.  

Organisasi IPNU IPPNU sebagai implementasi jiwa kepemimpinan 

dan nasionalisme pelajar dari dampak negatif globalisasi terhadap dunia  

pendidikan, hal ini bukan hanya berdampak kepada dunia pendidikan secara 

umum akan tetapi lembaga pendidikan Ma‟arif pun terkena dampak negatif 

globalisasi. 

Beberapa   hal   telah   peneliti   ungkapkan   di   atas   kemudian 

mendorong sekelompok pelajar di SMK Ma‟arif NU 01 Bulakamba 



 

7 
 

Kecamatan Bulakmba Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah yang 

tergabung dalam Pimpinan Komisariat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan 

Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPNU-IPPNU). IPNU-IPPNU SMK 

Ma‟arif NU 01 Bulakamba berpartisipasi aktif dan ikut terjun dalam 

menjaga fungsional dan idealnya. 

Melihat pentingnya penanaman jiwa kepemimpinan dan nasionalisme 

remaja untuk masa depan yang lebih baik Pimpinan Komisariat IPNU-

IPPNU SMK Ma‟arif NU 01 Bulakamba merupakan organisasi pelajar yang 

juga berperan dalam proses pendidikan karakter kepemimpinan remaja 

melalui kegiatan-kegiatan edukatifnya, khususnya dilingkungan sekolah. Hal 

inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian bagaimana 

mengimplementasikan penanaman jiwa kepemimpinan dan nasionalisme 

peserta didik melalui kegiatan IPNU dan IPPNU. 

Peneliti merumuskan penelitian dengan mengangkat judul: 

“IMPLEMENTASI PENANAMAN JIWA KEPEMIMPINAN DAN 

NASIONALISME MELALUI ORGANISASI IPNU DAN IPPNU DI  

SMK MA”ARIF NU 01 BULAKAMBA” 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dibahas dalam pembahasan penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Mengapa perlu penanaman jiwa kepemimpinan dan nasionalisme melalui 

IPNU dan IPPNU di SMK Ma‟arif NU 01 Bulakamba? 
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2. Bagaimana Implementasinya penanaman jiwa kepemimpinan dan 

nasionalisme melalui IPNU dan IPPNU di SMK Ma‟arif NU 01 

Bulakamba? 

3. Bagimana implikasi penanaman jiwa kepemimpinan dan nasionalisme 

melalui IPNU dan IPPNU terhadap peserta didik di SMK Ma‟arif NU 01 

Bulakamba? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penanaman jiwa kepemimpinan 

dan nasionalisme melalui IPNU dan IPPNU di SMK Ma‟arif NU 01 

Bulakamba? 

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasinya penanaman 

jiwa kepemimpinan dan nasionalisme melalui IPNU dan IPPNU di SMK 

Ma‟arif NU 01 Bulakamba? 

3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implikasi penanaman jiwa 

kepemimpinan dan nasionalisme melalui IPNU dan IPPNU terhadap 

peserta didik di SMK Ma‟arif NU 01 Bulakamba? 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapka memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Secara teoritis 

a. Mewujudkan tujuan pemerintah menuju tercapainya tujuan pendidikan 

Islam dan mencetak generasi islam yang berkarakter; 
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b. Pedoman untuk menanamkan nilai-nilai kepemimpinan dan  

nasionalisme sejak dini  pada siswa Sekolah Menengah Kejuruan; 

c. Menanamkan nilai-nilai pendidikan Agama Islam yang berimplikasi 

terhadap siswa SMK Ma‟arif NU 01 melalui kegiatan IPNU dan 

IPPNU. 

2. Secara praktis 

a. Manfaat bagi Sekolah 

1) Sekolah yang dijadikan objek penelitian menjadi lebih dikenal oleh 

masayarakat luas; 

2) Menjadikan SMK Ma‟arif NU 01 Bulakamba, sekolah yang 

berkarakter nasionalisme; 

3) Sebagai lembaga rujukan dalam rangka mewujudkan sekolah yang 

berkarakter nasionalisme. 

b. Manfaat bagi Guru  

1) Meningkatkan semangat nasionalisme bagi pendidik/ guru di SMK 

Ma‟arif NU 01 Bulakamba; 

2) Menambah wawasan tentang pentingnya jiwa kepemimpinan dan 

nasionalisme dalam menjaga ukhuwah Islamiyah di lingkungan 

SMK Ma‟arif NU 01 Bulakamba. 

c. Manfaat bagi Siswa 

1) Menanamkan pendidikan karakter khususnya karakter nasionalisme 

sejak dini pada siswa sehingga kelak mampu memahami 
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bagaimana menjaga keutuhan negara dari adanya perpecahan 

ataupun permusuhan; 

2) Sebagai dasar pengalaman siswa untuk mengetahui dan memahami 

betapa pentingnya nilai-nilai kepemimpinan dan nasionalis dalam 

rangka menjaga keutuhan NKRI  melalui Lembaga Pendidikan 

Islam yaitu SMK Ma‟arif NU 01 Bulakamba; 

E. Metode Penelitian 

1. Desain Penelitian 

Desain penelitian adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan 

untuk melaksakana penelitian. Desain penelitian dibuat sebagai rancangan, 

format, pedoman, aturan main atau acuan dalam penelitian. (Burhan 

Bungin Jakarta 2005:85). Jadi Desain penelitian memberikan prosedur 

untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam rangka menyusun 

dan menyelesiakan penelitian.  

Penelitian yang akan dilakukan ini adalah field research (penelitian 

lapangan) dengan menggunakan metode kualitaif.  Penelitian ini dilakukan 

di SMK Ma‟arif NU 01 Bulakamba yang merupakan salah satu sekolah 

yang berlokasi di desa Bulusari Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, 

dibawah naungan lembaga pendidikan ma‟arif Nahdlatul Ulama. SMK 

Ma‟arif NU 01 Bulakamba juga sudah melaksanakan penggunaan 

kurikulum 2013 sesuai dengan SK Surat Keputusan Jendral Pendidikan 

Islam Nomor  4114 Tahun 2015 Tentang  penetapan Pelaksanaan 

Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2015-2016.  
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Ada empat tahapan yang dilakukan peneliti dalam mengembangkan 

penelitiannya. Tahapan pertama peneliti melakukan tahapan pra observasi 

yang bertujuan untuk mengetahui kondisi awal sekolah yang berkaitan 

dengan penelitian yang akan dilakukan. Sehingga tahapan selanjutnya 

dapat ditentukan untuk dilaksanakan pada sebuah lembaga yang akan 

diteliti, dalam hal ini adalah SMK Ma‟arif NU 01 Bulakamba. Pada 

tahapan pra observasi ini adalah mengadakan komunikasi dengan Pembina 

IPNU-IPPNU. 

Tahapan kedua pada penelitian ini adalah membuat instrumen 

penelitian dengan didasarkan pada landasan teori. Teori adalah alur logika 

atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan 

proposisi yang disusun secara sistematis (Sugiono 2007:54). Teori ini 

berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun instrumen sehingga kegiatan 

penelitian yang akan dilaksanakan dapat fokus pada rumusan masalah. 

Instrumen digunakan sebagai alat pengumpul data yang dapat berbentuk 

tes, angket untuk pedoman wawancara atau observasi. (Sugiono 2007: 17)  

Kemudian tahapan Ketiga adalah tahap pengumpulan data. Setelah 

menyelesaikan penyusunan instrumen tahap berikutnya adalah 

pengumpulan data dari lokasi penelitian. Menyusun isntrumen adalah 

pekerjaan penting di dalam langkah penelitian. Akan tetapi mengumpulkan 

data jauh lebih penting (Suharsimi Arikunto 2006: 222). Semakin lengkap 

dan akurat data yang diperoleh maka hasil penelitian akan lebih sempurna 

dan penelitian data dapat dipertanggungjawabkan. 
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Tahap Keempat adalah melakukan reduksi data. Reduksi data adalah 

analisis data yang dilakukan dengan memilih hal-hal yang pokok, 

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

Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung 

(Sugiyono 2007:15). Langkah-langkah yang dilakukan dalam reduksi data 

adalah menanjamkan analisis, menggolongkan atau mengelompokkan ke 

dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang 

yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data, sehingga dapat ditarik 

kesimpulan dan diverifikasi. Data yang direduksi merupakan bagian 

seluruh data mengenai permasalahan yang sedang diteliti. 

2. Fokus Penelitian 

Dalam hal ini fokus penelitian sangat diperlukan berkaitan dengan 

pembatasan masalah sehingga hasil dari penelitian dapat diperoleh secara 

maksimal dan memudahkan untuk dianalisis setelah semua data 

terkumpul. Penanaman jiwa kepemimpinan dan nasionalisme yang 

diterapkan melalui implementasi nilai-nilai PAI melalui kegiatan 

Ekstrakurikuler organisasi IPNU-IPPNU pada saat kegiatan Makesta 

(Masa Kesetiaan Anggota).  

Dalam penelitian ini berfokus pada (1) mendeskripsikan kegiatan 

Ekstrakurikuler organisasi IPNU-IPPNU yang ada di SMK Ma‟arif NU 01 

Bulakamba, (2) bagaimana penanaman jiwa kepemimpinan dan 

nasionalisme melalui kegiatan Ekstrakurikuler organisasi IPNU-IPPNU 

yang ada di SMK Ma‟arif NU 01 Bulakamba, (3) bagaimana implikasi 
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penanaman jiwa kepemimpinan dan nasionalisme melalui kegiatan 

Ekstrakurikuler organisasi IPNU-IPPNU yang ada di SMK Ma‟arif NU 01 

Bulakamba, dalam kegiatan keseharian di sekolah baik pada saat sebelum 

mengikuti kegiatan Ekstrakurikuler organisasi IPNU-IPPNU dan setelah 

mengikuti Ekstrakurikuler organisasi IPNU-IPPNU. 

3. Sumber Data 

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan 

sumber data otentik yang berkaitan dengan obyek yang dikaji di lapangan 

yaitu di SMK Ma‟arif NU 01 Bulakamba Desa Pasarbatang Kecamatan 

Brebes Kabupaten Brebes yang berkaitan penanaman jiwa kepemimpinan 

dan nasionalisme melalui kegiatan Ekstrakurikuler organisasi IPNU-

IPPNU. 

a) Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung 

dari narasumber inti. Dalam hal ini data primer adalah data yang 

diperoleh dari observasi kegiatan yang ada di SMK Ma‟arif NU 01 

Bulakamba, wawancara peneliti dengan nara sumber serta angket 

terbuka yang diisi oleh para peserta didik terkait dengan kegiatan 

Ekstrakurikuler IPNU-IPPNU. 

b) Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data pendukung yang bersumber dari 

buku-buku referensi, jurnal dan karya ilmiah lainnya.  Data sekunder 

lainnya yang dapat mendukung penelitian ini adalah catatan 
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dokumentasi berupa dokumen-dokumen penting sekolah dan guru 

sebagai pendukung penelitian melalui dokumentasi pembelajaran, 

berkas atau arsip yang mendukung dalam penelitian ini baik lisan 

maupun tulis. 

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kuantitatif 

dan kualitatif (campuran). Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi 

lebih dalam mengenai data yang tidak bisa diperoleh melalui angket 

kuesioner dan wawancara. Adapun metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

a. Dokumentasi 

Pada teknik ini dilakukan dengan cara membaca, mempelajari 

dengan seksama (menganalisis), dan mencatat bahan-bahan yang 

berkaitan dengan variabel penelitian dari berbagai literatur yang ada. 

Dokumentasi tersebut bisa berupa buku-buku, jurnal, hasil penelitian 

(tesis terdahulu), dan data-data dari sekolah yang akan diteliti. 

Dokumen merupakan kumpulan data variable yang berbentuk 

lisan maupun actifact, foto dan sebagainya (Koentjaraningrat 1991:129). 

Sumber dokumentasi pada dasarnnya adalah segala bentuk sumber 

informasi yang berhubungan dengan dokumen baik resmi maupun 

yang tidak resmi (Muhammad Ali 1993: 21) 

b. Pengamatan (observasi) 

Observasi/pengamatan dapat diartikan sebagai pengamatan 

yang meliputi pemusatan perhatian terhadap subjek dengan 

4. Tehnik Pengumpulan Data 
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menggunakan seluruh alat indranya (Yatim Riyanto 1996: 40). Cara 

pengumpulan datannya yaitu dengan terjun langsung ke lapangan 

terhadap objek yang diteliti, populasi (sampel). Dengan tujuan untuk 

membuat kesimpulan tentang pelaksanaan penanaman jiwa 

kepemimpinan dan nasionalisme melalui kegiatan Ekstrakurikuler 

organisasi IPNU-IPPNU. Peneliti dalam hal ini membuat check list 

terkait dengan peserta didik ikut kegiatan IPNU-IPPNU berupa 

kegiatan Makesta (Masa Kesetiaan Anggota).   

 

 

c. Wawancara 

Metode wawancara (interview) merupakan cara yang 

digunakan seseorang untuk tujuan tertentu untuk mendapatkan 

keterangan secara lisan dari respondent (Koentjaraningrat 1991:129). 

Metode ini digunakan untuk mewancarai guru dan Pembina IPNU-

IPPNU yang disebutkan diatas untuk mengetahui lebih lanjut tentang 

visi, misi, dan tujuan organisasi IPNU-IPPNU. 

4. Uji Keabsahan Data 

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain 

digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian 

kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur 

yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif 

(Moleong 2007: 230). Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan 
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apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian 

ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data 

dalam penelitian kualitatif meliputi uji, credibility, transferability, 

dependability, dan confirmability (Soegiono 2011:270). Agar data dalam 

penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian 

ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data 

yang dapat dilaksanakan: 

1. Credibility 

Uji ini disajikan oleh peneliti dengan tujuan agar hasil penelitian 

yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah 

dilakukan. 

Uji kredibilitas data hasil peneltian kualitatif antara lain dengan 

memperpanjang waktu pengamatan, peningkatan ketekunan dalam 

penelitian, trianggulasi, diskusi dengan sejawat, menggunakan bahan 

referensi dan member check (Soegiono: 372) 

a. Perpanjangan Pengamatan 

Tujuan dasar perpanjangan pengamatan yaitu dapat lebih 

meningkatkan kredibilitas/kepercayaan data. Dengan perpanjangan 

pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan 

pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui 

maupun sumber data yang lebih baru. 

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian 
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Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan 

dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian 

terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan 

hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka 

peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada 

akhirnya laporan yang dibuat akan smakin berkualitas. 

c. Triangulasi 

Menurut Wiliam Wiersma (1986) triangulasi dalam pengujian 

kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber 

dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi 

sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu (soegiono 

2010: 372). 

1) Triangulasi Sumber 

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga 

menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan 

kesepakatan (membercheck) dengan tiga sumber data. 

2) Triangulasi Teknik 

Pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui 
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wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik 

pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang 

berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada 

sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana 

yang dianggap benar. 

3) Triangulasi Waktu 

Pengumpulan data dengan teknik wawancara di pagi 

hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data 

lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat 

dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi 

atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila 

hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan 

secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian 

datanya . 

d. Menggunakan Bahan Referensi 

Referensi berfungsi sebagai pendukung untuk membuktikan 

data yang telah  itemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, 

sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan 

foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat 

dipercaya. 

2. Transferability 
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Uji keabsahan ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian 

kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat 

diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut 

diambil.  

3. Dependability 

Penelitian yang dependability atau reliabilitas adalah penelitian 

apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses 

penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian 

dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap 

keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen 

atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas 

yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.  

 

 

4. Confirmability 

Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah 

disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji 

confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan 

proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi 

dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah 

memenuhi standar confirmability.  

5. Tehnik Analisis Data dan Interpretasi 

Analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan secara 

sistematis semua transkip wawancara, catatan lapangan tanbahan lain 
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yang telah dikumpulkan agar peneliti dapat memperoleh pemahamanya 

sendiri, melalui semua itu dan mengungkapkan atau menyajikan data 

yang telah ditemukan. Tujuan analisis data adalah untuk menemukan 

makna yang akhirnya bisa diangkat menjadi teori. Data yang diperoleh 

dalam penelitian ini pada hakikatnya berwujud kata-kata, kalimat atau 

paragraf, oleh karena itu tehnik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis deskriptif. 

Menurut miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga 

alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian  

data, dan penarikan kesimpulan/verivikasi. Terjadi secara bersamaan  

berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verivikasi  

sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan  

interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data 

dalam  bentuk sejajar yang membangun wawasan umum yang disebut 

“analisis”  (Ulber Silalahi, 2009:339) 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif 

mencakup transkip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi 

data dan triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik 

kesimpulan. berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh 

peneliti:   

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data 

kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, 



 

21 
 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir 

dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data. 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, 

sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah 

dikemukakan sebelumnya, semakin lama peneliti ke lapangan, maka 

jumlah data yang diperoleh akan semakin banyak, kompleks, dan 

rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi 

data. Reduksi  data  bukanlah  suatu  hal  yang  terpisah  dari  analisis.  

Reduksi  data diartikan  sebagai  proses  pemilihan,  pemusatan  

perhatian  pada penyederhanaan,  pengabstraksian,  dan  transformasi  

data  kasar  yang  muncul dari  catatan-catatan  tertulis  di  lapangan.  

Kegiatan  reduksi  data  berlangsung terus-menerus,  terutama  selama  

proyek  yang  berorientasi  kualitatif berlangsung  atau  selama  

pengumpulan  data.  Selama  pengumpulan  data berlangsung,  terjadi  

tahapan  reduksi,  yaitu  membuat  ringkasan,  mengkode, menelusuri  

tema,  membuat  gugus-gugus,  membuat  partisi,  dan  menulis memo. 

2. Display Data 

Display data/Penyajian data merupakan salah satu dari teknik 

analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika 

sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan 

adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa 

teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan 
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bagan. Dalam penelitian kuantitatif, penyajian data dapat dilakukan 

dengan menggunakan tabel, grafik, pictogram, dan sebagainya. 

Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan dan 

tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah 

dipahami. 

Beda halnya dalam penelitian kualitatif, di mana penyajian 

data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan 

antarkategori, dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman, yang 

paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan adanya 

penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang 

terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang 

telah dipahami tersebut. Selanjutnya oleh Miles dan Huberman 

disarankan agar dalam melakukan display data, selain dengan teks 

yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network (jaringan 

kerja), dan chart. 

3. Menarik Kesimpulan 

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan 

verivikasi. Ketika kegiatan pengumpullan data dilakukan, seorang  

penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat  

keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi  yang  

mungkin,  alur  sebab  akibat,  dan  proposisi. Kesimpulan  yang  

mula-mulanya  belum  jelas  akan  meningkat  menjadi  lebih 
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terperinci. Kesimpulan-kesimpulan  “final”  akan  muncul  bergantung  

pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodean 

nya, penyimpanan,  dan  metode  pencarian  ulang  yang  digunakan,  

kecakapan peneliti,  dan  tuntutan  pemberi  dana,  tetapi  sering  kali  

kesimpulan  itu  telah sering dirumuskan sebelumnya sejak awal.   

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik 

analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis 

yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Langkah ketiga 

dalam analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan 

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

mengalami perubahan apabila tidak ditemukan buktibukti yang kuat 

yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian 

kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab 

rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga 

tidak. Mengapa bisa demikian? Karena seperti telah dikemukakan di 

atas bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif 

masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada 

di lapangan. 
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Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan 

baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa 

deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-

remang atau bahkan gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. 

Kesimpulan ini dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, maupun 

hipotesis atau teori. 

F. Sistematika Pembahasan Tesis 

Untuk mendapatkan gambaran yang mudah dalam memahami 

pembahasan tesis dan dalam menganalisa permasalahan yang akan diteliti, 

maka peneliti menyusun sistematika penelitian sebagai berikut: 

 

 

 

1. Bagian awal 

Bagian awal proposal tesis ini terdiri dari halaman sampul, halaman 

judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, kata pengantar 

dan daftar isi. 

2. Bagian isi 

Bab I : Pendahuluan. Pada bagian ini terdiri dari latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, 

kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian. 

Bab II : Landasan Teori. Implemantasi Nilai-nilai Pendidikan Agama 

Islam melalui Ekstrakurikuler Organisasi IPNU-IPPNU Studi 
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Kritis Penanaman Jiwa Kepemimpinan dan Nasionalisme Di 

SMK Ma‟arif NU 01 Bulakamba terdiri dari sub bab utama, 

pertama: Implemantasi Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam 

meliputi pengertian implementasi, pengertian nilai-nilai, 

pengertian Pendidikan agama islam. Kedua, Ekstrakurikuler 

Organisasi IPNU-IPPNU meliputi pengertian Ekstrakurikuler, 

pengertian organisasi, pengertian IPNU-IPPNU. Ketiga: 

Tentang Penanaman Jiwa Kepemimpinan dan Nasionalisme 

meliputi pengertian penanaman, pengertian jiwa, pengertian 

kepemimpinan, dan pengertian nasional. 

Bab III : Paparan Data  dan Temuan Penelitian. Di sini di paparkan data 

dan temuan penelitian di SMK Ma‟arif NU 01 01 Bulakamba   

Bab IV : PEMBAHASAN, “IMPLEMENTASI PENANAMAN JIWA 

KEPEMIMPINAN DAN NASIONALISME MELALUI 

ORGANISASI IPNU DAN IPPNU DI  SMK MA”ARIF NU 01 

BULAKAMBA” 

Bab V : Penutup. Pada bagian ini terdiri dari kesimpulan serta saran 

3. Bagian akhir 

Bagian akhir pada tesis ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran 

dan daftar riwayat hidup peneliti. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Sebelum peneliti melakukan penelitian, terlebih dahulu peneliti 

menelaah beberapa buku dan hasil-hasil jurnal yang telah dilakukan oleh 

para peneliti sebelumnya untuk menggali beberapa teori atau pernyataan dari 

beberapa ahli yang berhubungan dengan proposal tesis ini. 

1. Kajian Riset Terdahulu 

Pembuatan tesis ini, peneliti mencoba menggali informasi 

terhadap karya ilmiah yang lainnya yang relevan dengan permasalahan 

yang sedang digarap oleh peneliti sebagai bahan pertimbangan untuk 

membandingkan masalah-masalah yang diteliti baik dalam segi metode 

dan objek penelitian. Penelitian penelitian tersebut sebagai berikut: 

Tabel 1 

Judul Penelitian Hasil Penelitian 
Perbedaan dan 

persamaan 

Tujuan Judul 

Penelitian 

peneliti 

Penanaman Nilai 

Religius pada 

Remaja melalui 

Organisasi IPNU-

IPPNU Ranting 

Pasir Wetan 

Kecamatan 

Karanglewas 

Kabupaten 

Banyumas 

Tesis, 

Rosiana 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

Penanaman   Nilai-

Nilai    Religius 

pada  remaja    

dalam    organisasi  

IPNU- IPPNU 

Ranting Ranting 

Pasir Wetan 

dilakukan berbagai 

kegiatan keagamaan, 

seperti pembacaan 

Yasin dan tahlil, 

pembacaan kitab al-

 Penelitian yang 

dilakukan oleh 

Kusnul Rosiana 

adalah 

penelitian 

pendidikan 

karakter melalui 

multi kasus, 

dandilakukan 

diluarsekolah. 

 sedangkan 

penelitian yang 

dilakukan 

Tujuan 

penelitian 

dibandingkan 

penelitian yang 

sudah adalah 

mengembangka

n pada 

penelitian 

sebelumnya. 

Kepemimpinan 

dan 

Nasionalisme 

sebelumnya 

melalui basis 
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Barzanji, kegiatan 

amaliah Ramadhan, 

Ziarah maqam wali, 

Peringatan Hari 

Besar 

 

peneliti adalah 

penelitian 

pendidikan 

kepemimpinan 

dan 

nasionalisme di 

lingkungan 

sekolah. 

 Persamaan pada 

penelitian ini 

adalah pada 

fokus penelitian 

yaitu pada 

pendidikan 

kepemimpinan 

dan  

nasionalisme  

kegiatan 

ditingkatan PAC 

, dalam hal ini 

mencoba 

dikembangkan 

dilingkungan 

sekolah  

 

Peran budaya 

organisasi IPNU 

IPPNU dalam 

pengembangan 

pendidikan agama 

Islam di Kabupaten 

Sleman, 

Tesis, 

Burhan Nudin 

Hasil penelitian 

menunjukkan kepada 

pengembangan dan 

penguatan ke- 

Aswajaan dan Ke-

NU-an kajian, 

diskusi dan lainnya 

 Penelitian yang 

dilakukan oleh 

Burhan Nudin 

adalah peran 

organisasi 

IPNU IPPNU 

dalam 

kehidupan 

Masyarakat 

 sedangkan 

penelitian yang 

dilakukan 

peneliti adalah 

penelitian 

pendidikan 

kepemimpinan 

dan 

nasionalisme di 

lingkungan 

sekolah. 

Menemukan hal 

yang baru 

terhadap 

pendidikan 

Agama Islam  

melalui kegiatan 

Ekstrakurikuler 

IPNU-IPPNU 
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 Persamaan pada 

penelitian ini 

adalah fokus 

penelitian yaitu 

pada pendidikan 

Agama Islam 

Peran Organisasi 

Ikatan Pelajar  

Nahdlatul Ulama 

Ikatan Pelajar Putri 

Nahdlatul Ulama 

(IPNU IPPNU) 

Dalam 

Mengimplementasik

an nilai nilai 

Religius bagi remaja 

di Kecamatan 

Batang 

Tesis Unwahas,  

Muhamad Akrom 

Sofan 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

Peran Organisasi 

Ikatan Pelajar  

Nahdlatul Ulama 

Ikatan Pelajar Putri 

Nahdlatul Ulama 

(IPNU IPPNU) 

mamou 

mengimplementasik

an nilai nilai 

Religius  

 

 Penelitian yang 

akan dilakukan 

yang menjadi 

perbedaan pada 

penelitian 

sebelumnya 

adalah pada 

penelitian ini 

peneliti 

mengadakan 

sebuah 

observasi atau 

pengamatan 

terhadap 

kegiatan remaja 

 Persamaan pada 

penelitian ini 

adalah berfokus 

pada nilai religi  

Penelitian yang 

sedang digarap 

bersifat 

menemukan hal 

yang baru 

terhadap 

peneliian 

sebelumnya. Hal 

yang baru 

bagaimana 

penanaman jiwa 

kepemimpinan  

nasionalisme 

diterapkan 

dengan cara 

berbeda yaitu 

melalui kegiatan 

IPNU IPPNU  

Pendidikan Karakter 

Kepemimpinan 

Remaja dalam 

Organisasi IPNU-

IPPNU (Ikatan 

Pelajar Nahdlatul 

Ulama – Ikatan 

Pelajar Putri 

Nahdlatul Ulama) 

Pimpinan Anak 

Cabang Padamara 

Kab. Purbalingga: 

Hasil penelitian  

menunjukkan bahwa 

nilai-nilai 
pendidikan karakter 

yang terintegrasi 

pada kegiatan proses 

pembelajaran 

sedangkan 

implementasi nilai-

nilai pendidikan 

karakter melalui 

kegiatan IPNU-

IPPNU 

 Pada peneltian 

ini menitik 

beratkan pada 

penanaman 

karakter 

Kepemimpinan

melalui kegiatan 

ekstrkurikuler 

IPNU-IPPNU 

mengiringi 

akhlak peserta 

didik dalam 

bertingkah laku. 

Menemukan hal 

yang baru 

terhadap 

pendidikan 

karakter, 

bagaimana 

pendidikan 

karakter melalui 

kegiatan IPNU-

IPPNU  
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Tesis, 

Rouf Muta‟ali 

Keterkaitan 

karakter 

kepemimpinan 

yang saling 

bersinergi 

dalam 

membentuk 

pribadi eserta 

didik sesuai 

dengan tujuan 

pendidian 

nasional 

 Persmaan pada 

penelitian ini 

adalah sama-

sama 

melakukan 

penelitian dalam  

pendidikan 

karakter yang 

berfokus pada 

nilai karakter 

kepemimpinan 

Nasionalisme Pasca 

Kemerdekaan Studi 

atas Resolusi Jihad 

 

Tesis, 

Juma‟ 

Hasil penelitian ini 

menemukan bahwa 

resolusi jihad 

sebagai gerakan 

nasionalisme anti 

kolonial lahir dari 

situasi bangsa 

Indonesia yang telah 

merdeka pada 17 

Agustus 1945. 

Kedatangan sekutu 

di Tanjung Priok 

Surabaya, serta 

permintaan Soekarno 

terhadap KH Hasyim 

Asy‟ari tentang 

 Pada penelitian 

ini lebih banyak 

pada bergelut 

pada bidang 

sejarah  sejarah 

resolusi jihad 

yang melahiran 

kewajiban 

membela 

negara, cinta 

tanah air, 

berjiwa 

nasionalime. 

Didalamnya 

adanya peran 

KH 

Fokus penelitian 

terhadp 

penelitian 

sebelumya ini 

adalah 

mengembangka

n, dari unsur 

sejarah 

dikembangkan 

dalam bidang 

pendidikan 

karakter 

nasionalisme 

yang sangat 

dibutuhkan 

dalam 
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hukumnya berperang 

membela tanah air. 

Kesadaran 

nasionalisme yang 

dibarengi dengan 

konsdisi bangsa 

melahirkan resolusi 

jihad. Prinsip cinta 

tanah air dan jihad 

membela negara 

merdeka menjadi 

kewajiban kifayah.  

Hasyim‟Asy‟ari 

dan KH Wahab 

Hasbullah 

selaku pendiri 

NU dan 

pencipta lagu ya 

lal wathon 

 Persamaan 

penelitian ini 

adalah jiwa 

nasionalime  

pada waktu itu 

sebagai 

penggambaran 

niali karakter 

nasionalismeya

ng harus 

ditanamkan 

sejak dini. 

pembentukan 

akhlaqul 

karimah yang 

berkarakter 

nasionalis. 

 

2. Kajian Teori 

a. Implementasi pendidikan nilai-nilai PAI 

Istilah Bahasa Indonesia “Implementasi” mempunyai arti 

aplikasi, penerapan, pengamalan, dan pengejawantahan (Eko 

Endarmoko, 2006:246). Menurut E. Mulyasa 2002:93 mengatakan 

implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, 

pendidikan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga 

memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, 

keterampilan, maupun, nilai, dan sikap. 

Proses implementasi memiliki indikator yang mempengaruhi 

kinerja implementasi, yaitu  
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1. Komunikasi 

2. Sumber daya 

3. Disposisi pelaksana 

4. Struktur birokrasi  

1. Faktor Komunikasi  

Faktor ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana pihak-

pihak yang terlibat atau yang bertanggungjawab dalam 

mengimplementasikan pendidikan memahami atau mengetahui 

apa yang akan atau yang perlu dikerjakannya. Oleh karena itu, 

pendidikan harus melakukan komunikasi pendidikan dengan 

memerhatikan: 

a) Transmisi, yang berkenaan bagaimana proses penyampaian 

informasi pendidikan, sehingga para pelaksana mengetahui 

pendidikan tersebut; 

b) Kejelasan, yang berkenaan dengan pemahaman para pelaksana 

tentang isi pendidikan tersebut; 

c) Konsistensi, berkenaan dengan aturan implementasi yang 

konsisten dan tidak berubah-ubah sehingga tidak 

membingungkan para pelaksana. 

2. Faktor Sumber Daya 

Agar implementasi pendidikan berjalan sebagaimana 

mestinya, para pelaksana harus didukung dengan sumber daya 

yang memadai. Sumber daya yang penting dalam implementasi 
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pendidikan meliputi: 

a. Pelaksana, jumlah yang memadai, berpengalaman, dan 

terampil pada bidangnya masing masing unit dalam hal 

menangani masalah media tradisional adalah Bidang 

Diseminasi Informasi  

b. Informasi berupa data-data yang telah diformulasikan dalam 

bentuk yang dapat dimengerti oleh para pelaksana pendidikan. 

c. Kewenangan dalam berbagai bentuk mulai dari perintah 

sampai pada menghilangkan perilaku yang menghalangi 

implementasi pendidikan; 

d. Fasilitas yang diperlukan dalam mengimplementasikan 

pendidikan, berupa, alat-alat penyimpan data/Perlengkapan 

media tradisional, dan lain sebagainya. 

3. Faktor Disposisi atau Sikap Pelaksana terhadap Pendidikan 

Faktor ini berkaitan dengan ketanggapan yang  

dimanifestasikan sebagai sikap dan perilaku Lembaga Media 

Tradisional terhadap pendidkan tentang Pedoman Pengembangan 

dan Pemberdayaan Lembaga komunikasi Sosial, yang  dilihat dari 

tiga aspek, yaitu: 

a. Efek disposisi, berupa kepatuhan para pelaksana dalam 

mengimplementasikan pendidikan; 

b. Staffing birokrasi, berkenaan dengan pengangkatan para 

pelaksana dalam posisi-posisi yang menentukan pembagian 
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yang disesuaikan dengan tugas personil; 

c. Insentif berupa penghargaan yang diberikan kepada pelaksana 

di lapangan. 

4. Struktur birokrasi 

Faktor ini berkaitan dengan: 

a. Prosedur Operasional Baku (Standard Operational 

Procedures-SOP), sebagai tuntunan internal dari 

implementasi suatu pendidikan yang seragam; 

b. Fragmentasi merupakan pembagian tanggung jawab untuk 

sebuah bidang pendidikan di antara unit-unit organisasional 

yang tersebar luas. Fragmentasi perlu memerhatikan sifat dari 

pendidikan yang ingin diimplementasikan, dan penyebaran 

tanggung jawab kepada seluruh pelaksana pendidikan. 

Dengan demikian dijelaskan secara singkat bahwa keempat 

faktor tersebut memiliki pengaruh terhadap implementasi 

pendidikan. Faktor komunikasi berpengaruh dalam menciptakan 

pengertian atau pemahaman yang sama di antara para pelaku 

pendidikan, yang kemudian berpengaruh pada sikap, tindakan 

ataupun perilaku sehari hari 

Qodri Azizy (2002 : 18) mendefinisikan bahwa pendidikan “the 

process of training and developing the knowledge, skill, mind, 

character, etc, especially by formal schooling” yaitu proses melatih dan 
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mengembangkan pengetahuan, keterampilan, pikiran, perilaku dan lain- 

lain terutama oleh sekolah formal. 

Nilai dalam bahasa Inggris adalah “value”, dalam bahasa latin 

disebut “velere”, atau bahasa Prancis Kuno “valoir”. Nilai dapat 

diartikan berguna, mampu akan, berdaya, berlaku, bermanfaat, dan 

paling benar menurut keyakinan seseorang atau sekelompok orang.  

Dalam kamus besar bahasa Indonesia nilai diartikan sebagai sifat-sifat 

(hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan atau sesuatu yang 

menyempurnakan manusia. Sehingga nilai merupakan kualitas suatu 

hal yang menjadikan hal yang disukai, diinginkan, dikejar, dihargai, 

berguna, dan suatu yang terpenting atau berharga bagi manusia 

sekaligus inti dari kehidupan. Pendapat Raths dan Kelven, 

sebagaimana yang dikutip oleh Sutarjo Adisusilo sebagai berikut: 

“Values play a key role in guiding action, resolving conflicts, giving 

direction and coherence to live.” 

Nilai mempunyai peranan yang begitu penting dan banyak di 

dalam hidup manusia, sebab nilai dapat menjadi pegangan hidup, 

pedoman penyelesaian konflik, memotivasi, dan mengarahkan 

pandangan hidup. Nilai adalah suatu tipe kepercayaan yang berada 

dalam ruang lingkup sistem kepercayaan, dimana seseorang harus 

bertindak atau menghindari suatu tindakan mengenai sesuatu yang 

pantas atau tidak pantas untuk dikerjakan. 
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Dengan demikian nilai dapat diartikan sebagai suatu tipe 

kepercayaan yang menjadi dasar bagi seseorang maupun sekelompok 

masyarakat, dijadikan pijakan dalam tindakannya, dan sudah melekat 

pada suatu sistem kepercayaan yang berhubungan dengan manusia 

yang meyakininya. 

1) Fungsi Nilai 

Nilai mempunyai fungsi sebagai standar dan dasar 

pembentukan konflik dan pembuat keputusan, motivasi dasar 

penyesuaian diri dan dasar perwujudan diri. Nilai sebagai sesuatu 

yang abstrak yang mempunyai sejumlah fungsi yang dapat kita 

cermati, antara lain: 

a. Nilai memberi tujuan atau arah (goals of purpose) kemana 

kehidupan harus menuju, harus dikembangkan atau harus 

diarahkan. 

b. Nilai memberi aspirasi (aspirations) atau inspirasi kepada 

seseorang untuk hal yang berguna, baik, dan positif bagi 

kehidupan. 

c. Nilai mengarahkan seseorang untuk bertingkah laku 

(attitudes),atau bersikap sesuai dengan moralitas masyarakat, 

jadi nilai itu memberi acuan atau pedoman bagaimana 

seharusnya seseorang harus bertingkah laku. 

d. Nilai itu menarik (interests), memikat hati seseorang untuk 

dipikirkan, direnungkan, dimiliki, diperjuangkan, dan dihayati. 
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e. Nilai itu mengusik perasaan (feelings), hati nurani seseorang 

ketika sedang mengalami berbagai perasaan, atau suasana hati, 

seperti senang, sedih, tertekan, bergembira, bersemangat, dll. 

f.     Nilai terkait dengan keyakinan atau kepercayaan (beliefs and 

convictions) seseorang, terkait dengan nilai-nilai tertentu. 

g. Suatu nilai menuntut adanya aktivitas (activities) perbuatan 

atau tingkah laku tertentu sesuai dengan nilai tersebut, jadi 

nilai tidak berhenti pada pemikiran, tetapi mendorong atau 

menimbulkan niat untuk melakukan sesuatu sesuai dengan nilai 

tersebut. 

h. Nilai biasanya muncul dalam kesadaran, hati nurani atau 

pikiran seseorang ketika yang bersangkutan dalam situasi 

kebingungan, mengalami dilema atau mengahadapi berbagai     

persoalan hidup (worries, problems, obstacles).. 

Nilai-nilai adalah dasar atau landasan bagi perubahan. Oleh 

karena itu fungsi nilai berperan penting dalam proses perubahan 

sosial, karena nilai berperan sebagai daya pendorong dalam hidup 

untuk mengubah diri sendiri atau masyarakat sekitarnya. 

2) Macam-macam Nilai 

Nilai dilihat dari berbagai sudut pandang, yang 

menyebabkan terdapat bermacam-macam nilai, antara lain: 

a. Dilihat dari segi kebutuhan hidup manusia, nilai menurut 

Abraham Maslow dapat dikelompokkan menjadi: “nilai 
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biologis, nilai keamanan, nilai cinta kasih, nilai harga diri dan 

nilai jati diri.” 

b. Dilihat dari kemampuan jiwa manusia untuk menangkap dan 

mengembangkan nilai dapat dibedakan menjadi dua yakni: 

1) Nilai yang statik, seperti kognisi, emosi, psikomotor. 

2) Nilai yang bersifat dinamis seperti motivasi berprestasi, 

motivasi berafiliasi, motivasi berkuasa. 

c. Nilai bila dilihat dari sumbernya terdapat nilai Ilāhiyah 

(ubudiyah dan muamalah), dan nilai insāniyah. Nilai Ilāhiyah 

adalah nilai yang bersumber dari agama (wahyu Allah SWT), 

sedangkan nilai insāniyah nilai yang diciptakan oleh manusia   

atas   dasar   kriteria   yang diciptakan oleh manusia pula. 

Menurut Max Scheler nilai dalam kenyataannya ada yang 

lebih tinggi ada pula yang lebih rendah. Kerena itu nilai 

memiliki hierarkis terbagi menjadi empat kelompok, yaitu: 

1) Nilai Kenikmatan  

Pada ketogori ini terdapat sederetan nilai yang menyenangkan 

atau sebaliknya yang kemudian orang merasa bahagia atau 

menderita. 

2) Nilai Kehidupan 

Dalam kategori ini terdapat nilai-nilai yang penting dalam 

kehidupan seperti kesehatan, kesejahteraan, dan sebagainya. 

3) Nilai Kejiwaan  
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Dalam   hal   ini   terdapat   nilai-nilai kejiwaan yang sama 

sekali tidak tergantung pada keadaan jasmani atau lingkungan 

seperti keindahan dan kebenaran. 

4) Nilai Kerohanian.  

Nilai-nilai ini terutama lahir dari nilai ke-Tuhanan sebagai nilai 

tertinggi. Nilai kerohanian ini termasuk pula nilai-nilai 

pendidikan agama Islam yang menjadi fokus kajian pada 

penelitian ini. 

b. Pendidikan Agama Islam 

1. Konsep Pendidikan Agama Islam 

Kata “pendidikan” berasal dari kata “didik”. Dalam bahasa   

Inggris didapat kata “to educate” dan kata “education”, berbentuk 

verb atau kata kerja, dalam arti sempit adalah to teach or the help 

someone learn, yang berarti “mengajar atau menolong seseorang 

yang belajar”. Pendidikan dalam bahasa inggris diterjemahkan 

dengan kata: “Sense  used  here,  is  a  process  or  an  activity  

which  is directed at producing desirable changes in the behavior 

of human being” (pendidikan adalah proses yang berlangsung 

untuk menghasilkan perubahan yang diperlukan dalam tingkah 

laku manusia). 

Pengertian pendidikan dengan seluruh totalitasnya dalam 

konteks Islam inheren dengan konotasi istilah “tarbiyah, ta‟līm, 

dan ta‟dīb” yang harus dipahami secara bersama-sama, sekalipun 
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ahli tafsir berbeda-beda dalam menafsirkan ketiga istilah tersebut.  

Ketiga istilah ini mengandung makna yang mendalam menyangkut 

manusia dan masyarakat serta lingkungan yang dalam 

hubungannya dengan Tuhan saling berkaitan satu sama lain. 

Istilah-istilah itu pula sekaligus menjelaskan ruang lingkup 

pendidikan islam: informal, formal dan non formal. 

Kata tarbiyah artinya pendidikan, berasal dari 3 (tiga) kata 

kerja, yaitu: raba- yarbu artinya zada wa nama (bertambah dan 

tumbuh), raba -yarba artinya nasyaa wa tara‟ra‟a (tumbuh dan 

berkembang ) dan rabba yarubbu artinya ashlaha wa tawalla al-

amr (memperbaiki dan meninggikan perkara). Sebagaimana kata 

al-Baidlawi: 

Kata ta‟lim dengan kata kerjanya „allama yu‟allimu 

ta‟liman, artinya pengajaran. Kata ta‟lim di dalam Al Qur‟an 

sebagaimana firman Allah SWT: QS al-Baqarah ayat 31-32 

ٰٓئُِ  ٍ َّ ٌْ َُػٍَُٝا ُْ  ٙ َُػَشَض َُّ بُص  َٙ آَءُو ٍَّ َّ ُاأْلَْع ََ َُءادَ َُ َػٍَّ ٢َِءَُٚ ٰٓؤ   ٘ آِءُ َّ ُِٔٝثِؤَْع جِـُٔٛ ۢٔ
َىِخُفَمَبَيُأَ

َُٓ ِذل١ِ ُص  ُْ ُ ُ   ١٣ُ:إُِْو ٕز  ١ ٍِ ٌْؼَ ُإََِّٔهُأََٔذُا زََٕآُۖ ّْ بَُػٍَّ َِ ُ ٌََُٕآُإِْلَّ َُ ٍْ ََٕهَُْلُِػ ۟اُع ْجؾ  لَبٌٛ 

 ُُ ٌَْؾِى١  ١٣  ا

Kata Ta‟dib dari kata kerja addaba yuaddibu ta‟diban, 

mempunyai arti pembudi-pekertian, atau menjadikan orang 

memiliki budi pekerti. Kata ta‟dib tidak ditemukan di dalam al-

Qur‟an, tetapi terdapat di dalam hadits nabi saw, sebagaimana 

sabda Nabi: 
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Pengertian Islam menurut bahasa, kata Islam berasal dari 

kata aslama yang berakar dari kata salama. Kata Islam merupakan 

bentuk mashdar (infinitif) dari kata aslama ini. 

 اإلعالَُِصذسُُِٓأع٠ٍُُغٍُُإعالِب

Ditinjau dari segi bahasanya, yang dikaitkan dengan asal 

katanya (etimologis), Islam memiliki beberapa pengertian, sebagai 

berikut: 

1. Islam berasal dari kata „salm‟ (ٍُْ   (اٌغَّ

As-Salmu berarti damai atau kedamaian. Firman Allah SWT 

dalam Al-Quran: 

 ُُ ١ ٍِ ٌْؼَ ُا ١غُ  ِّ َُُٛاٌغَّ  ٘ ُُِإَِّٔٗ ُُ ًَُُْػٍَُّٝللاَّ وَّ َٛ رَ َٚ بُ َٙ ُُُِفَبْعَٕؼٌَُُْ ٍْ ٌٍِغَّ ٛاُ َُُْْعَٕؾ  إِ َٚ  

“Dan jika mereka condong kepada perdamaian (lis 

salm), maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada 

Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha 

Mengetahui.” (QS. Al-Anfaal:61). 

Kata „salm‟ dalam ayat di atas memiliki arti damai atau 

perdamaian. Ini merupakan salah satu makna dan ciri dari Islam, 

yaitu bahwa Islam merupakan agama yang mengajarkan 

umatnya untuk cinta damai atau senantiasa memperjuangkan 

perdamaian, bukan peperangan atau konflik dan kekacauan. 

بَُػٍَُٝ َّ  ٘ ُُْْثَغَذُُْإِْؽذَا بُُۖفَئِ َّ  ٙ ٛاُث١ََْٕ ٍِؾ  اُفَؤَْص َُُٓاْلزَزٍَٛ  ١ِٕ ِِ ْؤ  ّ ٌْ َُُٓا ِِ ُُِْ َُُْْطبئِفَزَب إِ َٚ
ٛاُ ٍِؾ  ُُْْفَبَءدُُْفَؤَْص ُُُِۚفَئِ شُُِّللاَّ ِْ ُأَ  ُٝ ُرَِفٟءَُُإٌَِ  ُٝ َّ اُاٌَّزُِٟرَْجِغَُٟؽز ُفَمَبرٍِٛ   ُٜ اأْل ْخَش

َُٓ ْمِغِط١  ّ ٌْ ُا ٠َُُ ِؾتُ  ُّللاَّ َُّْ أَْلِغط ٛاُُۖإِ َٚ ٌْؼَْذيُُِ بُثِب َّ  ٙ  ث١ََْٕ

"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu‟min 

berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu 

dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan 

yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu 
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sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika 

golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka 

damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku 

adil.” (QS. Al Hujurat : 9). 

 

Sebagai salah satu bukti Islam merupakan agama yang 

sangat menjunjung tinggi perdamaian adalah Allah SWT 

melalui Al-Quran baru mengizinkan atau memperbolehkan 

kaum Muslimin berperang jika mereka diperangi oleh para 

musuh-musuhnya. 

ٌَُُُْمَِذ٠شُ   ِ٘ َُْٔصِش  ُٝ ََُُػٍَ ُّللاَّ َُّْ إِ َٚ ٛاُُۚ  ّ ٍِ ُُُْظ   ٙ َُُْثِؤََّٔ ٠َُُٓ مَبرٍَٛ  ٍَِّز٠ ٌِ َُُْ  أ ِر

“Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang 

diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan 

sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong 

mereka itu.” (QS. Al Hajj : 39). 

 

2. Islam Berasal dari kata „aslama‟ (َُُ   (أَْعٍَ

Aslama artinya berserah diri atau pasrah, yakni berserah 

diri kepada aturan Allah SWT. 

Hal ini menunjukkan bahwa seorang pemeluk Islam 

merupakan seseorang yang secara ikhlas menyerahkan jiwa dan 

raganya hanya kepada Allah SWT. 

Penyerahan diri seperti ini ditandai dengan pelaksanaan terhadap 

apa yang Allah perintahkan serta menjauhi segala larangan-Nya. 

ََُُُؽ١ِٕفًبُُۗ  ١ ِ٘ ٍَّخَُُإِْثَشا ِِ َُٚارَّجَغَُُ ُ  ُٓ ْؾِغ  ِ َُُٛ  ٘ َٚ ُُِ ٗ ُُلِِلَّ َٙ ْع َٚ َُُُ ُُْٓأَْعٍَ َّّ ِِ ُِد٠ًٕبُ  ُٓ ُُْٓأَْؽَغ َِ َٚ
١ٍِاًلُ ََُُُخ ١ ِ٘ ارََّخزَُُّللاَّ ُُإِْثَشا َٚ  

“Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang 

ikhlas menyerahkan dirinya (aslama wajhahu) kepada Allah, 

sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama 
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Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi 

kesayanganNya.” (QS. An-Nisaa‟ : 125)  

 

Sebagai seorang muslim, sesungguhnya kita diminta Allah 

untuk menyerahkan seluruh jiwa dan raga kita hanya kepada-

Nya.   

“Katakanlah: “Sesungguhnya shalatku, ibadatku, hidupku dan 

matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.” (QS. Al-

An‟aam : 162) 

 

Karena sesungguhnya jika kita renungkan, bahwa seluruh 

makhluk Allah baik yang ada di bumi maupun di langit, mereka 

semua memasrahkan dirinya kepada Allah SWT, dengan 

mengikuti sunnatullah-Nya. 

 

“Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama 

Allah, padahal kepada-Nya-lah berserah diri segala apa yang di 

langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan 

hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan.”(QS. Al Imran : 

83) 

 

3. Islam Berasal dari kata istaslama–mustaslimun  

Istaslama–mustaslimun artinya penyerahan total kepada 

Allah SWT. Firman Allah SWT dalam Al-Quran: 

َُْ ٛ  ّ ٍِ ْغزَْغ  ِ ََُُ ْٛ َ١ ٌْ ُا  ُُ  ٘ ًُُْ  ثَ

“Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri.” (QS Ash-

Shaffat: 26) 

 

Makna ini sebenarnya sebagai penguat makna di atas (poin 

kedua). Seorang Muslim atau pemeluk agama Islam 

diperintahkan untuk secara total menyerahkan seluruh jiwa dan 
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raga serta harta atau apa pun yang dimiliki hanya kepada Allah 

SWT.  

"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam 

Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut 

langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang 

nyata bagimu.”  (QS. Al-Baqarah : 208). 

Secara umum dapat dikatakan bahwa pendidikan Islam 

adalah ilmu pendidikan   yang   berdasarkan   Islam   oleh   sebab   

itu pendidikan Islam harus bersumber kepada Al-Qur‟ān dan 

Hadits Nabi Muhammad SAW (Zulkarnain.2008.) Sedangkan 

menurut Achmadi 1992:14 mendefinisikan pendidikan Islam 

adalah segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah 

manusia serta sumber daya insan yang berada pada subjek didik 

menuju terbentuknya manusia seutuhnya (insan kamīl) sesuai 

dengan norma Islam atau dengan istilah lain yaitu terbentuknya 

kepribadian muslim. 

Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 

tentang sistem Pendidikan Nasional bab 1 Pasal 1 dinyatakan 

bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana dan proses pembelajaran  agar  peserta  didik  

secara  aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, ahlak mulia serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 Bab I 

pasal 2 menyebutkan Pendidikan agama adalah pendidikan 
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yang memberikan pengetahuan, membentuk sikap, 

kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam 

mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan 

sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/ kuliah pada 

semua jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan. 

 
Keterangan diatas maka dapat ditarik kesimpuan bahwa 

Pendidikan Agama Islam (PAI) dapat diartikan sebagai program 

yang terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, 

memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran agama Islam 

serta diikuti tuntunan untuk menghormati   penganut   agama   lain   

dalam   hubunganya dengan kerukunan antar umat beragama 

hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa. Serta bertujuan 

untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, menghayati, 

dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran dan latihan. 

2. Macam-macam nilai dalam PAI 

Di dalam pendidikan Islam terdapat bermacam-macam 

nilai yang mendukung dalam pelaksanaan pendidikan. Nilai 

tersebut   menjadi   dasar   pengembangan   jiwa   agar   bisa 

memberi output bagi pendidikan yang sesuai dengan harapan 

masyarakat luas.  Pokok-pokok nilai pendidikan Agama Islam 

yang utama yang harus ditanamkan pada anak yaitu nilai 

pendidikan i‟tiqadiyah, nilai pendidikan „amaliyah, nilai 

pendidikan khuluqiyah. 

a. Nilai Pendidikan I‟tiqadiyah 
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Nilai pendidikan I‟tiqadiyah ini merupakan nilai yang 

terkait dengan keimanan seperti iman kepada Allah SWT, 

Malaikat, Rasul Kitab, Hari Akhir dan Takdir yang bertujuan 

menata kepercayaan individu. Kepercayaan dalam Islam 

dikenal dengan istilah Iman. 

Bukti keimanan di antaranya: 

1) Mencintai Allah SWT dan Rasul-Nya. 

2) Melaksanakan perintah-perintah-Nya. 

3) Menghindari larangan-larangan-Nya. 

4) Berpegang teguh kepada Allah SWT dan Sunnah Rasul-Nya. 

5) Membina hubungan kepada Allah SWT dan sesama 

manusia. 

6) Mengerjakan dan meningkatkan amal ṣaleh. 

7) Berjihad dan dakwah. 

 
Pendidikan keimanan termasuk aspek pendidikan yang 

patut mendapat perhatian yang pertama dan utama dari orang 

tua. Memberikan pendidikan ini kepada anak merupakan 

keharusan yang tidak boleh ditinggalkan. Pasalnya iman 

mendasari keIslaman seseorang. Ia menunjuk kepada tingkat 

keimanan seorang muslim terhadap kebenaran Islam, terutama 

mengenai pokok-pokok keimanan dalam Islam yakni 

Ketauhidan. Kata ketauhidan adalah berasal dari kata dasar 

tauhid. Tauhid adalah suatu kepercayaan atau keimanan 
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kepada Allah SWT. Ketauhidan ini merujuk pada seberapa 

tingkat keyakinan seorang Muslim terhadap kebenaran ajaran 

agamanya yang bersifat fundamental dan dogmatik. 

b. Nilai Pendidikan „Amaliyah. 

Nilai pendidikan „amaliyah merupakan nilai yang 

berkaitan dengan tingkah laku.     

Nilai pendidikan „amaliyah diantaranya: 

1) Pendidikan Ibadah 

Ibadah merupakan bukti nyata bagi seorang 

muslim dalam meyakini dan memedomani aqidah 

Islamiyah. Pembinaan ketaan beribadah kepada anak 

dimulai dari dalam keluarga. Sejak dini anak-anak harus 

diperkenalkan dengan nilai ibadah, seperti diajarkan 

melafalkan surat-surat pendek dari Al- Qur‟ān untuk 

melatih lafal-lafal agar fasih mengucapkannya, karena 

membaca Al-Qur‟ān adalah ibadah. Kemudian juga anak-

anak dilatih mendirikan ṣalat, maksudnya ialah agar 

ketika anak mulai balig, tidak perlu bersusah payah belajar 

shalat. 

2) Pendidikan Muamalah 

Pendidikan muamalah merupakan pendidikan yang 

memuat hubungan antara manusia baik secara individu 

maupun kelompok. 
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3) Pendidikan Siyasah 

Nilai yang berkaitan dengan siyasah adalah yang 

mengatur, aturan, dan keteraturan menyangkut masalah-

masalah kemasyarakatan (politik) diantaranya: 

persaudaraan, musyawarah, toleransi, tanggung jawab dan 

lain-lain. Nilai-nilai keagamaan yang diterapkan dalam 

nilai siyasah yakni dengan musyawarah demi terwujudnya 

sebuah kesepakatan. 

c. Nilai Pendidikan Khuluqiyah 

Nilai pendidikan ini merupakan nilai pendidikan yang 

berkaitan dengan etika (akhlak) yang bertujuan membersihkan 

diri dari perilaku rendah dan menghiasi diri dengan perilaku 

terpuji. 

Pendidikan   akhlak   merupakan   pendidikan   yang 

dapat membawa menuju kesuksesan, oleh karena itu didiklah 

anak-anak kita dengan akhlak yang baik, karena orang tua 

merupakan cerminan yang pertama yang dicontoh oleh anak.    

Dimensi pendidikan akhlak meliputi antara lain bekerjasama, 

kasih sayang, berlaku jujur dan amanah, dan disiplin. 

c. Organisasi IPNU IPPNU 

1) Konsep Organisasi 

Stoner mengatakan bahwa organisasi adalah suatu pola 

hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah 
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pengarahan atasan mengejar tujuan bersama. Sementara James D. 

Mooney mengemukakan bahwa organisasi adalah bentuk setiap 

perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Chester I. 

Bernard berpendapat bahwa organisasi adalah merupakan suatu 

sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau 

lebih. Sedangkan Stephen P. Robbins menyatakan bahwa 

Organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan 

secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat 

diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus 

untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. 

Kesimpulannya bahwa organisasi sebagai suatu kesatuan 

yang merupakan wadah atau sarana untuk mencapai berbagai 

tujuan atau sasaran organisasi memiliki banyak komponen yang 

melandasi diantaranya terdapat banyak orang, tata hubungan kerja, 

spesialis pekerjaan dan kesadaran rasional dari anggota sesuai 

dengan kemampuan dan spesialisasi mereka masing-masing.  

2) Sejarah IPNU dan IPPNU 

Sebagai salah satu dari organisasi keagamaan di Indonesia, 

NU turut serta membantu pemerintah dalam mengembangkan 

prestasi pelajar dan kemajuan pendidikan di Indonesia. Untuk 

membentengi para pelajar NU dan pelajar pada  umumnya dari 

berbagai penyimpangan sosial serta untuk mengembangkan 

potensi  para pelajar, kemudian NU melahirkan suatu organisasi 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=James_D._Mooney&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=James_D._Mooney&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Chester_I._Bernard&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Chester_I._Bernard&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Stephen_P._Robbins&action=edit&redlink=1
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pelajar dan pemuda, yang disebut Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama 

(IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU). 

IPNU-IPPNU adalah organisasi yang bersifat 

keterpelajaran, kekaderan, kemasyarakatan, kebangsaan dan 

keagamaan yang berfungsi sebagai wadah perjuangan pelajar 

Nahdlatul Ulama dalam pendidikan, keterpelajaran untuk 

mempersiapkan kader-kader penerus NU yang mampu 

melaksanakan dan mengembangkan Islam Ahlussunnah waljamaah 

untuk melanjutkan semangat, jiwa dan nilai-nilai nahdliyah. Selain 

itu juga menjadi wadah komunikasi pelajar untuk memperkokoh 

ukhuwah nahdliyah, islamiyah, insaniyah dan wathoniyah. 

Dalam mengaktualisasikan aqidah dan asas, IPNU-IPPNU 

mempunyai empat sifat dan fungsi organisasi. Keempat sifat  

IPNU - IPPNU  tersebut adalah  keterpelajaran,  kekeluargaan,  

kemasyarakatan, dan  keagamaan.  Adapun  fungsi  adanya  IPNU-

IPPNU  adalah pertama, sebagai  wadah berhimpun  pelajar  NU  

untuk  melanjutkan  semangat, jiwa    dan    nilai-nilai  Nahdliyah.  

Kedua,  sebagai  wadah  komunikasi pelajar NU untuk menggalang 

ukhuwah Islamiyyah. Ketiga, sebagai wadah aktualisasi pelajar NU 

dalam pelaksanaan dan pengembangan syari‟at Islam. Terakhir 

keempat, pelajar NU sebagai wadah kaderisasi NU untuk 

mempersiapkan kader-kader bangsa. 

1) Visi IPNU-IPPNU 
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Visi IPNU-IPPNU adalah terbentuknya putra putri bangsa 

yang bertaqwa kepada Allah SWT, berilmu, berakhlaq mulia 

dan berwawasan kebangsaan serta bertanggung jawab atas 

tegak dan terlaksananya Syariat Islam menurut faham 

Ahlussunnah wal Jama‟ah An Nahdliyah yang berdasarkan 

Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. 

2) Misi IPNU-IPPNU 

a. Menghimpun dan membina pelajar Nahdlatul Ulama 

dalam satu wadah organisasi IPNU-IPPNU. 

b. Mempersiapkan kader-kader intelektual sebagai penerus 

perjuangan bangsa. 

c. Mengusahakan tercapainya tujuan organisasi dengan 

menyusun landasan program perjuangan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat   (maslahah   Al-Amah),   guna   

terwujudnya   Khaira Ummah. 

d. Mengusahakan jalinan komunikasi dan kerjasama program 

dengan pihak lain selama tidak merugikan organisasi. 

3) Fungsi dan Manfaat IPNU-IPPNU 

Fungsi IPNU IPPNU  merupakan organisasi yang 

bersifat keterpelajaran, kekaderan, kemasyarakatan, 

kebangsaan dan keagamaan yang berhaluan Islam 

Ahlussunnah Waljamaah An-Nahdliyyah. 

Manfaat kegiatan IPNU IPPNU adalah sebagai berikut: 
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a. Dengan beroganisasi kita mampu belajar bersosial antar  

sesama anggota organisasi dengan baik. 

a. Mampu memecahkan masalah dengan cara kesepakatan 

bersama/musyawarah atau berdiskusi, 

b. Menambah wawasan tentang ke IPNU IPPNU an,  

c. Menumbuhkan akan kecintaan kita pada NU.  

 

 

4) Macam-macam kegiatan IPNU-IPPNU 

a. Lakmud 

b. Diklatama 

c. MAKESTA 

d. Konsep Penanaman Jiwa Kepemimpinan 

a) Konsep Kepemimpinan 

Kepemimpinan adalah terjemahan dari kata leadership yang 

berasal dari kata leader. Pemimpin (leader) ialah orang yang 

memimpin, sedangkan pemimpin merupakan jabatannya. Dalam 

pengertian lain, secara etimologi istilah kepemimpinan berasal dari 

kata dasar pimpin yang artinya membimbing dan menuntun. 

Berikut ini adalah definisi mengenai kepemimpinan 

menurut para ahli: Kottler dalam bukunya Didin Kurniadin, 

berpendapat bahwa kepemimpinan adalah seperangkat proses 

terutama ditujukan untuk menciptakan organisasi atau 
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menyesuaikan terhadap kaedah-kaedah yang jauh berubah. 

Kepemimpinan menentukan seperti apa seharusnya masa depan 

itu, mengarahkan kepada visi, dan memberikan inspirasi untuk 

mewujudkannya. 

Menurut Stephen P.Robbins, kepemimpinan adalah sebagai 

kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok kearah 

tercapainya tujuan dan dapat pula dirumuskan sebagai proses 

mempengaruhi kegiatan seseorang atau kelompok dalam usaha-

usaha ke arah pencapaian tujuan dalam situasi tertentu. 

Dalam, Islam kepemimpinan identik dengan istilah 

khalifah yang berarti wakil. Pemakaian kata khalifah setelah 

Rasulullah SAW sama artinya yang terkandung dalam perkataan 

“amir” atau pengusaha. Oleh karena itu kedua istilah dalam 

bahasa Indonesia disebut sebagai pemimpin formal. 

Selain kata khalifah disebut juga Ulil Amri yang satu akar 

dengan kata amir sebagaimana di atas. Kata Ulil Amri berarti 

pemimpin tertinggi dalam masyarakat Islam. Sebagaimana firman 

Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi: 

بٞ َٙ ا٠َ  َٰٓ  ََُُٓ اُاٌَِّز٠ْ ْٰٓٛ  ٕ َِ اُا  اُّللٰاَُُاَِط١ْؼٛ  اَِط١ْؼٛ  يََُُٚ ْٛ ع  ٌُِٝاٌشَّ  ٚ ا شَُُِٚ ِْ ُُُْۚاْْلَ ْٕى  ُُِِْْ ُفَِب

ُُْ ُُْٟرََٕبَصْػز  ءُ ُفِ ْٟ ٖ َُُش ْٚ د  يُُِّللٰاُُِاٌَُِٝفَش  ْٛ ع  اٌشَّ َُُْْٚ ُُُْاِ ْٕز  ُُْٛو   ٕ ِِ َُُِثِبلِٰلَُُُِْر ْؤ ْٛ َ١ ٌْ ا ِخشَُُِۗٚ ُاْْل 

ٌِهَُ ُٓ َُخ١ْشُ ُر  اَْؽَغ ًًَُُّٚ ٠ْ ِٚ
ْ  رَؤ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 

taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika 

kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia 

kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-

benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu 
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lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. 

Prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam adalah sebagai 

berikut;  

1. Hikmah,  

ُا ُ َٟ ِ٘ ُ ْٟ زِ
ُثِبٌَّ ُْ  ٙ ٌْ َعبِد َٚ ُ ٌَْؾَغَِٕخ ُا ِػَظِخ ْٛ َّ ٌْ ا َٚ ُ ِخ َّ ٌِْؾْى ُثِب َُسث َِه ًِ َُعج١ِْ ٝ

 ٌ ُاِ ْدع 

ُ ۗ ٓ  اَْؽَغ

ajaklah manusia ke jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 

nasehat yang baik lagi bijaksana (QS. al-Nahl:125), 

2. diskusi,  

َُّ ُ ُثِ ُاَْػٍَ َٛ  ٘ َُسثََّهُ َّْ ٍِٗاِ َُعج١ِْ ْٓ َُػ ًَّ َُض ْٓ  َُُٖٓ زَِذ٠ْ ْٙ  ّ ٌْ ُثِب  ُ ُاَْػٍَ َٛ  ٘ َٚ 

jika ada perbedaan dan ketidaksamaan pandangan, maka 

seorang pemimpin menyelesaikan dengan diskusi dan bertukar 

pikiran (QS. al-Nahl:125). 

3. Qudwah,  

ح ُ َٛ ِيُّللٰاُِا ْع ْٛ َُسع  ْٟ ُفِ ُْ ٌَُى  َْ   َؽَغَٕخ ٌَُُمَذَُوب

kepemimpinan menjadi efektif apabila dilakukan tidak hanya 

dengan nasihat tapi juga dengan ketauladanan yang baik dan 

bijaksana (QS. al-Ahdzab:21).  

4. Musyawwarah,  

شُِ ِْ ُفُِٝاْْلَ ُْ  ٘ ْس ِٚ َشب َٚ 

adalah suatu bentuk pelibatan seluruh komponen masyarakat 

secara proporsional dalam keikutsertaan dalam pengambilan 

sebuah keputusan atau kebijaksanaan  (QS. Ali Imran:159, QS. 

As-Syura:38).  

5. Adil,  

ٌِْمْغظُِۖ ذَۤاَءُثِب َٙ ُِش  ُلِِلٰ َٓ ١ْ ِِ ا َّٛ اُلَ ْٛ  ٔ ْٛ اُو  ْٛ  ٕ َِ ُا  َٓ بُاٌَِّز٠ْ َٙ ٰٓب٠َ   ٠ 

tidak memihak pada salah satu pihak. Pemimpin yang berdiri 

pada semua kelompok dan golongan, QS. al-Maidah:8)  

6. kelembutan hati dan saling mendoakan.  

 ُٓ ١ْ ِٙ َِّ ُ ف  َُؽالَّ ًَّ َْلُر ِطْغُو  َٚ 
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 performa pribadi pemimpin yang lembut hatinya, halus  

perangainya dan santun perkataannya.(QS. al-Qalam:10). 

Kepemimpinan dalam Islam menempati posisi yang sangat 

strategis. Karena kepemimpinan adalah sebuah instrumen 

untuk mencapai cita-cita luhur sebuah bangsa dan negara. 

Yaitu terwujudnya suatu bangsa yang ”baldatun thayyibatun 

wa rabbun ghafur” (bangsa yang baik, sejahtera dan dibawah 

lindungan Allah SWT). Oleh sebab itu, Islam menaruh 

perhatian yang cukup besar terhadap masalah kepemimpinan..  

b) Fungsi Kepemimpinan 

Fungsi sering diartikan dengan kegunaan sesuatu hal. 

Sedangkan, fungsi kepemimpinan sangat berhubungan dengan 

situasi sosial dalam kelompok atau organisasi dimana seorang 

pemimpin kelompok itu berbeda. Fungsi kepemimpinan 

merupakan gejala sosial, karena berlangsung dalam interaksi antar 

manusia sebagai makhluk sosial. Menurut  Hadari  Nawawi  fungsi  

kepemimpinan  memiliki  dua  dimensi interaksi sosial yang harus 

diperhatikan. 

1) Dimensi Kemampuan Pemimpin Mengarahkan (Direction) 

Dimensi ini merupakan aktivitas yang berisi tindakan-tindakan 

pemimpin dalam interaksi dengan anggota organisasinya, yang 

mengakibatkan semuanya berbuat sesuatu di bidangnya 

masing-masing yang tertuju pada tujuan organisasi. Dimensi 

ini tidak boleh dilihat dari segi aktivitas pemimpin, tetapi 
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nampak dalam aktivitas anggota organisasinya. 

2) Dimensi Tingkat Dukungan (Support) Dari Anggota 

Organisasinya. Dimensi ini terbentuk keikut-sertaan 

(keterlibatan) anggota organisasi dalam kegiatan-kegiatan 

melaksanakan tugas-tugas pokoknya. 

c) Tipe Kepemimpinan 

Terdapat lima tipe kepemimpinan yang mempunyai ciri masing- 

masing, yaitu: 

1) Tipe Otokratik 

Kepemimpinan otokratik adalah seorang pemimpin yang 

memiliki ciri-ciri yang pada umumnya negatif, mempunyai 

sifat egois yang besar sehingga akan memutarbalikan 

kenyataan dan kebenaran sehingga   sesuatu   yang subyektif 

akan diinterpretasikan sebagai kenyataan dan atau sebaliknya. 

Tipe kepemimpinan ini segalanya akan diputuskan sendiri, 

serta punnya anggapan bahwa bawahanya tidak mampu 

memutuskan sesuatu. 

2) Tipe Paternalistik 

Kepemimpinan paternalistik adalah seorang pemimpin yang 

mempunyai ciri menggabungkan antara ciri negatif dan positif, 

ciri- cirinya adalah: 

a. Bersikap selalu melindungi 

b. Jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk 
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mengambil keputusan sendiri. 

c. Tidak memberikan kesempatan kepada bawahan untuk 

berinisiatif dan mengembangkan imajinasi dan daya 

kreativitas mereka sendiri. 

d. Sering menonjolkan sikap paling mengetahui.  

e. Melakukan pengawasan yang ketat. 

3) Tipe Kharismatik 

Tipe kepemimpinan kharismatik memiliki kekuatan energi, 

daya tarik dan wibawa yang luar biasa untuk mempengaruhi 

orang lain, sehingga orang lain itu bersedia untuk 

mengikutinya tanpa selalu bisa menjelaskan apa penyebab 

kesediaan itu. Menurut Max Webber, pemimpin yang 

kharismatik biasanya dipandang sebagai orang yang   

mempunyai kemampuan atau kualitas supernatural dan 

mempunyai daya yang istimewa. Kemampuan ini tidak 

dimiliki oleh orang biasa karena kemampuan ini bersumber 

dari Illahi, dan berdasarkan hal ini seseorang kemudian 

dianggap sebagai seorang pemimpin. Pemimpin kharismatik 

mempunyai banyak cara untuk memperoleh simpati dari 

karyawannya yaitu dengan menggunakan pernyataan visi untuk 

menanamkan tujuan dan sasaran kepada karyawannya, 

kemudian mengkomunikasikan ekspektasi kinerja yang tinggi 

dan meyakini dengan meningkatkan ras percaya diri  bahwa 
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bawahan bisa mencapainya, kemudian pemimpin memberikan 

contoh melalui kata-kata dan tindakan, serta memberikan 

teladan supaya ditiru para bawahannya. 

4) Tipe Laissez Faire 

Kepemimpinan laissez faire adalah kepemimpinan yang gemar 

melimpahkan wewenang kepada bawahanya dan lebih 

menyenangi situasi bahwa para bawahanlah yang mengambil 

keputusan dan keberadaan dalam organisasi lebih bersifat 

suportif.  Pemimpin ini tidak senang mengambil risiko dan 

lebih cenderung pada upaya mempertahankan status quo. 

5) Tipe Demokratik 

Kepemimpinan demokratik adalah kepemimpinan yang selalu 

mendelegasikan wewenangnya yang praktis dan realistik tanpa 

kehilangan kendali organisasional dan melibatkan bawahannya 

secara aktif dalam menentukan nasib sendiri melalui peran 

sertanya dalam proses pengambilan keputusan serta 

memperlakukan bawahan sebagai makhluk politik, ekonomi, 

sosial, dan sebagai individu dengan karakteristik dan jati diri.  

Pemimpin ini dihormati dan disegani dan bukan ditakuti 

karena perilakunya dalam kehidupan organisasional 

mendorong para   bawahannya menumbuhkan dan 

mengembangkan daya inovasi dan kreatifitasnya. 

d) Dinamika Sikap Kepemimpinan 
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Terdapat beberapa proses dalam dinamika kepemimpinan 

yang didalamnya terdapat sikap kepemimpinan yang mungkin 

muncul, proses yang dimaksud adalah: 

1) Hubungan manusiawi dalam kepemimpinan. 

Setiap manusia berusaha menjalin hubungan sesama 

manusia. Hubungan tersebut tidak hanya hubungan saling 

mengenal, namun lebih jauh lagi berupa saling tolong-

menolong, saling membantu, sehingga terwujud pergaulan 

yang harmonis. Hubungan yang baik tersebut ialah sikap   

positif yang wajar, namun terdapat juga hubungan yang tidak   

baik yaitu diwujudkan dengan penolakan individu yang satu 

terhadap individu lainnya.  

2) Proses pengambilan keputusan. 

Keputusan yang ada didalam kelompok dapat 

dilaksanakan seutuhnya oleh pemimpin, namun mungkin juga 

pemimpin dapat memberikan wewenang kepada anggotanya 

untuk menetapkan suatu keputusan. Pelimpahan wewenang 

ini merupakan proses mengikutsertakan anggota kelompok 

untuk meningkatkan partisipasi anggota. Sikap yang 

dimunculkan pada proses pengambilan keputusan melalui 

pelimpahan wewenang dalam organisasi yaitu memunculkan 

kemandirian, sikap tanggungjawab, dedikasi dan juga 

kebersamaan anggota kelompok, serta menghilangkan sikap 
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menunggu perintah.  

Sikap yang dibentuk dalam bentuk pengendalian ini 

antara lain adanya sikap disiplin, saling menghargai, 

memiliki tanggungjawab dan juga sikap untuk jujur atas hasil 

kerja yang telah dilakukannya. Sikap ini merupakan sikap 

individu yang muncul baik dari anggota maupun pemimpin 

kelompok, karena terjadi interaksi dua arah. Sikap 

kepemimpinan merupakan sikap yang muncul ketika terjadi 

sebuah dinamika kepemimpinan, dimana terdapat interaksi 

satu orang dengan orang lain. 

Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan diatas, 

indikator sikap kepemimpinan dijadikan sebagai dasar 

pengambilan data yaitu: kesetiaan, kepercayaan, kepatuhan, 

rasa hormat, disiplin, saling menghargai, saling menghormati, 

tanggungjawab, jujur, dapat mengarahkan dan diarahkan. 

e. Konsep Penanaman Jiwa Nasionalisme 

Ada beberapa kata dalam bahasa Inggris ada kata nation, 

national, nationalism. Dan juga dalam bahasa Belanda natie, national 

dan nationalisme. Bahasa Indonesia menggantinya dengan kata 

nasional dan nasionalisme yang mengandung arti kebangsaan. Jadi 

nation atau natie dialih bahasakan dengan bangsa. Menurut pandangan 

Hans Kohn dalam karyanya yang berjudul “Nasionalisme, Arti dan 

Sejarahnya”: “Nasionalisme adalah salah satu dari kekuatan yang 
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menentukan dalam sejarah modern (Hutauruk, 1984: xvii) 

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta 2008:953), nasionalis adalah 

orang yang memperjuangakan kepentingan bangsanya. Sedangkan 

pengertian nasionalime adalah paham (ajaran) untuk mencintai bangsa 

dan negara sendiri , kesadaran kenaggotaan dalam suatu bangsa secara 

potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan dan 

mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran dan kekuatan sebuah 

bangsa atau juga dibahasakan dengan semangat kebangsaan.  

Nasionalisme dapat dikatakan juga sebagai sebuah situasi 

kejiwaan di mana kesetiaan seseorang secara total diabdikan langsung 

kepada negara bangsa atas nama sebuah bangsa (Rosyada, 2003:24) 

Sedangkan menurut Mustari (2014:156) nasionalisme adalah cara 

berfikir, bersikap dan berbuat yang menunjukan kesetiaan, kepedulian, 

dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa, lingkungan, fisik, social 

budaya, ekonomi dan politik bangsanya.  Bangsa (nation) sendiri berarti 

sekumpulan manusia yang sama bahasanya, sama adat istiadatnya, 

sama asal usulnya, sama kebudayaannya, senasib sepenanggungan, dan 

tempat kediamannya (negaranya) pun sama. 

Dalam pandangan lain Nasionalisme adalah paham kebangsaan 

artinya bahwa suatu bangsa mempunyai perasaan cinta tanah air, cinta 

terhadap bangsa sendiri (Junanto, 2013:11). Dalam istilah bahasa 
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Indonesia, nation atau bangsa, digunakan untuk terjemahan dari ras 

(race) dan folk. Ketiga hal tersebut berbeda maknanya, Nation adalah 

bangsa sejumlah orang yang dipersatukan oleh beberapa unsur dan 

persamaan cita-cita serta kerinduan untuk hidup bernegara. Adapun ras 

adalah bangsa dalam arti antropologi, yaitu berketurunan sama, 

sedangkan Folk adalah kelompok orang yang secara sosiokultural 

sama. (Herdiawanto dan Hamdayama, 2010:51). 

Islam dan nasionalisme adalah dua sisi mata uang yang saling 

memberikan makna. Keduanya tidak bias diposisikan secara dikotomi 

atau terpisahkan. Nasionalisme selalu meletakkan keberagaman dan 

pluralitas sebagai konteks utama yang darinya dapat melahirkan ikatan 

dasar yang menyatukan sebuah Negara dan bangsa. 

           Allah berfirman :  

ُُ  ٙ ْٕ ا ِِ ُ َٓ ا َِ َُءا ْٓ ا َِ ِدُ اَش  َّ َّ ُٱٌض َٓ ا ِِ ٍَاٗ مُ ْ٘ ْقُأَ ٱْسص  َٚ ًٕابُ ِِ زَاُثٍََذًاَُءا  َ٘ ُ ًْ ُِٱْعؼَ َ َُسة  ِٖۦ إِْرُلَبَيُإِْثَش  َٚ
َُٚ َُػزَاِةُٱٌَّٕبِسُُۖ  ٝ ٖ مُٰٓإٌَِ ُأَْضَطش  َُّ ١ٍِاًلُص  ز ِؼٗ  مُلَ َِ َُٓوفََشُفَؤ  َِ َٚ ُُۖلَبَيُ ُٱْيَءاِخِش َِ ْٛ َ١ ٌْ ٱ َٚ ُِ ثِئَْظُثِٱلِلَّ

ِص١شُ  َّ ٌْ  ٱ

 Artinya :  “dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, 

Jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan 

berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya 

yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari 

kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang 

kafirpun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku 

paksa ia menjalani siksa neraka dan Itulah seburuk-buruk 

tempat kembali". ( QS Al Baqarah : 126 ) 

Rosululloh SAW bersabda : 

ُِْ ُاإل٠ّب َٓ ِِ ُ ِٓ َط َٛ ُاٌ تَّ  ؽ 

Artinya: “cinta tanah air sebagian dari iman”.  

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwasannya 
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nasionalisme merupakan suatu paham kebangsaan, artinya bahwa 

suatu bangsa memiliki perasaan cinta tanah air dan cinta terhadap 

bangsa sendiri. kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan 

kepada negara kebangsaan atau nation state. 

3. Kerangka Berfikir 

Dalam hal ini sumber data penelitian kualitatif adalah pemikiran, 

olah kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, 

analisa rujukan dan lain-lain. Kata-kata yang dimaksud adalah berupa teks-

teks, baik tulisan maupun sosial serta tindakan subjek penelitian. Diantara 

deskrispsi yang akan peneliti paparkan adalah nasionalisme peserta didik di 

lingkungan SMK Ma‟arif NU Bulakamba, sejarah Organisasi IPNU-IPPNU 

beserta peranannya bagi kondisi kejiwaan peserta didik. Disamping itu, akan 

dipaparkan juga nilai-nilai yang diharapkan dari implementasi Pendidikan 

Agama Islam Melalui Ekstrakurikuler Organisasi IPNU-IPPNU tersebut.  

Dengan melalui penelitian ini, manusia berperan sebagai instrumen. 

Maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi yang 

dimaksudkan agar bisa melacak khususnya pengalaman-pengalaman 

subjektif pada diri manusia tersebut. Pendekatan ini mampu menyelidiki 

pengalaman kesadaran, yang berkaitan dengan pertanyaan seperti: 

bagaimana pembagian antara subjek dengan objek muncul dan bagaimana 

sesuatu hal di dunia ini dapat dikelompokkan.   

Pada awalnya kerangka berfikir disimpulkan sebagai model 

konseptual tentang bagaimana teori dihubungkan dengan berbagai faktor 



 

63 
 

yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting (Sugiono 2011: 60). 

Dengan demikian kerangka berfikir adalah sebuah pemahaman yang 

melandasi pemahaman-pemahaman lainnya. Sebuah pemahaman paling  

mendasar yang menjadi pondasi bagi setiap pemikran atau suatu bentuk 

proses  keseluruhan  dari bentuk penelitian yang akan dilakukan.  

Nilai-nilai kepemimpinan dan nasionalisme melalui program 

kegiatan IPNU-IPPNU dapat menggugah jiwa kepemimpinan dan 

nasionalisme peserta didik atau siswa yang dapat diaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari. Pengamalan kegiatan IPNU-IPPNU antara lain  

melalui program sekolah yaitu pada saat kegiatan seperti upacara bendera 

semua petugas upacara merupakan siswa yang tergabung dalam organisasi 

IPNU-IPPNU, baik upacara bendera rutin mingguan atau peringatan hari 

besar, pada saat pembelajaran terciptanya situasi kondisi kelas yang nyaman 

dan penuh toleransi, implikasinya adalah dapat diamati melalui tingkah laku 

sehari-hari. 

 

 

 

 

 

 

 

Skema 1. Kerangka Berpikir 

 

 

 

  

Identifikasi masalah 

Kurangnya implementasi 

nilai nilai PAI pada organisasi 

IPNU IPPNU 

Kurangnya penanaman jiwa 

nasionalisme 

Kurangnya penanaman jiwa 

kepemimpinan 



 

64 
 

 

 

 

G. Metode Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian    

1. Tempat Penelitian 

Mengembangkan konsep  

implementasi nilai nilai PAI 

pada organisasi IPNU IPPNU 

Meningkatkan penanaman 

jiwa Nasionalisme melalui 

organisasi IPNU IPPNU 

 

Meningkatkan penanaman 

jiwa kepemimpinan melalui 

organisasi r IPNU IPPNU 

Diharapkan melalui organisasi IPNU IPPNU dapat menanamkan jiwa kepemimpinan 

dan nasionalisme peserta didik di SMK Ma’arif NU Bulakamba 
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SMK Ma‟arif NU 01 Bulakamba adalah sebuah instansi pendidikan 

yang berdiri pada tahun 2001 dengan Nomor Sekolah Statiskik (NSS): 

301032916045 dan NPSN: 69899089. SMK Ma‟arif NU 01 Bulakamba 

memiliki visi Menjadikan SMK sebagai penghasil tamatan yang santun, 

disiplin, mandiri, kreatif dan berakhlakul karimah. SMK Ma‟arif NU 01 

Bulakamba telah menjadi Sekolah Menengah Kejuruanyang  berkualitas 

dalam wilayah Kecamatan Bulakamba di Kabupaten Brebes. SK Pendirian 

Sekolah nomor 421.5/0755/2015 tanggal 16 Maret 2016, SK Ijin  

Operasional nomor 421.5/0755/2015 tanggal 13 Maret 2015, sesuai 

dengan SK Akreditasi 148/BAP-SM/X/2015 Tanggal 20 Oktober 2019. 

Klasifikasi geografis SMK Ma‟arif NU 01 Bulakamba berada di 

kawasan pedesaan tepatnya beralamat di Jl. Raya Bulusari Rancawuluh, 

Desa Bulusari Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dilihat dari 

lingkungan fisik, letak SMK Ma‟arif NU 01Bulakamba Kabupaten Brebes       

sangat strategis karena jauh dari keramaian dengan jarak sekolah ke pusat 

Kecamatan 2 km. dan jarak dari pusat Kabupaten sekitar 10 km. 

SMK Ma‟arif NU 01 Bulakamba pertama kali berdiri dipimpin 

oleh Bapak H. Azizil Ghofar, S.Kom. Sampai  saat ini SMK Ma‟arif NU 

01 Bulakamba Brebes dikepalai oleh Bapak Bapak H. Azizil Ghofar, 

S.Kom. SMK Ma‟arif NU 01Bulakamba memiliki jumlah guru dan 

karyawan sebanyak 20 orang. Pada Tahun Pelajaran 2020/2021 SMK 

Ma‟arif NU 01 Bulakamba jumlah siswa keseluruhan mencapai 198 siswa. 

2. Letak Geografis 
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Secara geografis SMK Ma‟arif NU 01Kecamatan Bulakamba 

Kabupaten Brebes berada di garis lintang -6,9617 dan garis bujur 109,0688. 

Terletak di  Desa Bulusari, tepatnya di Jl. Raya Bulusari Rancawuluh 

Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes dengan luas tanah 17000 m² 

(Arsip data Tata Usaha SMK Ma‟arif NU 01 BulakambaTahun 2020). 

Nampaknya sangat strategis untuk kegiatan belajar mengajar, karena 

disamping kenyamanan, SMK Ma‟arif NU 01Kecamatan Bulakamba jauh 

dari keramaian kota, sehingga dalam proses belajar mengajar peserta didik 

tidak    banyak mengalami gangguan. 

Adapun wilayah/lingkungan sekolah secara geografis dibatasi oleh: 

a. Desa Bulusari di sebelah utara. 

b. Desa Rancawuluh di sebelah selatan. 

c. Area Pesawahan Desa Bulusari di sebelah timur, dan 

d. Jalan raya Bulusari Rancawuluh di sebelah barat. 

3. Data Diri SMK Ma’arif NU 01 Bulakamba Brebes 

Data Diri ini merupakan gambaran umum tentang SMK Ma‟arif 

NU 01Bulakamba Brebes, data Rombongan Belajar (Rombel), data 

Pendidik dan Kependidikan, serta data ruang di SMK Ma‟arif NU 

01Bulakamba Brebes. Data tersebut peneliti peroleh dari dokumentasi 

Profil sekolah. 

SMK Ma‟arif NU 01 Bulakambaterdaftar dengan Nomor Pokok 

Sekolah Nasional (NPSN) 69899089. Sebagai salah satu sekolah milik 

Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes, SMK Ma‟arif NU 01 Bulakamba 
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mulai resmi beroperasi sejak tahun 2015 hingga sekarang. Sekolah yang 

telah beroperasi selama 7 tahun ini memiliki luas 17000 M². Dalam masa 

penelitian ini, jabatan Kepala Sekolah dijabat oleh bapak H.Azizil Ghofar, 

S.Kom. 

Dengan nilai akreditasi terakhir yang dicapai oleh SMK Ma‟arif 

NU 01 Bulakambaadalah B. Nilai tersebut menunjukkan bahwa proses 

penjaminan mutu di SMK Ma‟arif NU 01 Bulakamba terlaksana dengan 

baik. Kurikulum yang diimplementasikan di SMK Ma‟arif NU 01 

Bulakamba adalah Kurikulum 2013 dari awal launching-nya K-13 pada 

tahun 2013 hingga saat ini, dimana waktu belajar adalah  hari kerja yaitu 

Senin sampai Sabtu. 

Jumlah siswa SMK Ma‟arif NU 01 Bulakambapada Tahun 

pelajaran 2020/2021 adalah 198 siswa. Data tersebut dirinci seperti tabel 

berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1 

Jumlah Siswa dan Rombongan Belajar (Rombel)  

SMK Ma‟arif NU 01Bulakamba Brebes 

 

No Uraian Tahun Pelajaran 2020/2021 
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L P Jumlah Rombel 

1 Kelas X 42 40 82 4 

2 Kelas XI 34 29 63 2 

3 Kelas XII 30 23 53 2 

Jumlah 106 92 198 8 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H. Azizil Ghofar, S. 

Kom (Kepala SMK Ma‟arif NU 01Bulakamba Brebes), jumlah siswa 

setiap tahunnya stabil walaupun berstatus Swasta. Siswa yang daftar 

masuk melalui jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. 

Namun jika diperhatikan dengan seksama, prosentase jumlah siswi terhadap 

siswa di SMK Ma‟arif NU 01 Bulakambaadalah 70,55 % siswi dan 29,45 

% siswa. Jumlah siswa per rombel adalah 34-36 siswa. Jumlah tersebut 

sesuai dengan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, pasal 24 poin c, 

bahwa SMA dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) 

peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik. 

(Wawancara, Kepala Sekolah, 12/06/2021) 

Adapun untuk jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan di SMK 

Ma‟arif NU 01 Bulakamba adalah 31 orang, yang terdiri dari 20 orang 

Pendidik (non PNS) ,  11 orang Tenaga Kependidikan (terdiri dari 4 orang 

staf Tata Usaha, 1 orang Petugas   Perpustakaan, 1  orang Petugas 

Kebersihan, 1 orang Petugas Koperasi, 2 orang Petugas Keamanan 

Malam, dan 2 orang Petugas Keamanan Siang. Data tersebut dirinci 

seperti tabel berikut ini: 

Tabel 2 
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Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

 SMK Ma‟arif NU 01Bulakamba Brebes 

 

No Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Uraian L P Jumlah 

1. Pendidikk    

 a. PNS 0 0 0 

 b. Non PNS 15 5 20 

 Jumlah 15 5 20 

2. Tenaga Kependidikan    

 a. PNS 0 0 0 

 b. Non PNS 8 3 11 

 Jumlah 8 3 11 

 

Tahun Pelajaran 2020/2021, Adapun untuk kualifikasi akademik 

pendidik, 2 orang Pendidik telah memiliki kualifikasi akademik Strata 2 

(S2), dan selebihnya Strata 1 (S1). Dengan demikian, kualifikasi akademik 

seluruh Pendidik di SMK Ma‟arif NU 01 Bulakambasesuai dengan 

Permendiknas No. 16 Tahun 2007; tentang Standar Kualifikasi Akademik 

dan Potensi Guru. Data tersebut dirinci seperti tabel berikut ini: 

 

 

 

 

 

Tabel 3 

Kualifikasi Pendidikan Pendidik dan Tenaga Kependidikan  

SMK Ma‟arif NU 01Bulakamba Brebes 

 

No Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
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Uraian L P Jumlah 

1. Pendidikk    

 a. S2 2 0 2 

 b. S1 13 5 20 

 Jumlah 15 5 20 

2. Tenaga Kependidikan    

 a. S1 2 1 3 

 b. D3/D2/SLTA 8 0 8 

 Jumlah 10 1 11 

 

Berdasarkan data di atas, maka rasio perbandingan murid dan Guru 

di SMK Ma‟arif NU 01 Bulakambayaitu 19:1. Angka tersebut sesuai 

dengan surat edaran Dirjen GTK Kemendikbud tahun 2016 tentang aturan 

rasio minimal jumlah siswa terhadap guru pada jenjang SMA, yaitu 20:1. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Wakil Kepala 

Sekolah urusan Sarana dan Prsasarana (Bapak Purwono M. Si) diperoleh 

keterangan bahwa gedung SMK Ma‟arif NU 01 Bulakambaterdiri dari: 1 

ruang Kepala Sekolah, 1 ruang Tata Usaha, 1 ruang Guru, dan 8 ruang 

Kelas. Fasilitas lain yang ada di SMK Ma‟arif NU 01 Bulakambaantara 

lain, 1 ruang 2 ruang bengkel,1 ruang laboratorium Komputer, 1 ruang 

Perpustakaan, dan Ruang Serbaguna. Selain itu, terdapat 1 ruang Dapur, 1 

ruang Koperasi, 1 ruang Kantin, dan 2 toilet guru serta 6 toilet siswa yang 

cukup bersih. (Wawancara, Wakaur Sarpras, 11/06/2021) 

SMK Ma‟arif NU 01 Bulakamba memiliki satu lapangan olah raga 

yang cukup luas dan bagus, ruang Bimbingan Konseling (BK), ruang Usaha 

Kesehatan Sekolah (UKS), dan ruangan untuk kegiatan intra sekolah 

maupun ekrtakurikuler. Masjid digunakan sebagai pusat kegiatan 
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keislaman, seperti pelaksanaan shalat jama‟ah dluhur, shalat Jum‟at, shalat 

dhuha, dan kegiatan keislaman lainnya. 

4. Visi, Misi dan Tujuan SMK Ma’arif NU 01 Bulakamba 

Melalui studi dokumen, hasil observasi dan hasil wawancara dengan 

Bapak Tulus Jatmiko, M.Si (Wakil Kepala Sekolah urusan Kurikulum), 

peneliti mendapatkan data bahwa nilai-nilai pendidikan karakter turut 

mengilhami proses penyusunan Visi, Misi dan Tujuan SMK Ma‟arif NU 

01Bulakamba Brebes, yaitu: 

a. Visi SMK Ma’arif NU 01 Bulakamba Brebes 

“Tinggi dalam Prestasi, Berkarakter Terpuji, Berbasis Ilmu 

Pengetahuan   dan Teknologi” 

b. Misi SMK Ma’arif NU 01Bulakamba Brebes 

1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) pendidik dan tenaga 

kependidikan yang profesional dan menguasai IPTEK. 

2) Meningkatkan mutu pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai 

karakter dan budaya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi 

3) Mengembangkan seluruh potensi peserta didik secara optimal 

baik dalam bidang akademis maupun non-akademis pada tanun 

2021. 

4) Mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya manusia dan 

sarana- prasarana yang ada di sekolah. 
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5) Menjalin hubungan kondusif antara sekolah dengan wali peserta 

didik, masyarakat, instansi dan lembaga terkait. 

6) Menyatukan persepsi dan langkah seluruh warga sekolah 

tentang penerapan kurikulum SMA Negei 1 Bulakamba. 

7) Peningkatan kedisiplinan dalam segala hal sehingga memotivasi 

peserta didik untuk lebih giat belajar. 

8) Penyediaan fasilitas belajar yang memadai, ditunjang dengan 

penciptaan lingkungan yang nyaman, rapi, dan indah. 

9) Pembinaan kehidupan beragama yang baik, diimbangi dengan 

keteladanan budi pekerti yang tinggi. 

c. Tujuan SMK Ma’arif NU 01Bulakamba Brebes 

1) Melaksanakan pembelajaran berdasarkan dokumen kurikulum 

SMK Ma’arif NU 01Bulakamba yang telah ditetapkan sesuai 

prosedur, terukur dan spesifik. 

2) Meraih perolehan nilai rata-rata Ujian Nasional dan Ujian Sekolah 

sekurang-kurang mencapai 8,5 pada tahun pelajaran 2019/2020. 

3) Meningkatkan peserta didik yang diterima di perguruan tinggi 

negeri melalui SNMPTN, SBMPTN mencapai 45% dari seluruh 

tamatan. 

4) Mengoptimalkan peserta didik yang melanjutkan ke Perguruan 

Tinggi mencapai 75% dari seluruh tamatan. 

5) Memaksimalkam peserta didik dalam menguasai IPTEK berbasis 
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komputer mencapai 85% pada tahun 2019- 2021. 

(Wawancara, Wakaur Kurikulum, 12/06/2021 dan 

dokumentasi data wakaur kurikulum tahun 2020). 

5. Struktur Organisasi SMK Ma’arif NU 01Bulakamba Brebes 

 

Dari struktur di atas, Kepala SMK Ma‟arif NU 01Bulakamba 

Bapak H. Azizil Ghofar, S. Kom merupakan top manajer. Dalam 

melaksanakan tugasnya, Kepala Sekolah dibantu oleh empat orang wakil, 

yaitu wakil bidang kurikulum, wakil bidang kesiswaan, wakil bidang 

sarana dan prasarana, dan wakil bidang humas. Dalam mengoptimalkan 

fungsinya, masing-masing wakil Kepala Sekolah dibantu oleh dua staff 

khusus yang menangani tugas-tugas spesifik dari bidangnya masing-

masing. 

Hal lain yang peneliti temukan yaitu bahwa di SMK Ma‟arif NU 

01 Bulakambamemiliki Tim Penjamin Mutu sebagai tim khusus 

Komite 

Sekolah 

Wakasek 

Ur. Kurikulum 

 

Wakasek 

Ur. Kesiswaan 

 

Wakasek 

Ur. Sarpras 

 

Wakasek 

Ur. Humas 

 

Kepala 

Sekolah 

 

Kepala 

Tata Usaha 

 

Kepala 

Perpustakaan 

 

Kepaala 

Bengkel 

 

Kepal Lab 

Komputer 

 Guru 
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pengembang sekolah dan sebagai tim audit internal. Tim tersebut berungsi 

untuk menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara 

sistemik, holistik, dan berkelanjutan agar tumbuh dan berkembang budaya 

mutu pada sekolah. 

6. Kurikulum SMK Ma’arif NU 01 Bulakamba 

Sejak tahun 2013 sebagai awal pemberlakuannya hingga saat ini, 

Kurikulum 2013 (K-13) telah diimplementasikan di SMK Ma‟arif NU 

01Bulakamba Brebes. Hal ini menegaskan bahwa 18 nilai-nilai karakter 

bangsa telah lama terintegrasi ke dalam Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) dan Proses Belajar Mengajar (PBM) serta mewarnai 

corak budaya sekolah di SMK Ma‟arif NU 01 Bulakambaini. Dengan 

implementasi K-13 ini, seyogyanya penilaian yang digunakan adalah 

penilaian terhadap empat aspek, yaitu aspek spiritual (Kompetensi Inti-1), 

aspek sosial (Kompetensi Inti-2), aspek pengetahuan (Kompetensi Inti-3), 

dan aspek keterampilan (Kompetensi Inti-4) dalam setiap mata pelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4 

Kompetensi Inti Sikap Spiritual dan Kompetensi Sikap Sosial 
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KOMPETENSI INTI 1 
(SIKAP SPIRITUAL) 

KOMPETENSI INTI 2 
(SIKAP SOSIAL) 

1. Menghayati dan 
mengamalkan ajaran agama 
yang dianutnya 

2. Menunjukkan perilaku jujur, 
disiplin, 
 tanggungjawab, 
peduli (gotong royong, 
kerjasama, toleran, damai), 
santun, responsif dan pro-
aktif sebagai bagian dari solusi 
atas berbagai permasalahan 
dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam serta
 dalam 
menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia 

 

Tabel 5 

Kompetensi Inti Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan 

 

KOMPETENSI INTI 3 
(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 4 
(KETERAMPILAN) 

3. Memahami, menerapkan, 
menganalisis pengetahuan 
faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa 
ingintahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya, dan humaniora 
dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena 
dan          kejadian,
 sert
a menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan 

4. Mengolah, menalar, dan 
menyaji dalam ranah konkret 
dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari 
yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri dan mampu 
menggunakan metoda sesuai 
kaidah keilmuan. 
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bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah 

 

Lama belajar untuk tiap jam belajar di SMK Ma‟arif NU 01 

Bulakambaadalah 45 menit, dengan total belajar per-kelas 10 jam per-hari. 

Waktu masuk sekolah dimulai dari pukul 07.00-15.30 WIB,  

kemudiandilanjutkan dengan kegiatan ekstrakurikuler sesuai jadwal yang 

telah ditentukan. Adapun struktur Kurikulum di SMK Ma‟arif NU 01 

Bulakambadapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 6.1 

Kelas X Teknik Bisnis Servis Motor (TBSM) 

 
NO 

 
MATA PELAJARAN 

ALOKASI WAKTU 
BELAJAR 

PERMINGGU 

 KELOMPOK A ( WAJIB)  

1 Pendidikan Agama dan Ke NU an 3 

2 Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan 

2 

3 Bahasa Indonesia 4 

4 Matematika 4 

5 Sejarah Indonesia 2 

6 Bahasa Inggris 2 

 KELOMPOK B (WAJIB)  
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7 Seni Budaya 2 

8 Bahasa Jawa 2 

9 Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan 
Kesehatan 

3 

10 Prakarya dan Kewirausahaan 2 

 JUMLAH A DAN B 26 

 KELOMPOK C (PEMINATAN)  

P
EM

IN
A

TA
N

 M
IP

A
 1 Dasar Teknik Otomotif 3 

2 Teknologi Dasar Otomotif 3 

3 Gambar Tteknik otomotif 3 

4 PPKWU 3 

JUMLAH PEMINATAN TBSM 12 

JUMLAH JAM PELAJARAN YANG HARUS 
DITEMPUH PER MINGGU 

38 

 

Tabel 6.2 

Kelas X Multimedia  

 

 
NO 

 
MATA PELAJARAN 

ALOKASI WAKTU 
BELAJAR 

PERMINGGU 

 KELOMPOK A ( WAJIB)  

1 Pendidikan Agama dan ke NU an 3 

2 Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan 

2 

3 Bahasa Indonesia 4 

4 Matematika 4 

5 Sejarah Indonesia 2 

6 Bahasa Inggris 2 

 KELOMPOK B (WAJIB)  

7 Seni Budaya 2 

8 Bahasa Jawa 2 

9 Pendidikan Jasmani, Olah Raga, 
dan Kesehatan 

3 

10 Prakarya dan Kewirausahaan 2 
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 JUMLAH A DAN B 26 

 KELOMPOK C (PEMINATAN)  

P
EM

IN
A

TA
N

 IL
M

U
 

SO
SI

A
L 

1 Komputer Dasar 3 

2 Komputer dan Jaringan Dasar 3 

3 Pemrograman dasar 3 

4 Dasar Desain Grafis 3 

JUMLAH PEMINATAN MULTIMEDIA 12 

JUMLAH JAM PELAJARAN YANG HARUS 
DITEMPUH PER MINGGU 

38 

 

 

 

Tabel 6.3:  

Kelas XI Teknik Bisnis Servis Motor (TBSM) 

 

 
NO 

 
MATA PELAJARAN 

ALOKASI WAKTU 
BELAJAR 

PERMINGGU 

 KELOMPOK A ( WAJIB)  

1 Pendidikan Agama dan ke Nu an 3 

2 Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan 

2 

3 Bahasa Indonesia 4 

4 Matematika 4 

5 Sejarah Indonesia 2 

6 Bahasa Inggris 2 

 KELOMPOK B (WAJIB)  

7 Seni Budaya 2 

8 Bahasa Jawa 2 

9 Pendidikan Jasmani, Olah Raga, 
dan Kesehatan 

3 

10 Prakarya dan Kewirausahaan 2 
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 JUMLAH A DAN B 26 

 KELOMPOK C (PEMINATAN)  
P

EM
IN

A
TA

N
 M

IP
A

 1 Dasar Teknik Otomotif 4 

2 Teknologi Dasar Otomotif 4 

3 Gambar Tteknik otomotif 4 

4 PPKWU 4 

JUMLAH PEMINATAN TBSM 16 

JUMLAH JAM PELAJARAN YANG HARUS 
DITEMPUH PER MINGGU 

42 

 

 

 

Tabel 6.4:  

Kelas XI Mutimedia 

 
NO 

 
MATA PELAJARAN 

ALOKASI WAKTU 
BELAJAR 

PERMINGGU 

 KELOMPOK A ( WAJIB)  

1 Pendidikan Agama dan Ke Nu an 3 

2 Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan 

2 

3 Bahasa Indonesia 4 

4 Matematika 4 

5 Sejarah Indonesia 2 

6 Bahasa Inggris 2 

 KELOMPOK B (WAJIB)  

7 Seni Budaya 2 

8 Bahasa Jawa 2 

9 Pendidikan Jasmani, Olah Raga, 
dan Kesehatan 

3 

10 Prakarya dan Kewirausahaan 2 
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 JUMLAH A DAN B 26 

 KELOMPOK C (PEMINATAN)  

P
EM

IN
A

TA
N

 IL
M

U
 S

O
SI

A
L 1 Komputer Dasar 4 

2 Komputer dan Jaringan Dasar 4 

3 Pemrograman dasar 4 

4 Dasar Desain Grafis 4 

5 PPKWU 4 

JUMLAH PEMINATAN MULTIMEDIA 18 

JUMLAH JAM PELAJARAN YANG HARUS 
DITEMPUH PER MINGGU 

46 

 

 

Tabel 6.5:  

Kelas XII  Teknik Bisnis Servis Motor (TBSM) 

 

 
NO 

 
MATA PELAJARAN 

ALOKASI WAKTU 
BELAJAR 

PERMINGGU 

 KELOMPOK A ( WAJIB)  

1 Pendidikan Agama dan Ke NU an 3 

2 Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan 

2 

3 Bahasa Indonesia 4 

4 Matematika 4 

5 Sejarah Indonesia 2 

6 Bahasa Inggris 2 

7. Bahasa Korea 2 

 KELOMPOK B (WAJIB)  

7 Seni Budaya 2 

8 Bahasa Jawa 2 
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9 Pendidikan Jasmani, Olah Raga, 
dan Kesehatan 

3 

10 Prakarya dan Kewirausahaan 2 

 JUMLAH A DAN B 28 

 KELOMPOK C (PEMINATAN)  

P
EM

IN
A

TA
N

 M
IP

A
 1 Dasar Teknik Otomotif 4 

2 Teknologi Dasar Otomotif 4 

3 Gambar Tteknik otomotif 4 

4 PPKWU 4 

JUMLAH PEMINATAN TBSM 16 

JUMLAH JAM PELAJARAN YANG HARUS 
DITEMPUH PER MINGGU 

44 

 

 

Tabel 6.6: 

Kelas XII Mutimedia 

 

 
NO 

 
MATA PELAJARAN 

ALOKASI WAKTU 
BELAJAR 

PERMINGGU 

 KELOMPOK A ( WAJIB)  

1 Pendidikan Agama dan ke NU an 3 

2 Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan 

2 

3 Bahasa Indonesia 4 

4 Matematika 4 

5 Sejarah Indonesia 2 

6 Bahasa Inggris 2 

7 Bahasa Korea 2 

 KELOMPOK B (WAJIB)  

7 Seni Budaya 2 
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8 Bahasa Jawa 2 

9 Pendidikan Jasmani, Olah Raga, 
dan Kesehatan 

3 

10 Prakarya dan Kewirausahaan 2 

 JUMLAH A DAN B 28 

 KELOMPOK C (PEMINATAN)  

P
EM

IN
A

TA
N

 

IL
M

U
 SO

SI
A

L 1 Komputer Dasar 4 

2 Komputer dan Jaringan Dasar 4 

3 Pemrograman dasar 4 

4 Dasar Desain Grafis 4 

JUMLAH PEMINATAN MULTIMEDIA 16 

JUMLAH JAM PELAJARAN YANG HARUS 
DITEMPUH PER MINGGU 

46 

 

 

Muatan KTSP terdiri atas muatan umum yang berupa muatan 

nasional dan muatan lokal; muatan peminatan akademik; muatan peminatan 

lintas minat/pendalaman minat seperti pada tabel 7. 

Tabel 7:  

Muatan KTSP 

 

 
NO 

 
MATA PELAJARAN 

ALOKASI WAKTU BELAJAR 
PERMINGGU 

X XI XII 

 KELOMPOK A ( WAJIB) TB 
SM 

MLT TB 
SM 

MLT TB 
SM 

MLT 

1 Pendidikan Agama dan 
Budi Pekerti 

3 3 3 3 3 3 

2 Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan 

2 2 2 2 2 2 

3 Bahasa Indonesia 4 4 4 4 4 4 

4 Matematika 4 4 4 4 4 4 



 

83 
 

5 Sejarah Indonesia 2 2 2 2 2 2 

6 Bahasa Inggris 2 2 2 2 2 2 

7 Bahasa Korea 2 2 2 2 2 2 

 KELOMPOK B (WAJIB)       

8 Seni Budaya 2 2 2 2 2 2 

9 Pendidikan Jasmani, Olah 
Raga, 
dan Kesehatan 

3 3 3 3 3 3 

10 Prakarya dan Kewirausahaan 2 2 2 2 2 2 

11 Bahasa Jawa 2 2 2 2 2 2 

 JUMLAH A DAN B 26 26 26 26 26 26 

 KELOMPOK C 
(PEMINATAN) 

      

P
EM

IN
A

TA
N

 

M
IP

A
 

1 Dasar Teknik Otomotif 3  4  4  

2 Teknologi Dasar Otomotif 3  4  4  

3 Gambar Tteknik otomotif 3  4  4  

4 PPKWU 3  4  4  

JUMLAH PEMINATANTBSM 12  16  16  

P
EM

IN
A

TA
N

 

IL
M

U
 S

O
SI

A
L 

1 Komputer Dasar  3  4  4 

2 Komputer dan Jaringan 
Dasar 

 3  4  4 

3 Pemrograman dasar  3  4  4 

4 Dasar Desain Grafis  3  4  4 

JUMLAH PEMINATAN MLT  12  16  16 

MATA PELAJARAN PILIHAN (Lintas 
Minat) DAN PENDALAMAN 

6 6 4 4 4 4 

JUMLAH JAM PELAJARAN YANG 
HARUS DITEMPUH PER MINGGU 

46 46 46 48 48 48 

 

Keterangan: 

a. Mata pelajaran Kelompok A dan C merupakan kelompok mata 

pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat. 

b. Mata pelajaran Kelompok B merupakan kelompok mata pelajaran 

yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat dan dapat 

dilengkapi dengan muatan/konten lokal. 
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c. Mata pelajaran Kelompok B dapat berupa mata pelajaran muatan 

lokal yang berdiri sendiri. 

d. Muatan lokal dapat memuat Bahasa Daerah 

e. Satu jam pelajaran beban belajar tatap muka adalah 45 menit. 

f. Beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri, 

maksimal 60% dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang 

bersangkutan. 

g. Satuan pendidikan dapat menambah beban belajar per minggu 

sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dan/atau kebutuhan 

akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yang dianggap penting, 

namun yang diperhitungkan Pemerintah maksimal 2 (dua) 

jam/minggu. 

h. Untuk Mata Pelajaran Seni Budaya dan Mata Pelajaran Prakarya dan 

Kewirausahaan, satuan pendidikan wajib menyelenggarakan 

minimal 2 aspek dari 4 aspek yang disediakan. Peserta didik 

mengikuti salah satu aspek yang disediakan untuk setiap semester, 

aspek yang diikuti dapat diganti setiap semesternya. 

i. Khusus untuk Madrasah Aliyah struktur kurikulum dapat 

dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang diatur oleh 

Kementerian Agama. 

j. Kegiatan ekstrakurikuler terdiri atas Pendidikan Kepramukaan 

(wajib), usaha kesehatan sekolah (UKS), palang merah remaja 
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(PMR), dan lainnya sesuai dengan kondisi dan potensi masing-

masing satuan pendidikan. 

7. Kegiatan Ekstrakurikuler SMK Ma’arif NU 01Bulakamba Brebes 

Sesuai dengan implementasi K-13, implementasi kegiatan 

ekstrakurikuler di SMK Ma‟arif NU 01 Bulakambabertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor peserta didik, 

serta mengembangkan bakat dan minat peserta didik dalam upaya 

pembinaan pribadi menuju pembinaan manusia seutuhnya. 

Dalam kaitannya dengan K-13, kegiatan ekstrakurikuler di SMK 

Ma‟arif NU 01 Bulakambadibedakan menjadi dua kelompok, yaitu 

ekstrakurikuler wajib dan pilihan. Kepramukaan ditetapkan sebagai 

ekstrakurikuler wajib di SMK Ma‟arif NU 01 Bulakambasesuai dengan K- 

13, sedangkan ekstrakurikuler pilihan lainnya peneliti dapatkan melalui 

dokumentasi sekolah, yaitu Pramuka, PMR/UKS, Tonti/PKS, Futsal, 

Basket, Bola VolIy, Karate, Pencak Silat, ROHIS, Tilawah/qira‟ah, 

Hadrah/rebana, Seni Tari, Paduan Suara, Teater, English Club, 

KIR serta ekstrakurikuler IPNU IPPNU Dari keterangan Wakil Kepala 

Sekolah urusan Kesiswaan (Bapak Benny Hadi Saputra, ST), peneliti 

mendapatkan data bahwa pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler 

dilaksanakan pada hari aktif belajar, yaitu Senin sampai Jum‟at mulai 

pukul 15.30-17.00 WIB, dan hari Sabtu dan Minggu mulai pukul 09.00-

12.00 WIB. Sebagaimana di sampaikan Bapak Benny Hadi Saputra, ST 

selaku Waka Kesiswaan, bahwa: 
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“Karena 5 hari efektif tidak cukup untuk menampung semua 

kegiatan ekstrakurikuler maka ada beberapa kegitan 

ekstrakurikuler yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, 

seperti ekstrakuriluler Tonti dan Basket …”. 

(Wawancara, Wakaur Kesiswaan, 12/06/2021) 

 

Menurut penuturan Bapak Benny Hadi Saputra, ST dalam 

wawancara dengan dengan peneliti adalah bahwa semua jenis kegiatan 

ekstrakurikuler di atas, dibiayai oleh sekolah. 

Jumlah kegiatan ekstrakurikuler yang cukup banyak menunjukkan 

bahwa sekolah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat 

mengembangkan bakat, minat, dan potensi mereka. Setiap kegiatan 

difasilitasi dengan pelatih, alokasi waktu dan penetapan tempat. (Lihat 

lampiran Tabel 8). 

8. Tata Tertib SMK Ma’arif NU 01Bulakamba Brebes 

Tata tertib sekolah dapat diartikan sebagai peraturan yang baik yang 

dibuat secara tertulis dan mengikat anggota sekolah, yang meliputi 

kewajiban, keharusan, dan larangan-larangan. Melalui studi dokumentasi, 

tata tertib siswa SMK Ma‟arif NU 01 Bulakambaantara lain membahas 

tentang kewajiban peserta didik, seperti seragam sekolah, hadir dalam setiap 

kegiatan, menjaga lingkungan, serta menjaga kebersihan, keamanan, dan 

ketertiban lingkungan, dan sanksi-sanksi. (lihat Lampiran Tabel 9). 

9. Bentuk-bentuk kegiatan 

Melalui studi dokumentasi, hasil wawancara, dan observasi 

lapangan peneliti menemukan beberapa fakta terkait bentuk-bentuk 

kegiatan di SMK Ma‟arif NU 01Bulakamba Brebes, yang terdiri dari 
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kegiatan rutin, kegiatan terprogram, dan kegiatan spontan yang merupakan 

tiga ruang pengembangan budaya sekolah, yaitu: 

Tabel 10:  

Bentuk-bentuk Kegiatan di SMK Ma‟arif NU 01 Bulakamba Brebes 

 

Bentuk Kegiatan Keterangan 

Kegiatan Rutin Harian - Penyambutan kedatangan siswa 
setiap pagi 

- Shalat Dluhur berjama’ah 

Mingguan - Upacara Bendera atau Pembinaan 
Wali Kelas (Senin pukul 07.00-07.45) 

- Tadarus al-Qur’an (Selasa, Jum’at 
pukul 07.00-07.15) 

- Mujahadah membaca Q.S. YaaSiin, 
Q.S. al-Waqi’ah, Q.S. al-Mulk, Q.S. 
ar-Rahman, Q.S. Sajdah dan do’a 
(Rabu pukul 07.00-07.30) 

  - Literasi membaca buku (Kamis pukul 
07.00-07.15) 

- Jum’at bersih atau jantung 
sehat (Jum’at pukul 07.00-
07.45) 

- Shalat Jum’at berjama’ah (Jum’at 
pukul 11.45-12.30) 

- Kegiatan Ekstrakurikuler 

Kegiatan Terprogram - Peringatan Hari Besar Islam (PHBI): 
Maulid Nabi SAW, Isra’ Mi’raj, 
Tahun Baru Islam 

- Pesantren Kikat Ramadhan 
- Buka Puasa dan Ceramah Ramadhan 
- Masa Pengenalan Lingkungan 

Sekolah (MPLS) 
- Upacara dan peringatan 

Peringatan Hari-hari Besar Nasional 
- Pemilihan Ketua OSIS dan MPK 
- MAKESTA IPNU IPPNU 
- Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) 

Pengurus OSiS-MPK 
- Class Meeting 
- HUT SMK MANU 
- Karya Wisata 
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- Pelepasan Kelas XII 

Kegiatan Tidak Terprogram - Kunjungan dari instasi dan lembaga 
lain 

- Penyuluhan kesehatan dan 
bahaya Narkoba 

- Menggalang dana untuk 
korban bencana alam dan bakti 
sosial 

- Menjenguk siswa, pendidik, 
tenaga pendidik atau karyawan 
yang sakit 

- Takziyah apabila ada pendidik, tenaga 
pendidik, karyawan, siswa atau 
orang tua/wali siswa yang meninggal 
dunia 

 

Paparan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai-nilai karakter dapat 

dengan mudah diimplementasikan jika seluruh warga sekolah yang terlibat 

benar-benar mendesain dan memanfaatkan rangkaian kegiatan-kegiatan di 

atas dengan sebaik-baiknya 

B. Hasil  Penelitian 

1. Perlunya Penanaman Jiwa Kepemimpinan dan Nasionalisme  Melalui 
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Organisasi IPNU IPPNU Di SMK Ma’arif  NU 01 Bulakamba 

Perlunya Penanaman Jiwa Kepemimpinan dan Nasionalisme  

Melalui Organisasi IPNU IPPNU Di SMK Ma‟arif  NU 01 Bulakamba. 

Beberapa hal Perlunya Penanaman Jiwa Kepemimpinan dan 

Nasionalisme  Melalui Organisasi IPNU IPPNU Di SMK Ma‟arif  NU 

01 Bulakamba. 

1) Menanamkan Kejujuran  

Kejujuran merupakan perilaku yang sangat mulia. Oleh 

karena itu, semua agama pasti mengajarkan umatnya untuk selalu 

berbuat jujur dalam setiap perkataan maupun perbuatan. Jujur berarti 

berkata yang benar dan sesuai antara lisan maupun hati kita. Secara 

bahasa, jujur dapat berarti perkataan yang sesuai dengan realita dan 

keadaan sebenarnya.Dalam agama Islam sendiri, Allah Ta'ala telah 

memerintahkan umat-Nya untuk berlaku jujur. Selain itu, Rasulullah 

SAW juga menekankan bahwa kejujuran dapat membawa kebaikan 

dan memberikan ketenangan jiwa. Sebagaimana Allah berfirman 

dalam surat At-Taubah ayat 119 

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, 

bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu 

dengan orang-orang yang benar (jujur)." (QS. At-

Taubah: 119) 

 

Jujur merupakan kondisi dimana seseorang akan selalu 

mengatakan sesuatu sesuai dengan fakta meskipun itu terasa 

menyakitkan bagi dirinya, selain itu orang yang jujur akan selalu 

https://www.popbela.com/tag/kejujuran
https://www.popbela.com/tag/islam
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melaksanakan sesuatu sesuai dengan peraturan atau prosedur yang 

ada meskipun tidak diawasi. Nilai kejujuran yang dibiasakan di 

SMK Ma‟arif NU 01 Bulakamba Brebes ini telah dicantumkan 

dalam misi sekolah yaitu pembinaan kehidupan beragama yang baik 

diimbangi dengan keteladanan dan budi pekerti yang tinggi. (dok. 

Sekolah) 

Hal ini juga sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh bapak 

Benny Hadi Saputra, ST selaku wakil kepala sekolah bidang 

Kesiswaan berikut ini: “Nilai kejujuran adalah budaya sekolah yang 

sangat penting. Oleh karena itu salah satu misi sekolah ini yaitu 

pembinaan kehidupan beragama yang baik, diimbangi dengan 

keteladanan budi pekerti yang tinggi. Salah satu indikator dari 

keteladanan budi pekerti adalah sifat jujur. Kejujuran perlu 

dibudayakan dalam hal sekecil apapun, misalnya ketika siswa 

sedang mengerjakan tugas, walaupun tidak diawasi dia tidak akan 

berbuat curang dengan mencontek”. (Wawancara, Benny Hadi 

Saputra, ST, 12/06/2021) 
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Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Mawardi, S.Pd.I 

alah satu guru PAI yang ikut memantau kegiatan siswa dalam 

melaksanakan shalat dhuhur berjamaah. (Wawancara, Muhammad 

Mawardi, S.Pd.I 12/06/2021) 

 

2) Pembiasaan ProAktif  

Selalu ajarkan calon pemimpin untuk proaktif dan 

berinisiatif. Biasakan calon pemimpin harus bisa menentukan sikap, 

tindakan, sifat dan suasana hatinya sendiri. Hanya selalu beri 

pengertian kepada calon pemimpin dan tidak menyalahkan orang 

lain atas apa yang telah dia perbuat 

3) Sikap Bertanggung Jawab 

Salah aspek dalam jiwa kepemimpinan adalah sikap 

tanggung jawab, oleh karena untuk menumbuhkan jiwa 

kepemimpinan kepada calon pemimpin sebaiknya mengajarkan 

calon pemimpin pentingnya memiliki sikap tanggung jawab. jadi 

bagaimana menumbuhkan sikap tanggung jawab pada calon 
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pemimpin ? Cara Menumbuhkan sikap tanggung jawab pada calon 

pemimpin bisa dengan memberikan amanah atau tugas kepada calon 

pemimpin untuk diemban, bisa juga dengan menjadikan calon 

pemimpin tersebut sebagai ketua dalam memimpin suatu acara, kelas 

atau organisasi sehingga merasa bertanggung jawab terhadap tugas 

yang diberikan kepadanya sekaligus melalui cara tersebut jiwa 

kepemimpinan calon pemimpin akan terbentuk. 

4) Sikap Disiplin  

Hampir semua orang yang sukses dan pemimpin yang sukses 

memiliki jiwa disiplin yang sangat tinggi, sikap disiplin ini harus 

ditanamkan sejak dini agar melekat sampai tua nanti. Disiplin sangat 

penting untuk mencapai tujuan dan memimpin suatu perusahaan 

organisasi atau bangsa ini. bagaimana cara menumbuhkan pribadi 

yang disiplin pada calon pemimpina ? Untuk menumbuhkan perilaku 

yang disiplin pada calon pemimpi bisa dilakukan dengan cara 

memberikan tugas namun harus dikumpulkan tepat waktu, harus ada 

di sekolah atau kelas sebelum bel tanda masuk berbunyi yang 

terlambat akan diberikan hukuman dan yang paling cepat datang 

diberikan hadiah dll. Dengan hal tersebut maka rasa disiplin pada 

calon pemimpin akan tumbuh secara perlahan. 

5) Sikap Berani 

Salah satu ciri seorang calon pemimpin yang berhasil adalah 

memiliki keberanian dan selalu siap menanggung konsekuensi dari 
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apa yang diputuskan oleh calon pemimpin tersebut. Lalu bagaimana 

cara menumbuhkan sikap berani pada pada calon pemimpin ? Ada 

banyak cara yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan sikap berani 

pada calon pemimpin misalkan menunjuknya untuk berdiri didepan 

kelas untuk menjawab soal-soal, melakukan perlombaan yang 

menguji mental calon pemimpin, menunjuknya sebagai pemimpin 

upacara atau pemimpin suatu acara dan juga bisa memimpin suatu 

organisasi dan masih banyak hal lainnya. 

6) Membekali Calon Pemimpin dengan Ilmu Agama  

Agama merupakan pedoman hidup bagi setiap orang. Sejak 

dini sebaiknya calon pemimpin diajarkan tentang ilmu agama. 

Karena pada dasarnya agama mengajarkan manusia menjadi pribadi 

yang baik, serta mengajarkan manusia bagaimana menjadi pemimpin 

untuk dirinya sendiri dan bagaimana menjadi pemimpin bagi orang 

lain. Dengan diajarkan ilmu agama kepada para calon 

pemimpincalon pemimpin kemungkinan besar tidak akan melakukan 

hal hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan banyak orang. 

7) Diberikan Visi dan Misi tentang Kepemimpinan  

Hal yang terakhir yang dapat membuat calon pemimpin 

menjadi ideal adalah calon pemimpin sejak dini harus diberikan visi 

dan misi yang akan dia tentukan sendiri untuk memimpin suatu 

perusahaan, organisasi atau bangsa ini agar calon pemimpin bisa 
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memberi perbedaan dan membuat berhasil dari suatu perusahaan, 

organisasi atau bangsa ini. 

2. Implementasi Penanaman Jiwa Kepemimpinan dan Nasionalisme  

Melalui Organisasi IPNU IPPNU Di SMK Ma’arif  NU 01 Bulakamba 

Berikut ini adalah program-program implementasi 

kepemimpinan dan nasionalisme melalui Organisasi IPNU IPPNU Di 

SMK Ma’arif  NU 01 Bulakamba Brebes 

a. Makesta 

Masa Kesetiaan Anggota (Makesta) merupakan tahap 

kaderisasi pertama dalam organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama 

(IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU).Sebagai 

badan otonom organisasi NU, Makesta diharapkan mencetak kader 

yang mampu menghidupkan NU di tengah masyarakat. Berikut hasil 

wawancara peneliti dengan Bapak Zamroni , S.Pd.I jiwa 

kepemimpinan dan nasionalisme bisa mudah diimplemtasikan kepada 

siswa jika diberikan materi dasar untuk memperkuat pondasi NU, dari 

materi tentang Aswaja An Nahdliyah, NU, IPNU IPPNU, 

Keorganisasian.(wawancara dengan bapak Zamroni Pembina IPNU 

IPPNU) 
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Hal diatas juga selaras dengan pernyataan irvan maulana 

bahwa Makesta adalah untuk mengenal NU secara organisasi. Hal ini 

meliputi struktur, lembaga dan badan otonom. Semoga kita semua siap 

meneruskan estafet perjuangan organisasi NU, dengan menjaga dan 

terus merawat eksistensi organisasi sebagaimana semestinya,” 

(Wawancara, Irvan Maulana, siswa kelas XII Multimedia, 11/06/202). 

 

 

 

 

b. Diklatama  
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Diklatama adalah Pendidikan dan Pelatihan yang memiliki 

sasaran untuk memperkenalkan IPNU & IPPNU secara umum dan 

CBP- KPP khususnya kepada calon anggota baru CBP-KPP untuk 

menjadi anggota CBP-IPNU & KPP-IPPNU secara syah, sekaligus 

membangun komitmen dan watak kader dalam kebersamaannya 

membangun Bangsa. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bapak 

Zamroni, S. Pd.I 

 

Hal di atas sesuai dengan pernyataan Bapak Abdul Majid, S. 

Pd kegiatan ini memiliki sasaran untuk memperkenalkan IPNU-

IPPNU secara umum dan CBP-KPP pada khususnya kepada para 

anggota baru CBP-KPP. Sekaligus membangun komitmen dan watak 

kader dalam kebersamaan membangun bangsa. “Dimana tujuannya 

adalah membangun watak dengan mengembangkan nilai-nilai 

pengabdian pada kegiatan sosial kemanusiaan, menambah wacana 

tentang wawasan kebangsaan, memahami ajaran Ahlussunnah wal 

Jamaah, memahami eksisitensi IPNU-IPPNU serta memiliki rasa 



 

97 
 

kepedulian dan kepekaan sosial yang tinggi, ( hasil wawancara dengan 

Bapak Zamroni, S. Pd.I) 

 

c. Lakmud 

Lakmud adalah pelatihan yang menekankan pada 

pembentukan watak, motivasi pengembangan diri dan rasa memiliki 

organisasi dan keterampilan berorganisasi serta upaya pembentukan 

standard kader.hal tersebut sesuai dengan pernyataan bapak Benny 

Hadi Putra kepala bidang kesiswaan  bahwa Lakmud menciptakan 

kader IPNU yang berpegang teguh terhadap ajaran Islam ahlussunnah 

wal jama‟ah, mempunyai kesadaran sosial yang tinggi, memiliki 

pengetahuan yang mendalam dan ketrampilan yang memadai dalam 

berorganisasi (wawancara dengan bapak Benny Hadi Putra kepala 

bidang kesiswaan 12/06.2021) 
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Hal di atas senanda juga disampaikan oleh Muhammad 

Mawardi, S. Pd.I bahwa lakmud IPNU IPPNU dapat Menghasilkan 

kader-kader yang memiliki integritas kepribadian, berwawasan luas, 

kritis serta mampu mengembangkan organisasi kader yang militan, 

disiplin dan memiliki rasa kebersamaan yang tinggi (wawancara 

dengan Bapak Muhamad Mawardi, guru PAI dan Ke NU an 

12/06/2021) 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, para 

guru, siswa dan karyawan, dapat disimpulkan bahwasanya secara 

umum implementasi penanaman jiwa kepemimpinan dan nasionalisme 
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melalui organisasi IPNU dan IPPNU di SMK Maarif NU 01 

Bulakamba Brebes berjalan dengan baik. Sekolah terus berusaha 

melakukan upaya melalui organisasi IPNU dan IPPNU dengan 

harapan dapat memupuk dan menanamkan jiwa kepemimpinan dan 

nasionalisme melalui kegiatan makesta, diklatama dan lakmud 

dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga mempunyai 

pengaruh positif dalam menanamkan jiwa kepemipinan dan 

nasioanalisme di  SMK Ma‟arif NU 01 Bulakamba Brebes berjalan 

dengan baik. 

3. Implikasi Penanaman Jiwa Kepemimpinan dan Nasionalisme  Melalui 

Organisasi IPNU IPPNU Di SMK Ma’arif  NU 01 Bulakamba 

Pembentukan jiwa nasionalisme dan kepemimpinan melalui 

kegiatan IPNU IPPNU dalam mewujudkan budaya sekolah  seperti kegiatan 

sehari-hari, dan penerapan    kurikulum diharapkan sedikit banyak 

memberikan sentuhan positif terhadap  peserta didik, baik dari karakter, 

kepribadian, lebih-lebih pada prilaku Islaminya. Memang dari awal jiwa 

kepemimpinan anak beraneka ragam, namun secara umum kondisinya 

dalam kategori menengah. Usaha sekolah dalam pembentukan jiwa 

kepemimpinan dan nasionalisme anak didik melalui kegiatan IPNU 

IPPNU sebagai pembiasaan siswa dalam mewujudkan budaya sekolah 

boleh dianggap berhasil, meskipun hanya beberapa persen dari peserta 

didik yang tersentuh dan tertanam. Tidak serta merta berkembang pesat, 
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namun secara pelan-pelan perkembangan mulai nampak dari peserta didik. 

Berikut data yang ditemukan peneliti dilapangan : 

1. Menanamkan Kejujuran  

Kejujuran merupakan perilaku yang sangat mulia.Oleh karena 

itu, semua agama pasti mengajarkan umatnya untuk selalu berbuat 

jujur dalam setiap perkataan maupun perbuatan.Jujur berarti berkata 

yang benar dan sesuai antara lisan maupun hati kita.Secara bahasa, 

jujur dapat berarti perkataan yang sesuai dengan realita dan keadaan 

sebenarnya.Dalam agama Islam sendiri, Allah Ta'ala telah 

memerintahkan umat-Nya untuk berlaku jujur.Selain itu, Rasulullah 

SAW juga menekankan bahwa kejujuran dapat membawa kebaikan 

dan memberikan ketenangan jiwa. Sebagaimana Allah berfirman 

dalam surat At-Taubah ayat 119 

َغُاٌٰصِذل١ِۡٓ َِ اُ ۡٛ  ٔ ۡٛ و  َٚ اُّللٰاَُ َّمٛ  اُار  ٕٛ َِ ُا  َٓ بُاٌَِّز٠ۡ َٙ ـب٠َ 
ۤ ٠ 

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada 

Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar (jujur)." 

(QS. At-Taubah: 119) 

Jujur merupakan kondisi dimana seseorang akan selalu 

mengatakan sesuatu sesuai dengan fakta meskipun itu terasa 

menyakitkan bagi dirinya, selain itu orang yang jujur akan selalu 

melaksanakan sesuatu sesuai dengan peraturan atau prosedur yang ada 

meskipun tidak diawasi.Nilai kejujuran yang dibiasakan di SMK 

https://www.popbela.com/tag/kejujuran
https://www.popbela.com/tag/islam
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Ma‟arif NU 01 Bulakamba ini telah dicantumkan dalam misi sekolah 

yaitu pembinaan kehidupan beragama yang baik diimbangi dengan 

keteladanan dan budi pekerti yang tinggi.(dok.Sekolah) 

Hal ini juga sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh bapak 

Benny Hadi Saputra, ST. Selaku wakil kepala sekolah bidang 

Kesiswaan berikut ini:“Nilai kejujuran adalah budaya sekolah yang 

sangat penting. Oleh karena itu salah satu misi sekolah ini yaitu 

pembinaan kehidupan beragama yang baik, diimbangi dengan 

keteladanan budi pekerti yang tinggi. Salah satu indikator dari 

keteladanan budi pekerti adalah sifat jujur. Kejujuran perlu 

dibudayakan dalam hal sekecil apapun, misalnya ketika siswa sedang 

mengerjakan tugas, walaupun tidak diawasi dia tidak akan berbuat 

curang dengan mencontek”. (Wawancara, Benny Hadi Saputra, 

ST,12/06/2021) 

 

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Mawardi,S.Pd.I 

salah satu guru PAI yang ikut memantau kegiatan siswa dalam 
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melaksanakan shalat dhuhur berjamaah. (Wawancara, Muhammad 

Mawardi,S.Pd.I 12/06/2021) 

 

 

2. Pembiasaan Proaktif  

Proaktif adalah mampu berinisiatif dalam menentukan sikap, 

tindakan, sifat dan suasana hatinya sendiri. Hanya selalu beri 

pengertian dan tidak menyalahkan oranglain atas apa yang telah dia 

perbuat. Bersikap proaktif juga berarti mampu membuat pilihan-

pilihan berdasarkan prinsip-prinsip serta nilai-nilai yang berlaku, 

sebagaimana Allah berfirman  

ُُۡا ِٙ ف ِغ ۡٔ َ بُثِب َِ اُ ۡٚ َُؽز٠ُٰٝ غ١َ ِش   َ ۡٛ بُثِمَ َِ ُ ُّللٰاََُْل٠ُ غ١َ ِش  َُّْ َُ 
. Artinya:“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu 

kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa apa 

yang pada diri mereka ” . (QS Ar Rad : 11.) 

Proaktif merupakan kondisi dimana seseorang yang mampu 

menarik dirinya dari zona nyaman demi sebuah perubahan ke arah 

yang lebih baik Nilai proaktif yang dibiasakan diSMK Ma‟arif 01 

NU Bulakamba Brebes ini telah dicantumkan dalam misi sekolah 
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yaitu setiap siswa untuk mampu mengoptimalkan potensi 

diri.(dok.Sekolah) 

Orang-orang yang sukses adalah orang yang mampu proaktif 

serta berinisiatif dan mau merubah dirinya sendiri sebelum merubah 

orang lain. Orang yang sukses adalah orang-orang yang mampu 

menarik dirinya dari zona nyaman demi sebuah perubahan ke arah 

yang lebih baik. itu adalah sebuah ungkapan yang disampaikan oleh 

Bapak H Azizil Ghofar, S. Kom Kepala Sekolah  

 

 

Hasil wawancara dengan Bapak H Azizil Ghofar, S. Kom 

yang ikut memantau kegiatan siswa dalam melaksanakan program 

PHBI.“Setiap siswa diberi tugas dalam tugas tertentu. Hal ini bisa 

dijadikan sebagai media untuk mengukur seberapa tingkat proaktif 

siswa, apakah ada siswa yang malas untuk melaksanakan tugasnya 

dengan baik atau tidak.(Wawancara, H Azizil Ghofar, S. 
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Kom,12/06/2021) 

 

3. Sikap Bertanggung Jawab 

Setiap manusia memiliki tanggung jawab dalam porsi-

porsinya, baik tanggung jawab kepada dirinya atau kepada orang 

lain. Baik tanggung jawab atas perilakunya atau atas perilaku orang 

lain yang berkaitan dengan dirinya.sebagaimana Allah berfirman 

ُ َْ ٛ ٍِؾ  ْص  ِ بُ َٙ  ٍ ْ٘ أَ َٚ ُ  ُ ٍْ ُثِظ   ٜ م َش ٌْ ٍَِهُا ْٙ  ١ ٌِ َُسث َهُ َْ بَُوب َِ َٚ.  

Artinya: "dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-

negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang 

yang berbuat kebaikan.(QS. Hud:117) 

Salah satu aspek dalam jiwa kepemimpinan yang 

dikembangkan di SMK Ma‟arif NU 01 adalah sikap tanggung jawab, 

oleh karena untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan kepada calon 

pemimpin sebaiknya mengajarkan calon pemimpin pentingnya 

memiliki sikap tanggung jawab. jadi bagaimana menumbuhkan sikap 

tanggung jawab pada calon pemimpin. Hal ini sesuai dengan 

wawancara dengan Bapak Benny Hadi Saputra (12/06/2021) 

 Cara Menumbuhkan sikap tanggung jawab pada calon 

pemimpin bisa dengan memberikan amanah atau tugas kepada calon 

pemimpin untuk diemban, bisa juga dengan menjadikan calon 

pemimpin tersebut sebagai ketua dalam memimpin suatu acara, kelas 
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atau organisasi sehingga merasa bertanggung jawab terhadap tugas 

yang diberikan kepadanya sekaligus melalui cara tersebut jiwa 

kepemimpinan calon pemimpin akan terbentuk.(wawancara dengan 

Pak Zamroni, s. Pd.I pembina (12/06/2021) 

 

 

4. Sikap Disiplin 

Disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan 

melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang untuk tunduk 

kepada keputusan, perintah dan peraturan yang berlaku. Dengan kata 

lain, disiplin adalah sikap mentaati peraturan dan ketentuan yang 

telah ditetapkan tanpa pamrih. Sebagaaimana Allah berfirman  

ُُۡ ى  ٕۡ ِِ ِشُ ِۡ ٌُِٝاْۡلَ اٚ  َٚ َيُ ۡٛ ع  اُاٌشَّ اَِط١ۡـؼٛ  َٚ اُّللٰاَُ اُاَِط١ۡـؼٛ  ۤۡٛ  ٕ َِ ُا  َٓ بُاٌَِّز٠ۡ َٙ ـب٠َ 
ۤ ٠ُۚ  

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan 

taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang 

kekuasaan) di antara kamu” (QS. An Nisa : 59) 

Disiplin sangat penting untuk mencapai tujuan dan 

memimpin suatu perusahaan, organisasi atau bangsa ini, Nilai 

kejujuran kedisiplinan yang dibiasakan di SMK Ma‟arif NU 01 
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Bulakamba ini telah dicantumkan dalam misisekolah yaitu 

Membentuk pribadi yang disiplin dan berbudi pekerti luhur 

(dok.Sekolah) 

Hal ini juga sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh bapak 

Benny Hadi Saputra,ST selaku wakil kepala sekolah bidang 

Kesiswaan berikut ini:“Sikap disiplin adalah budaya sekolah yang 

sangat penting. Oleh karena itu salah satu misi sekolah ini yaitu 

membentuk pribadi yang disiplin dan berbudi pekerti luhur misalnya 

ketika siswa sedang mengerjakan pekerjaan rumah, dia akan 

mengumpulkan tugas dengan juga dalam melaksanakan sholat 

walaupun tidak di awasi tetap tepat waktu”. (Wawancara, Benny 

Hadi Saputra,ST,12/06/2021) 

 

5. Menumbuhkan Sifat Berani 

Manusia dilahirkan dengan berbagai macam macam sifat ada 

yang negatif ada yang bersifat positif, sikap berani merupakan salah 

satu sikap positif yang perlu dimiliki oleh manusia, dimana sikap 

berani diperlukan oleh seseorang untuk menajdi pribadi yang kuat 
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dan tidak bergantung kepada orang lain, sebagaimana Allah 

berfirman : 

َُٓ ١ِٕۡ ِِ ۡؤ  ِ ُ ُۡ ز  ٕۡ ُو  ْۡ ُاِ َْ ۡٛ ُ ُاْۡلَۡػٍَ ز  ۡٔ اَ َٚ اُ ۡٛ َُْلُرَۡؾَضٔ  َٚ اُ ۡٛ  ٕ ِٙ َْلُرَ َُٚ 

Artinya: “Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) 

bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika 

kamu orang beriman.” (QS. Ali Imran : 130) 

Salah satu alasan manusia harus berani adalah manusia 

merupakan makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk 

ciptaan allah swt. lainnya dan memiliki kedudukan tinggi jika 

beriman kepada Allah swt.. Sementara orang yang beriman kepada 

allah swt. tidak memiliki rasa takut terhadap selain allah. 

Salah satu aspek dalam sikap berani yang dikembangkan di 

SMK Ma‟arif NU 01 Bulakamba  adalah sikap berani bertanggung 

jawab terhadap apa yang diamanahkan, Hal ini sesuai dengan 

wawancara Bapak Benny Hadi Saputra ST Wakil Kepala Bidang 

Kesiswaan (12/06/2021) 

 

Salah satu ciri seorang calon pemimpin yang berhasil adalah 

memiliki keberanian dan selalu siap menanggung konsekuensi dari 
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apa yang diputuskan misalkan menunjuknya untuk berdiri didepan 

kelas untuk menjawab soal-soal, melakukan perlombaan yang 

menguji mental calon pemimpin, menunjuknya sebagai pemimpin 

upacara atau pemimpin suatu acara dan juga bisa memimpin suatu 

organisasi dan masih banyak hal lainnya. .(wawancara Benny Hadi 

Saputra ST (12/06/2021) 

 

6. Membekali dengan Agama 

Agama merupakan pedoman hidup bagi setiap orang.Sejak 

dini sebaiknya calon pemimpin diajarkan tentang ilmu agama. 

Karena pada dasarnya agama mengajarkan manusia menjadi pribadi 

yang baik, serta mengajarkan manusia bagaimana menjadi pemimpin 

untuk dirinya sendiri dan bagaimana menjadi pemimpin bagi orang 

lain. Dalam kitab Fathul Bari (Syarh Shahih Bukhari), karya Ibnu 

Hajar al Asqalani, 

ُلبيُػّشُ:ُرفمٙٛاُلجًُاُْرغٛدٚاُٚلبيُاثُٛػجذُهللاُٚثؼذُاُْرغٛدٚا

ُ
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Artinya : “Dalamilah ilmu agama sebelum kalian menjadi 

pemimpin”. Abdullah (Imam Bukhari) menambahkan 

dalam riwayatnya dan “setelah kalian menjadi 

pemimpin” 

Salah satu aspek dalam membekali agama yang 

dikembangkan di SMK Ma‟arif NU 01 Bulakamba Brebes  adalah 

mempelajari ilmu Agama Islam dan Ke NU an sebagai doktrin Ahlu 

Sunnah Wal Jama‟ah, Hal ini sesuai dengan wawancara Bapak Tulus 

Jatmiko Wakil Kepala Bidang Kurikulum (12/06/2021) 

 

Dengan diajarkan ilmu agama dan ke NU an kepada para 

siswa SMK Ma‟arif NU 01 Bulakamba, kemungkinan besar tidak 

akan melakukan hal hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan 

banyak orang. memiliki tingkat solidaritas yang tinggi atas 

lingkungannya. wawancara Bapak Tulus Jatmiko Wakil Kepala 

Bidang Kurikulum (12/06/2021) 
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7. Memahami Visi dan Misi  

Hal yang terakhir perlunya penanaman jiwa kepemimpinan 

yang dapat membuat calon pemimpin menjadi ideal adalah calon 

pemimpin sejak dini harus diberikan visi dan misi yang akan dia 

tentukan sendiri untuk memimpin, organisasi atau bangsa ini agar 

calon pemimpin bisa memberi perbedaan dan membuat berhasil 

organisasi atau bangsa ini. 

Viai dan Misi yang dikembangkan di SMK Ma‟arif NU 01 

Bulakamba Brebes  adalah : 

Visi 

Berprestasi, Profesional, Mandiri, dan Mampu Berkompetensi. 

Misi 

1. Membentuk pribadi yang disiplin dan berbudi pekerti luhur 

2. Menyiapkan setiap siswa untuk mampu mengoptimalkan 

potensi diri dibidang teknologi dan industri 

3. Menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah yang professional 

yang mandiri dan mampu berkompetisi ditingkat Nasional dan 

Internasional 
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4. Meletakan kehidupan beragama, ideology Nasional, sebagai 

sumber kearifan dalam kehidupan social bermasyarakat dan 

bernegara. 

Di bawah ini implikasi penanaman jiwa nasionalisme antara 

lain : 

1. Menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta terhadap 

bangsa, negara, dan tanah air  

Kesadaran, semangat dan keteguhan cinta tanah air. 

Memiliki rasa nasionalisme sangat penting bagi warga 

Indonesia.Seperti kita ketahui bersama bahwasannya Indonesia 

merupakan negara yang majemuk, namun kemajemukan ini 

menjadi kekayaan tersendiri bagi negara Indonesia. Seperti 

Maqolah KH. Hasyim Asy‟ar : 

ُِْ ُاإل٠ّب َٓ ِِ ُ ِٓ َط َٛ ُاٌ تَّ  ؽ 

Artinya: “cinta tanah air sebagian dari iman”.  

Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. 

Kemerdekaan diraih tidak dengan cuma-cuma, melainkan dengan 

perjuangan yang mengeluarkan genangan darah dan tetesan air 

mata. 

Perjuangan tersebut semata-mata agar kita bebas dari 

perbudakan atau penindasan.Dari perjuangan para luhur sebagai 
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generasi muda harus memiliki semangat nasionalisme yang 

tinggi. 

Salah satu aspek nilai cinta tanah air yang dikembangkan 

di SMK Ma‟arif NU 01 Bulakamba Brebes  adalah berbicara 

menggunakan bahasa Indonesia, menanamkan rasa nasionalisme 

dapat dilakukan dengan upacara bendera dan mengajarkan lagu-

lagu nasional di era globalisasi saat sekarang ini. 

Hal ini sesuai dengan wawancara Bapak Benny Hadi 

Saputra ST Wakil Kepala Bidang Kesiswaan (12/06/2021) 

 

2. Membangun hubungan yang harmonis dan rukun antara 

masyarakat dan individu lainnya. 

Di tengah kemajemukan negara Indonesia maka sangat 

dibutuhkan rasa nasionalisme sebagai pemersatu anak 

bangsa.Menanamkan rasa nasionalisme sejak dini sangatlah 

penting karena mereka hidup pada era globalisasi. Anak-anak 
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menjadi lebih mudah terpengaruh pada budaya dan nilai-nilai 

negara lain yang mungkin tidak sesuai dengan yang dianut oleh 

Indonesia, Sebagaimana Allah berfirman 

ا٠ب ۡٛ ٌِزَؼَبَسف  ُ ًَ لَجَبٰٓٮِٕ َّٚ ثًبُ ۡٛ ُش ؼ  ُۡ ى   ٕ ٍۡ َعؼَ َٚ ُٝ ض  ۡٔ ا  َّٚ ُ ُرََوش  ۡٓ ِ ِ ُ ُۡ ى   ٕ ُأَِّبَُخٍَۡم بُإٌَّبط  َٙ  ُُا٠َ 

Artinya : “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan 

kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, 

kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan 

bersuku-suku agar kamu saling mengenal.”(QS. Al 

Hujurat: 13) 

Pada saat ini, banyak anak yang hafal lagu modern 

ketimbang lagu kebangsaan Indonesia.Mengajak atau membawa 

anak berkunjung ke museum dan melihat sejarah.Menceritakan 

jejak-jejak sejarah, karena anak cenderung malas membaca 

sejarah dengan buku yang sangat tebal. 

Salah satu aspek membangun hubungan yang harmonis 

dan rukun antara masyarakat dan individu lainnya yang 

dikembangkan di SMK Ma‟arif NU 01 Bulakamba Brebes  adalah 

memperkenalkan keanekaragaman budaya. Hal ini sesuai dengan 

wawancara Bapak Benny Hadi Saputra ST Wakil Kepala Bidang 

Kesiswaan (12/06/2021) 
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3. Mempererat sebuah tali persaudaraan antara sesama warga 

masyarakat di sebuah negara. 

Tali persaudaraan akan tercapai apabila jalinan 

persaudaraan sesama warga, mahluk ciptaan Allah SWT, terbina. 

Persaudaraan yang dimaksud bukan hanya sebatas antar sesama 

muslim akan tetapi dengan seluruh warga masyarakat yang boleh 

jadi sangat plural. Maka sikap terbuka dan toleran menjadi sebuah 

keniscayaan.Sebagaimana Firman Allah  

ا ۡٛ ل  َْلُرَفَشَّ َّٚ ١ۡؼًبُ ِّ ُّللٰاَُِع ًِ اُثَِؾۡج ۡٛ  ّ اۡػزَِص َُٚ 

Artinya : “Dan berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali 

(agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai” 

(QS. Ali Imron : 103) 

Persaudaraan yang diajarkan Alquran tidak sebatas sesama 

Muslim, namun juga ukhuwah „ubudiyyah (persaudaraan dalam 

ketundukan kepada Allah), ukhuwah insāniyyah/basyariyyah 

(persaudaraan antar sesama manusia), ukhuwah wathaniyyah wa 

al-nasab (persaudaraan sebangsa dan seketurunan) dan ukhuwah 

fī dīn al-Islām (persaudaraan antar sesama) 
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Satu hal yang mungkin dapat dipakai untuk pokok bahan 

renungan kita semua tanpa kecuali rasa persaudaraan sesama anak 

bangsa saat ini sudah memudar.Ikatan-ikatan persaudaraan 

sesama anak bangsa sedikit demi sedikit kian hilang.Egoisme dan 

fanatisme sempit kian menguat.Sehingga memporak-porandakan 

ikatan persaudaraan antar sesama warga. 

Agar tercipta suatu masyarakat rukun ialah yang 

terpenting adalah peranan dari pemerintah langsung dan 

partisipasi masyarakat itu sendiri sehingga terciptanya suatu 

konsep masyarakat ideal. Hal ini sesuai dengan wawancara Bapak 

H, Azizil Ghofar, S. Kom Kepala Sekolah (12/06/2021) 

 

4. Rela berkorban demi bangsa, negara, dan tanah air. 

Rela berkorban merupakan sikap dan perilaku warga 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila 

dan UUD 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan 

Negara seutuhnya. Kesadaran rela berkorban itu hakekatnya 
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adalah berbakti pada Negara dan kesediaan berkorban membela 

Negara, Nabi Muhammad SAW bersabda : 

ُذُكنْ  يُْؤِهيُ  لا  تَّى أاحا ا ِِلاِخيوِ  يُِحةَّ  حا  ِلناْفِسوِ  يُِحة   ها

Artinya:“Salah seorang dari kalian belum (dikatakan) beriman 

(dengan sempurna) sampai 

dia mencintai untuk saudaranya, apa yang ia 

cintai untuk dirinya sendiri.”(Muttafaqun Alaih) 

 

Salah satu bentuk rasa cinta yang melahirkan bela Negara 

adalah kebanggaan terhadap bangsa dan Negara. Rasa kebangsaan 

sebenarnya merupakan sublimasi dari Sumpah Pemuda yang 

menyatukan tekad menjadi bangsa yang kuat, dihormati, dan 

disegani di antara bangsa-bangsa di dunia Hal ini sesuai dengan 

wawancara Bapak H, Azizil Ghofar, S. Kom Kepala Sekolah 

(12/06/2021) 

 

Jadi,nilai-nilai Jiwa Kepemimpinan dan Nasionalisme  

Melalui Organisasi IPNU IPPNU DiSMK Ma‟arif  NU 

01BulakambaBrebes yakni berupa menanamkan kejujuran, 

Pembiasaan proaktif, Sikap Bertanggung Jawab, sikap disiplin, 
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menumnuhkan sifat berani, membekali dengan agama, 

membekali, memahami visi dan misi 

Menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta terhadap 

bangsa, negara, dan tanah air, Membangun hubungan yang 

harmonis dan rukun antara masyarakat dan individu lainnya. 

Mempererat sebuah tali persaudaraan antara sesama warga 

masyarakat di sebuah negara. Rela berkorban demi bangsa, 

negara, dan tanah air. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

ANALISAُDATAُPENELITIAN 

 

2. Analisis Perlunya Penanaman Jiwa Kepemimpinan dan 
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Nasionalisme Melalui Organisasi IPNU IPPNU DiSMK Ma’arif 

NU 01 Bulakamba 

Organisasi IPNU IPPNU sebagai implementasi jiwa kepemimpiman 

dan nasioanilsme siswa dari dampak negatif globalisasi sekaligus sebagaiُ

upayaُ untukُ mewujudkanُ budayaُ sekolahُ diُ SMK Ma‟arif NU 01 

Bulakamba,ُsebagaimana peneliti telah deskripsikan di bab III, bahwasannya 

penanaman jiwa kepemimpiinan dan nasionalisme sebagai kegiatan  siswa di 

SMK Ma‟arif NU 01 Bulakamba,ُmelalui kegiatan kegiatan IPNU IPPNU 

pertamaُyaituُkegiatanُpemberianُpengetahuanُtentangkeorganisasianُmelaluiُ

makesta, lakmud dan diklatama 

Secara teoritis, penanaman penanaman jiwa kepemimpiinan dan 

nasionalisme sebagai pembiasaan siswa dalam mewujudkan kader NU harus 

diimplementasikan dalam ranah mikro,yakni sekolah berupaya memanfaatkan 

dan memberdayakan semua lingkungan belajar yang ada, memperbaiki, 

menguatkan dan menyempurnakan terus menerus proses penanaman jiwa 

kepemimpiinan dan nasionalisme disekolah.Dalam konteks ini, pembentukan 

penanaman jiwa kepemimpiinan dan nasionalisme dibagi dalam 2 pilar, yaitu 

kegiatan pembelajaran di kelas, keseharian dalam bentuk budaya sekolah, dan 

kegiatan keseharian di rumah dan dimasyarakat. (H. Azizil Ghofar S. Kom 

&Ivan Maulana,14/06/2021) 

Upaya-upaya yang dilakukan SMK Ma‟arif NU 01 Bulakamba  

Brebes dalam pembentukan jiwa kepemimpinan dan nasionalisme melalui 

kegiatan keagamaan di sekolah sebagai upaya dalam membentengi siswa dari 
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dampak negatif globalisasi mencakup kegiatan KBM di kelas serta keseharian 

dirumah dan lingkungan masyarakat. 

Pertama,prosesKBM,dikelas terintregasi dalam mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan ke NU an, dalam bentuk pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan ke NU an secara teoritis di kelas yang sesuai 

dengan silabus dan RPP Pendidikan Agama Islam dan ke NU an. Kegiatan 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan ke NU an di dalam kelas ini 

memang lebih banyak menekankan aspek kognitif. Adapun untuk aspek 

afektif bisa juga dengan cara memberikan nasihat dan motivasi spiritual 

sebagaimana dilaksanakan oleh SMK Ma‟arif NU 01 Bulakamba dalam 

rangka menanamkan jiwa dan nasionalisme peserta didik. Sedangkan untuk 

aspek psikomotorik bias dilaksanakan di kehidupan masyarakat. 

KegiatanIPNU IPPNU dalam menanamkan jiwa kepemimpinan yang 

berupa makesta, diklatama  dan  lakmud dapat menenamkan jiwa 

kepemimpinan anak didik menjadi Jujur, proaktif, disiplin tanggungjawab, 

berani   

Sebagaimana Firman Allah. (QS. At-Taubah: 119) dimana ayat ini 

menjelaskan tentang kejujuran 

َغُاٌٰصِذل١ِۡٓ َِ اُ ۡٛ  ٔ ۡٛ و  َٚ اُّللٰاَُ اُارَّمٛ   ٕٛ َِ ُا  َٓ بُاٌَِّز٠ۡ َٙ  ـب٠َ 

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada 

Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar 

(jujur)." (QS. At-Taubah: 119) 

Selanjutnya Allah berfirman . (QS Ar Rad : 11.) ayat ini 
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menjelaskan tentang proaktif 

.ُُُۡ ِٙ ف ِغ ۡٔ َ بُثِب َِ اُ ۡٚ َُؽز٠ُٰٝ غ١َ ِش   َ ۡٛ بُثِمَ َِ ُ ُّللٰاََُْل٠ُ غ١َ ِش  َّْ  َُ ُاِ

Artinya:“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum 

kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa apa yang pada 

diri mereka ” . (QS Ar Rad : 11.) 

Selanjutnya Allah berfirman QS Ar Rad : 11.) menjelaskan 

tentang disiplin 

ُ َْ ٛ ٍِؾ  ْص  ِ بُ َٙ  ٍ ْ٘ أَ َٚ ُ  ُ ٍْ ُثِظ   ٜ م َش ٌْ ٍَِهُا ْٙ  ١ ٌِ َُسث َهُ َْ بَُوب َِ َٚ.  

Artinya:“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum 

kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa apa yang pada 

diri mereka ” . (QS Ar Rad : 11.) 

Selanjutnya Allah berfirman (QS. An Nisa : 59) tanggung 

jawab 

ُُۡ ى  ٕۡ ِِ ِشُ ِۡ ٌُِٝاْۡلَ اٚ  َٚ َيُ ۡٛ ع  اُاٌشَّ اَِط١ۡـؼٛ  َٚ اُّللٰاَُ اُاَِط١ۡـؼٛ  ۤۡٛ  ٕ َِ ُا  َٓ بُاٌَِّز٠ۡ َٙ   ُۚـب٠َ 

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan 

taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang 

kekuasaan) di antara kamu” (QS. An Nisa : 59) 

Selanjutnya Allah berfirman  (QS. Ali Imran : 130) sikap 

berani 

َُْلُرَۡؾضَُ َٚ اُ ۡٛ  ٕ ِٙ َْلُرَ ََُٚٓ ١ِٕۡ ِِ ۡؤ  ِ ُ ُۡ ز  ٕۡ ُو  ْۡ ُاِ َْ ۡٛ ُ ُاْۡلَۡػٍَ ز  ۡٔ اَ َٚ اُ ۡٛ  ُٔ 

Artinya: “Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) 

bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika 

kamu orang beriman.” (QS. Ali Imran : 130) 

Hal ini sesuai dengan teori Fungsi kepemimpinan sangat berhubungan 

dengan situasi sosial dalam kelompok atau organisasi dimana seorang 

pemimpin kelompok itu berbeda. Fungsi kepemimpinan merupakan gejala 

sosial, karena berlangsung dalam interaksi antar manusia sebagai makhluk 
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sosial. Menurut Hadari Nawawi fungsi kepemimpinan  memiliki dua dimensi 

interaksisosial yang harus diperhatikan. 

3) Dimensi Kemampuan Pemimpin Mengarahkan (Direction) 

Dimensiini merupakan aktivitas yang berisi tindakan-tindakan 

pemimpin dalam interaksi dengan anggota organisasinya, yang 

mengakibatkan semuanya berbuat sesuatu di bidangnya masing-masing 

yang tertuju pada tujuan organisasi. Dimensi ini tidak boleh dilihat dari 

segi aktivitas pemimpin, tetapi nampak dalam aktivitas anggota 

organisasinya. 

4) Dimensi Tingka tDukungan (Support) Dari Anggota Organisasinya. 

Dimensi ini terbentuk keikut-sertaan (keterlibatan) anggota organisasi 

dalam kegiatan-kegiatan melaksanakan tugas-tugaspokoknya. 

Untuk lebih jelasnya mengenai upaya yang dilakukan SMK 

Ma‟arif NU 01 Bulakamba Brebes dalam menanamkan jiwa 

kepemimpinan mengacu pada tipe kepemimpinan yaitu :Terdapat lima 

tipe kepemimpinan yang mempunyai ciri masing- masing,yaitu: 

6) Tipe Otokratik 

Kepemimpinan otokratik adalah seorang pemimpin yang 

memiliki ciri-ciriyang pada umumnya negatif, mempunyai sifat egois 

yang  besar sehingga akan memutarbalikan kenyataan dan kebenaran 

sehingga  sesuatu  yang subyektif akan diinterpretasikan sebagai 

kenyataan dan atau sebaliknya.Tipe kepemimpinan ini segalanya 
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akan diputuskan sendiri, serta punnya anggapan bahwa bawahanyat 

idak mampu memutuskan sesuatu. 

7) Tipe Paternalistik 

Kepemimpinan paternalistik adalah seorang pemimpinyang 

mempunyai ciri menggabungkan antara ciri negatif dan positif, ciri- 

cirinya adalah: 

a. Bersikap selalu melindungi 

b. Jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk 

mengambil keputusan sendiri. 

c. Tidak memberikan kesempatan kepada bawahan untuk 

berinisiatif dan mengembangkan imajinasi dan daya 

kreativitas mereka sendiri. 

d. Sering menonjolkan sikap paling mengetahui.  

e. Melakukan pengawasan yang ketat. 

8) Tipe Kharismatik 

Tipe kepemimpinan kharismatik memiliki kekuatan energi, 

daya tarik dan wibawa yang luar biasa untuk mempengaruhi orang 

lain, sehingga orang lain itu bersedia untuk mengikutinya tanpa 

selalu bisa menjelaskan apa penyebab kesediaan itu. Menurut Max 

Webber, pemimpin yang kharismatik biasanya dipandang sebagai 

orang yang  mempunyai kemampuan atau kualitas supernatural dan 

mempunyai daya yang istimewa. Kemampuan ini tidak dimiliki oleh 

orang biasa karena kemampuan ini bersumber dari Illahi, dan 
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berdasarkan hal ini seseorang kemudian dianggap sebagai seorang 

pemimpin. Pemimpin kharismatik mempunyai banyak cara untuk 

memperoleh simpati dari karyawannya yaitu dengan menggunakan 

pernyataan visi untuk menanamkan tujuan dan sasaran kepada 

karyawannya, kemudian mengkomunikasikan ekspektasi kinerja 

yang tinggi dan meyakini dengan meningkatkan rasa percaya diri 

bahwa bawahan bisa mencapainya, kemudian pemimpin 

memberikan contoh melaluikata-katadan tindakan, serta memberikan 

teladan supaya ditiru para bawahannya. 

9) Tipe LaissezFaire 

Kepemimpinan laissezfaire adalah kepemimpinan yang 

gemar melimpahkan wewenang kepada bawahanya dan lebih 

menyenangi situasi bahwa para bawahanlah yang mengambil 

keputusan dan keberadaan dalam organisasi lebih bersifat suportif.  

Pemimpin ini tidak senang mengambil risiko dan lebih cenderung 

pada upaya mempertahankan statusquo. 

10) Tipe Demokratik 

Kepemimpinan demokratik adalah kepemimpinan yang 

selalu mendelegasikan wewenangnya yang praktis dan realistik tanpa 

kehilangan kendali organisasional dan melibatkan bawahannya 

secara aktif dalam menentukan nasib sendiri melalui peran sertanya 

dalam proses pengambilan keputusan serta memperlakukan bawahan 

sebagai makhluk politik, ekonomi, sosial, dan sebagai individu 
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dengan karakteristik dan jati diri. Pemimpin ini dihormati dan 

disegani dan bukanditakuti karena perilakunya dalam kehidupan 

organisasional mendorong para  bawahannya menumbuhkan dan 

mengembangkan daya inovasidan kreatifitasnya. 

Kedua,kegiatan keseharian dirumah danmasyarakat. Dalam 

rangka mewujudkan kegiatan keseharian di rumah dan masyarakat 

ini, upaya-upaya yang dilakukan oleh SMK Ma‟arif NU01 

Bulakamba dalam rangka penanaman jiwa nasionalisme. 

Kegiatan IPNU IPPNU dalam menanamkan jiwa 

nasionalisme yang berupa makesta, diklatama  dan  lakmud dapat 

menenamkan jiwa nasionalisme anak didik untuk seperti : 

1) Menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta terhadap bangsa, 

negara, dan tanah air  

Seperti Maqolah KH. Hasyim Asy‟ar : 

ُِْ ُاإل٠ّب َٓ ِِ ُ ِٓ َط َٛ ُاٌ تَّ  ؽ 

Artinya: “cinta tanah air sebagian dari iman”.  

2) Membangun hubungan yang harmonis dan rukun antara 

masyarakat dan individu lainnya. 

Sebagaimana Allah berfirman 

عَُ َٚ ُٝ ض  ۡٔ ا  َّٚ ُ ُرََوش  ۡٓ ِ ِ ُ ُۡ ى   ٕ ُأَِّبَُخٍَۡم بُإٌَّبط  َٙ ب٠َ 
ۤ ٠ُ ًَ ٰٓٮِٕ لَجَب َّٚ ثًبُ ۡٛ ُش ؼ  ُۡ ى   ٕ ٍۡ ؼَ

ا ۡٛ  ٌُُِزَؼَبَسف 

Artinya : “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan 

kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, 

kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan 
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bersuku-suku agar kamu saling mengenal.”(QS. Al 

Hujurat: 13) 

3) Mempererat sebuah tali persaudaraan antara sesama warga 

masyarakat di sebuah negara. 

Sebagaimana Firman Allah  

ا ۡٛ ل  َْلُرََفشَّ َّٚ ١ۡؼًبُ ِّ ُّللٰاَُِع ًِ اُثَِؾۡج ۡٛ  ّ اۡػزَِص َُٚ 

Artinya : “Dan berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali 

(agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai” 

(QS. Ali Imron : 103) 

4) Rela berkorban demi bangsa, negara, dan tanah air. 

Nabi Muhammad SAW bersabda : 

ُذُكنْ  يُْؤِهيُ  لا  تَّى أاحا ا ِِلاِخيوِ  يُِحةَّ  حا  ِلناْفِسوِ  يُِحة   ها

Artinya:“Salah seorang dari kalian belum (dikatakan) beriman 

(dengan sempurna) 

sampaidia mencintai untuk saudaranya, apa yang ia 

cintai untuk dirinya sendiri.”(Muttafaqun Alaih) 

 

 

Islam dan nasionalisme adalah dua sisi mata uang yang saling 

memberikan makna. Keduanya tidak bias diposisikan secara 

dikotomi atau terpisahkan. Nasionalisme selalu meletakkan 

keberagaman dan pluralitas sebagai konteks utama yang darinya 

dapat melahirkan ikatan dasar yang menyatukan sebuah Negara dan 

bangsa. 

Di sisi lain, nasionalisme terdapat berbagai macam bentuk. 

Penting untuk mengetahui setiap bentuk nasionalisme yang ada. 

Berikut ini rangkuman tentang macam-macam 

bentuk nasionalisme, seperti dilansir dari laman Mypurohith,Ada 

https://www.bola.com/tag/nasionalisme
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beragam bentuk nasionalisme yang diterapkan di suatu negara. 

Berikut ini beberapa bentuk nasionalisme: 

1. Nasionalisme Kewarganegaraan 

Nasionalisme kewarganegaraan biasa juga disebut 

dengan nasionalisme sipil. Nasionalisme kewarganegaraan ialah 

bentuk nasionalisme di mana negara memiliki kebenaran politik 

dari keikutsertaan rakyatnya, kehendak rakyat, atau perwakilan 

politik. 

2. Nasionalisme Etnis 

Nasionalisme etnis ialah berupa semangat kebangsaan di 

mana negara memiliki kebenaran politik dari budaya asal atau 

etnis suatu masyarakat. 

3. Nasionalisme Romantik/Organik/Identitas 

Bentuk nasionalisme tersebut ialah negara memiliki 

kebenaran politik secara organik, yakni berupa hasil dari suatu 

bangsa atau ras menurut semangat romantisme. 

4. Nasionalisme Budaya 

Bentuk nasionalisme budaya ialah negara memiliki 

kebenaran politik yang berasal dari budaya bersama, dan bukan 

dari sifat keturunan seperti ras, warna kulit, dan lainnya. 

5. Nasionalisme Kenegaraan 

Bentuk nasionalisme kenegaraan ialah masyarakatnya 

memiliki perasaan nasionalistis yang kuat dan diberi keutamaan 
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mengatasi hak universal dan kebebasan. Nasionalisme 

kenegaraan juga sering berhubungan dengan nasionalisme etnis. 

6. Nasionalisme Agama 

Bentuk nasionalisme agama ialah negara memiliki 

legitimasi politik dari adanya persamaan agama. Melalui 

keterangan tersebut di atas akan terbentuk jiwa kepemipinan dan 

nasionalisme peserta didik di SMK Ma‟arif NU 01 Bulakamba. 

3. Analisis Implementasi Penanaman Jiwa Kepemimpinan dan 

Nasionalisme Melalui Organisasi IPNU IPPNU Di SMK Ma’arif 

NU 01 Bulakamba 

Hasil penelitian yang sudah paparkan pada bab III bahwasannya SMK 

Ma‟arif NU 01 Bulakamba Brebes mempunyai jiwa kepemimpinan dan 

nasionalisme walaupun di Sekolah Swasta.Bahwa implementasi penanaman  

kepemimpinan dan nasionalisme melalui Organisasi IPNU IPPNU DiSMK 

Ma‟arif NU 01 BulakambaBrebes melalui kegiatan tersebut 

d. Makesta 

Masa Kesetiaan Anggota (Makesta) merupakan tahap kaderisasi 

pertama dalam organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan 

Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU).Sebagai badan otonom 

organisasi NU, Makesta diharapkan mencetak kader yang mampu 

menghidupkan NU di tengah masyarakat. Berikut hasil wawancara 

peneliti dengan Bapak Zamroni ,S.Pd.I jiwa kepemimpinan dan 

nasionalisme bisa mudah di implemtasikan kepada siswa jika diberikan 
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materi dasar untuk memperkuat pondasi NU, dari materi tentang Aswaja 

An Nahdliyah, NU, IPNU IPPNU, Keorganisasian.(wawancara dengan 

bapak Zamroni Pembina Komisariat IPNU IPPNU) 

Hal diatas juga selaras dengan pernyataan irvan maulana bahwa 

Makesta adalah untuk mengenal NU secara organisasi. Hal ini meliputi 

struktur, lembaga dan badan otonom. Semoga kita semua siap 

meneruskan estafet perjuangan organisasi NU, dengan menjaga dan terus 

merawat eksistensi organisasi sebagaimana semestinya,” (Wawancara, 

Irvan Maulana, siswa kelasXII Multimedia, 11/06/202).. 

e. Diklatama  

Diklatama adalah Pendidikan dan Pelatihan yang memiliki 

sasaran untuk memperkenalkan IPNU & IPPNU secara umum dan CBP- 

KPP khususnya kepada calon anggota baru CBP-KPP untuk menjadi 

anggota CBP-IPNU & KPP-IPPNU secara syah, sekaligus membangun 

komitmen dan watak kader dalam kebersamaannya membangun Bangsa. 

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bapak Zamroni, S. Pd.I 

Hal di atas sesuai dengan pernyataan Bapak Abdul Majid, S. Pd 

kegiatan ini memiliki sasaran untuk memperkenalkan IPNU-IPPNU 

secara umum dan CBP-KPP pada khususnya kepada para anggota baru 

CBP-KPP. Sekaligus membangun komitmen dan watak kader dalam 

kebersamaan membangun bangsa. “Dimana tujuannya adalah 

membangun watak dengan mengembangkan nilai-nilai pengabdian pada 

kegiatan sosial kemanusiaan, menambah wacana tentang wawasan 
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kebangsaan, memahami ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, memahami 

eksisitensi IPNU-IPPNU serta memiliki rasa kepedulian dan kepekaan 

sosial yang tinggi, ( hasil wawancara dengan Bapak Abdul Majid, S. Pd) 

f. Lakmud 

Lakmud adalah pelatihan yang menekankan pada pembentukan 

watak, motivasi pengembangan diri dan rasa memiliki organisasi dan 

keterampilan berorganisasi serta upaya pembentukan standard kader.hal 

tersebut sesuai dengan pernyataan bapak Benny Hadi Putra kepala bidang 

kesiswaan  bahwa Lakmud menciptakan kader IPNU yang berpegang 

teguh terhadap ajaran Islam ahlussunnah wal jama‟ah, mempunyai 

kesadaran sosial yang tinggi, memiliki pengetahuan yang mendalam dan 

ketrampilan yang memadai dalam berorganisasi (wawancara dengan 

bapak Benny Hadi Putra kepala bidang kesiswaan 12/06.2021) 

Hal di atas senanda juga disampaikan oleh Muhammad Mawardi, 

S. Pd.I bahwa lakmud IPNU IPPNU dapat Menghasilkan kader-kader 

yang memiliki integritas kepribadian, berwawasan luas, kritis serta 

mampu mengembangkan organisasi kader yang militan, disiplin dan 

memiliki rasa kebersamaan yang tinggi (wawancara dengan Bapak 

Muhamad Mawardi, guru PAI dan Ke NU an 12/06/2021) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, para 

guru,siswa dan karyawan, dapat disimpulkan bahwasanya secara umum 

implementasi penanaman jiwa kepemimpinan dan nasionalisme melalui 

organisasi IPNU dan IPPNU di SMK Maarif NU 01 Bulakamba Brebes 
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berjalan dengan baik. Sekolah terus berusaha melakukan upaya melalui 

organisasi IPNU dan IPPNU dengan harapan dapat memupuk dan 

menanamkan jiwa kepemimpinan dan nasionalisme melalui kegiatan 

makesta, diklatama dan lakmud dilaksanakan secara berkesinambungan 

sehingga mempunyai pengaruh positif dalam menanamkan jiwa 

kepemipinan dan nasioanalisme di  SMK Ma‟arif NU 01 Bulakamba
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4. Analisis Implikasi Penanaman Jiwa Kepemimpinan dan 

Nasionalisme Melalui Organisasi IPNU IPPNU DiSMK Ma’arif 

NU 01 Bulakamba 

Hasil penelitian yang sudah paparkan pada bab III bahwasannya SMK 

Ma‟arif NU 01 Bulakamba Brebes mempunyai jiwa kepemimpinan dan 

nasionalisme,.Bahwa implikasi penanaman  kepemimpinan dan nasionalisme 

melalui Organisasi IPNU IPPNU DiSMK Ma‟arif NU 01BulakambaBrebes 

sebagai berikut : 

1) M

enanamkan Kejujuran  

Kejujuran merupakan perilaku yang sangat mulia.Oleh karena itu, 

semua agama pasti mengajarkan umatnya untuk selalu berbuat jujur 

dalam setiap perkataan maupun perbuatan.Jujur berarti berkata yang 

benar dan sesuai antara lisan maupun hati kita.Secara bahasa, jujur dapat 

berarti perkataan yang sesuai dengan realita dan keadaan 

sebenarnya.Dalam agama Islam sendiri, Allah Ta'ala telah 

memerintahkan umat-Nya untuk berlaku jujur.Selain itu, Rasulullah 

SAW juga menekankan bahwa kejujuran dapat membawa kebaikan dan 

memberikan ketenangan jiwa. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat 

At-Taubah ayat 119 

َغُاٌٰصِذل١ِۡٓ َِ اُ ۡٛ  ٔ ۡٛ و  َٚ اُّللٰاَُ َّمٛ  اُار  ٕٛ َِ ُا  َٓ بُاٌَِّز٠ۡ َٙ ـب٠َ 
ۤ ٠ 

https://www.popbela.com/tag/kejujuran
https://www.popbela.com/tag/islam
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Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 

dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar (jujur)." (QS. At-

Taubah: 119) 

Jujur merupakan kondisi dimana seseorang akan selalu 

mengatakan sesuatu sesuai dengan fakta meskipun itu terasa 

menyakitkan bagi dirinya, selain itu orang yang jujur akan selalu 

melaksanakan sesuatu sesuai dengan peraturan atau prosedur yang ada 

meskipun tidak diawasi.Nilai kejujuran yang dibiasakan di SMK Ma‟arif 

NU 01 Bulakamba ini telah dicantumkan dalam misi sekolah yaitu 

pembinaan kehidupan beragama yang baik diimbangi dengan 

keteladanan dan budi pekerti yang tinggi.(dok.Sekolah) 

Hal ini juga sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh bapak 

Benny Hadi Saputra, ST. Selaku wakil kepala sekolah bidang Kesiswaan 

berikut ini:“Nilai kejujuran adalah budaya sekolah yang sangat penting. 

Oleh karena itu salah satu misi sekolah ini yaitu pembinaan kehidupan 

beragama yang baik, diimbangi dengan keteladanan budi pekerti yang 

tinggi. Salah satu indikator dari keteladanan budi pekerti adalah sifat 

jujur. Kejujuran perlu dibudayakan dalam hal sekecil apapun, misalnya 

ketika siswa sedang mengerjakan tugas, walaupun tidak diawasi dia tidak 

akan berbuat curang dengan mencontek”. (Wawancara, Benny Hadi 

Saputra, ST,12/06/2021) 

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Mawardi,S.Pd.I 

salah satu guru PAI yang ikut memantau kegiatan siswa dalam 
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melaksanakan shalat dhuhur berjamaah. (Wawancara, Muhammad 

Mawardi,S.Pd.I 12/06/2021) 

 

2). Pembiasaan Proaktif  

Proaktif adalah mampu berinisiatif dalam menentukan sikap, 

tindakan, sifat dan suasana hatinya sendiri. Hanya selalu beri 

pengertian dan tidak menyalahkan oranglain atas apa yang telah dia 

perbuat. Bersikap proaktif juga berarti mampu membuat pilihan-

pilihan berdasarkan prinsip-prinsip serta nilai-nilai yang berlaku, 

sebagaimana Allah berfirman  

ُُۡا ِٙ ف ِغ ۡٔ َ بُثِب َِ اُ ۡٚ َُؽز٠ُٰٝ غ١َ ِش   َ ۡٛ بُثِمَ َِ ُ ُّللٰاََُْل٠ُ غ١َ ِش  َُّْ َُ 
. Artinya:“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu 

kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa apa 

yang pada diri mereka ” . (QS Ar Rad : 11.) 

Proaktif merupakan kondisi dimana seseorang yang mampu 

menarik dirinya dari zona nyaman demi sebuah perubahan ke arah 

yang lebih baik Nilai proaktif yang dibiasakan diSMK Ma‟arif 01 

NU Bulakamba Brebes ini telah dicantumkan dalam misi sekolah 

yaitu setiap siswa untuk mampu mengoptimalkan potensi 

diri.(dok.Sekolah) 

Orang-orang yang sukses adalah orang yang mampu proaktif 

serta berinisiatif dan mau merubah dirinya sendiri sebelum merubah 

orang lain. Orang yang sukses adalah orang-orang yang mampu 

menarik dirinya dari zona nyaman demi sebuah perubahan ke arah 
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yang lebih baik. itu adalah sebuah ungkapan yang disampaikan oleh 

Bapak Benny Hadi Saputra 

Hasil wawancara dengan Bapak Benny Hadi Saputra 

Kesiwaan & BP yang ikut memantau kegiatan siswa dalam 

melaksanakan program PHBI.“Setiap siswa diberi tugas dalam tugas 

tertentu. Hal ini bisa dijadikan sebagai media untuk mengukur 

seberapa tingkat proaktif siswa, apakah ada siswa yang malas untuk 

melaksanakan tugasnya dengan baik atau tidak.(Wawancara,Benny 

Hadi Saputra Kesiwaan &BP,12/06/2021) 

3). Sikap Bertanggung Jawab 

Setiap manusia memiliki tanggung jawab dalam porsi-

porsinya, baik tanggung jawab kepada dirinya atau kepada orang 

lain. Baik tanggung jawab atas perilakunya atau atas perilaku orang 

lain yang berkaitan dengan dirinya.sebagaimana Allah berfirman 

ُ َْ ٛ ٍِؾ  ْص  ِ بُ َٙ  ٍ ْ٘ أَ َٚ ُ  ُ ٍْ ُثِظ   ٜ م َش ٌْ ٍَِهُا ْٙ  ١ ٌِ َُسث َهُ َْ بَُوب َِ َٚ.  

Artinya: "dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-

negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang 

yang berbuat kebaikan.(QS. Hud:117) 

Salah satu aspek dalam jiwa kepemimpinan yang 

dikembangkan di SMK Ma‟arif NU 01 adalah sikap tanggung jawab, 

oleh karena untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan kepada calon 

pemimpin sebaiknya mengajarkan calon pemimpin pentingnya 

memiliki sikap tanggung jawab. jadi bagaimana menumbuhkan sikap 



5 

 

 
 

tanggung jawab pada calon pemimpin. Hal ini sesuai dengan 

wawancara dengan Bapak Benny Hadi Saputra (12/06/2021) 

 Cara Menumbuhkan sikap tanggung jawab pada calon 

pemimpin bisa dengan memberikan amanah atau tugas kepada calon 

pemimpin untuk diemban, bisa juga dengan menjadikan calon 

pemimpin tersebut sebagai ketua dalam memimpin suatu acara, kelas 

atau organisasi sehingga merasa bertanggung jawab terhadap tugas 

yang diberikan kepadanya sekaligus melalui cara tersebut jiwa 

kepemimpinan calon pemimpin akan terbentuk.(wawancara dengan 

pembina (12/06/2021) 

 

4). Sikap Disiplin 

Disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan 

melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang untuk tunduk 

kepada keputusan, perintah dan peraturan yang berlaku. Dengan kata 

lain, disiplin adalah sikap mentaati peraturan dan ketentuan yang 

telah ditetapkan tanpa pamrih. Sebagaaimana Allah berfirman  

ُُۡ ى  ٕۡ ِِ ِشُ ِۡ ٌُِٝاْۡلَ اٚ  َٚ َيُ ۡٛ ع  اُاٌشَّ اَِط١ۡـؼٛ  َٚ اُّللٰاَُ اُاَِط١ۡـؼٛ  ۤۡٛ  ٕ َِ ُا  َٓ بُاٌَِّز٠ۡ َٙ ـب٠َ 
ۤ ٠ُۚ  

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan 

taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang 

kekuasaan) di antara kamu” (QS. An Nisa : 59) 

Disiplin sangat penting untuk mencapai tujuan dan 

memimpin suatu perusahaan, organisasi atau bangsa ini, Nilai 

kejujuran kedisiplinan yang dibiasakan di SMK Ma‟arif NU 01 
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Bulakamba ini telah dicantumkan dalam misisekolah yaitu 

Membentuk pribadi yang disiplin dan berbudi pekerti luhur 

(dok.Sekolah) 

Hal ini juga sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh bapak 

Benny Hadi Saputra,ST selaku wakil kepala sekolah bidang 

Kesiswaan berikut ini:“Sikap disiplin adalah budaya sekolah yang 

sangat penting. Oleh karena itu salah satu misi sekolah ini yaitu 

membentuk pribadi yang disiplin dan berbudi pekerti luhur misalnya 

ketika siswa sedang mengerjakan pekerjaan rumah, dia akan 

mengumpulkan tugas dengan juga dalam melaksanakan sholat 

walaupun tidak di awasi tetap tepat waktu”. (Wawancara, Benny 

Hadi Saputra,ST,12/06/2021) 

5). Menumbuhkan Sifat Berani 

Manusia dilahirkan dengan berbagai macam macam sifat ada 

yang negatif ada yang bersifat positif, sikap berani merupakan salah 

satu sikap positif yang perlu dimiliki oleh manusia, dimana sikap 

berani diperlukan oleh seseorang untuk menajdi pribadi yang kuat 

dan tidak bergantung kepada orang lain, sebagaimana Allah 

berfirman : 

َُٓ ١ِٕۡ ِِ ۡؤ  ِ ُ ُۡ ز  ٕۡ ُو  ْۡ ُاِ َْ ۡٛ ُ ُاْۡلَۡػٍَ ز  ۡٔ اَ َٚ اُ ۡٛ َُْلُرَۡؾَضٔ  َٚ اُ ۡٛ  ٕ ِٙ َْلُرَ َُٚ 

Artinya: “Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) 

bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika 

kamu orang beriman.” (QS. Ali Imran : 130) 

Salah satu alasan manusia harus berani adalah manusia 
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merupakan makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk 

ciptaan allah swt. lainnya dan memiliki kedudukan tinggi jika 

beriman kepada Allah swt.. Sementara orang yang beriman kepada 

allah swt. tidak memiliki rasa takut terhadap selain allah. 

Salah satu aspek dalam sikap berani yang dikembangkan di 

SMK Ma‟arif NU 01 Bulakamba  adalah sikap berani bertanggung 

jawab terhadap apa yang diamanahkan, Hal ini sesuai dengan 

wawancara Bapak Benny Hadi Saputra ST Wakil Kepala Bidang 

Kesiswaan (12/06/2021) 

Salah satu ciri seorang calon pemimpin yang berhasil adalah 

memiliki keberanian dan selalu siap menanggung konsekuensi dari 

apa yang diputuskan misalkan menunjuknya untuk berdiri didepan 

kelas untuk menjawab soal-soal, melakukan perlombaan yang 

menguji mental calon pemimpin, menunjuknya sebagai pemimpin 

upacara atau pemimpin suatu acara dan juga bisa memimpin suatu 

organisasi dan masih banyak hal lainnya. .(wawancara Benny Hadi 

Saputra ST (12/06/2021) 

6). Membekali dengan Agama 

Agama merupakan pedoman hidup bagi setiap orang.Sejak 

dini sebaiknya calon pemimpin diajarkan tentang ilmu agama. 

Karena pada dasarnya agama mengajarkan manusia menjadi pribadi 

yang baik, serta mengajarkan manusia bagaimana menjadi pemimpin 



8 

 

 
 

untuk dirinya sendiri dan bagaimana menjadi pemimpin bagi orang 

lain. Dalam kitab Fathul Bari (Syarh Shahih Bukhari), karya Ibnu 

Hajar al Asqalani, 

ُلبيُػّشُ:ُرفمٙٛاُلجًُاُْرغٛدٚاُٚلبيُاثُٛػجذُهللاُٚثؼذُاُْرغٛدٚا

ُ

Artinya : “Dalamilah ilmu agama sebelum kalian menjadi 

pemimpin”. Abdullah (Imam Bukhari) menambahkan 

dalam riwayatnya dan “setelah kalian menjadi 

pemimpin” 

Salah satu aspek dalam membekali agama yang 

dikembangkan di SMK Ma‟arif NU 01 Bulakamba Brebes  adalah 

mempelajari ilmu Agama Islam dan Ke NU an sebagai doktrin Ahlu 

Sunnah Wal Jama‟ah, Hal ini sesuai dengan wawancara Bapak Tulus 

Jatmiko Wakil Kepala Bidang Kurikulum (12/06/2021) 

Dengan diajarkan ilmu agama dan ke NU an kepada para 

siswa SMK Ma‟arif NU 01 Bulakamba, kemungkinan besar tidak 

akan melakukan hal hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan 

banyak orang. memiliki tingkat solidaritas yang tinggi atas 

lingkungannya. wawancara Bapak Tulus Jatmiko Wakil Kepala 

Bidang Kurikulum (12/06/2021) 

7). Memahami Visi dan Misi  

Hal yang terakhir perlunya penanaman jiwa kepemimpinan 

yang dapat membuat calon pemimpin menjadi ideal adalah calon 

pemimpin sejak dini harus diberikan visi dan misi yang akan dia 
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tentukan sendiri untuk memimpin, organisasi atau bangsa ini agar 

calon pemimpin bisa memberi perbedaan dan membuat berhasil 

organisasi atau bangsa ini. 

Viai dan Misi yang dikembangkan di SMK Ma‟arif NU 01 

Bulakamba Brebes  adalah : 

Visi 

Berprestasi, Profesional, Mandiri, dan Mampu Berkompetensi. 

Misi 

5. Membentuk pribadi yang disiplin dan berbudi pekerti luhur 

6. Menyiapkan setiap siswa untuk mampu mengoptimalkan 

potensi diri dibidang teknologi dan industri 

7. Menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah yang professional 

yang mandiri dan mampu berkompetisi ditingkat Nasional dan 

Internasional 

8. Meletakan kehidupan beragama, ideology Nasional, sebagai 

sumber kearifan dalam kehidupan social bermasyarakat dan 

bernegara. 

Di bawah ini implikasi penanaman jiwa nasionalisme antara 

lain : 

5. Menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta terhadap 

bangsa, negara, dan tanah air  

Kesadaran, semangat dan keteguhan cinta tanah air. 

Memiliki rasa nasionalisme sangat penting bagi warga 

Indonesia.Seperti kita ketahui bersama bahwasannya Indonesia 

merupakan negara yang majemuk, namun kemajemukan ini 
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menjadi kekayaan tersendiri bagi negara Indonesia. Seperti 

Maqolah KH. Hasyim Asy‟ar : 

ُِْ ُاإل٠ّب َٓ ِِ ُ ِٓ َط َٛ ُاٌ تَّ  ؽ 

Artinya: “cinta tanah air sebagian dari iman”.  

Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. 

Kemerdekaan diraih tidak dengan cuma-cuma, melainkan dengan 

perjuangan yang mengeluarkan genangan darah dan tetesan air 

mata. 

Perjuangan tersebut semata-mata agar kita bebas dari 

perbudakan atau penindasan.Dari perjuangan para luhur sebagai 

generasi muda harus memiliki semangat nasionalisme yang 

tinggi. 

Salah satu aspek nilai cinta tanah air yang dikembangkan 

di SMK Ma‟arif NU 01 Bulakamba Brebes  adalah berbicara 

menggunakan bahasa Indonesia, menanamkan rasa nasionalisme 

dapat dilakukan dengan upacara bendera dan mengajarkan lagu-

lagu nasional di era globalisasi saat sekarang ini. 

Hal ini sesuai dengan wawancara Bapak Benny Hadi 

Saputra ST Wakil Kepala Bidang Kesiswaan (12/06/2021) 

6. Membangun hubungan yang harmonis dan rukun antara 



11 

 

 
 

masyarakat dan individu lainnya. 

Di tengah kemajemukan negara Indonesia maka sangat 

dibutuhkan rasa nasionalisme sebagai pemersatu anak 

bangsa.Menanamkan rasa nasionalisme sejak dini sangatlah 

penting karena mereka hidup pada era globalisasi. Anak-anak 

menjadi lebih mudah terpengaruh pada budaya dan nilai-nilai 

negara lain yang mungkin tidak sesuai dengan yang dianut oleh 

Indonesia, Sebagaimana Allah berfirman 

ا٠ب ۡٛ ٌِزَؼَبَسف  ُ ًَ لَجَبٰٓٮِٕ َّٚ ثًبُ ۡٛ ُش ؼ  ُۡ ى   ٕ ٍۡ َعؼَ َٚ ُٝ ض  ۡٔ ا  َّٚ ُ ُرََوش  ۡٓ ِ ِ ُ ُۡ ى   ٕ ُأَِّبَُخٍَۡم بُإٌَّبط  َٙ  ُُا٠َ 

Artinya : “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan 

kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, 

kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan 

bersuku-suku agar kamu saling mengenal.”(QS. Al 

Hujurat: 13) 

Pada saat ini, banyak anak yang hafal lagu modern 

ketimbang lagu kebangsaan Indonesia.Mengajak atau membawa 

anak berkunjung ke museum dan melihat sejarah.Menceritakan 

jejak-jejak sejarah, karena anak cenderung malas membaca 

sejarah dengan buku yang sangat tebal. 

Salah satu aspek membangun hubungan yang harmonis 

dan rukun antara masyarakat dan individu lainnya yang 

dikembangkan di SMK Ma‟arif NU 01 Bulakamba Brebes  adalah 

memperkenalkan keanekaragaman budaya. Hal ini sesuai dengan 

wawancara Bapak Benny Hadi Saputra ST Wakil Kepala Bidang 

Kesiswaan (12/06/2021) 
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7. Mempererat sebuah tali persaudaraan antara sesama warga 

masyarakat di sebuah negara. 

Tali persaudaraan akan tercapai apabila jalinan 

persaudaraan sesama warga, mahluk ciptaan Allah SWT, terbina. 

Persaudaraan yang dimaksud bukan hanya sebatas antar sesama 

muslim akan tetapi dengan seluruh warga masyarakat yang boleh 

jadi sangat plural. Maka sikap terbuka dan toleran menjadi sebuah 

keniscayaan.Sebagaimana Firman Allah  

ا ۡٛ ل  َْلُرَفَشَّ َّٚ ١ۡؼًبُ ِّ ُّللٰاَُِع ًِ اُثَِؾۡج ۡٛ  ّ اۡػزَِص َُٚ 

Artinya : “Dan berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali 

(agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai” 

(QS. Ali Imron : 103) 

Persaudaraan yang diajarkan Alquran tidak sebatas sesama 

Muslim, namun juga ukhuwah „ubudiyyah (persaudaraan dalam 

ketundukan kepada Allah), ukhuwah insāniyyah/basyariyyah 

(persaudaraan antar sesama manusia), ukhuwah wathaniyyah wa 

al-nasab (persaudaraan sebangsa dan seketurunan) dan ukhuwah 

fī dīn al-Islām (persaudaraan antar sesama) 

Satu hal yang mungkin dapat dipakai untuk pokok bahan 

renungan kita semua tanpa kecuali rasa persaudaraan sesama anak 

bangsa saat ini sudah memudar.Ikatan-ikatan persaudaraan 

sesama anak bangsa sedikit demi sedikit kian hilang.Egoisme dan 

fanatisme sempit kian menguat.Sehingga memporak-porandakan 

ikatan persaudaraan antar sesama warga. 
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Agar tercipta suatu masyarakat rukun ialah yang 

terpenting adalah peranan dari pemerintah langsung dan 

partisipasi masyarakat itu sendiri sehingga terciptanya suatu 

konsep masyarakat ideal. Hal ini sesuai dengan wawancara Bapak 

H, Azizil Ghofar, S. Kom Kepala Sekolah (12/06/2021) 

 

8. Rela berkorban demi bangsa, negara, dan tanah air. 

Rela berkorban merupakan sikap dan perilaku warga 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila 

dan UUD 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan 

Negara seutuhnya. Kesadaran rela berkorban itu hakekatnya 

adalah berbakti pada Negara dan kesediaan berkorban membela 

Negara, Nabi Muhammad SAW bersabda : 

ُذُكنْ  يُْؤِهيُ  لا  تَّى أاحا ا ِِلاِخيوِ  يُِحةَّ  حا  ِلناْفِسوِ  يُِحة   ها

Artinya:“Salah seorang dari kalian belum (dikatakan) beriman 

(dengan sempurna) sampai 

dia mencintai untuk saudaranya, apa yang ia 

cintai untuk dirinya sendiri.”(Muttafaqun Alaih) 

 

Salah satu bentuk rasa cinta yang melahirkan bela Negara 

adalah kebanggaan terhadap bangsa dan Negara. Rasa kebangsaan 

sebenarnya merupakan sublimasi dari Sumpah Pemuda yang 

menyatukan tekad menjadi bangsa yang kuat, dihormati, dan 

disegani di antara bangsa-bangsa di dunia Hal ini sesuai dengan 
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wawancara Bapak H, Azizil Ghofar, S. Kom Kepala Sekolah 

(12/06/2021) 

Jadi,nilai-nilaiJiwa Kepemimpinan dan Nasionalisme  

Melalui Organisasi IPNU IPPNU DiSMK Ma‟arif  NU 

01BulakambaBrebes yakni berupa menanamkan kejujuran, 

Pembiasaan proaktif, Sikap Bertanggung Jawab, sikap disiplin, 

menumnuhkan sifat berani, membekali dengan agama, 

membekali, memahami visi dan misi 

Menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta terhadap 

bangsa, negara, dan tanah air, Membangun hubungan yang 

harmonis dan rukun antara masyarakat dan individu lainnya. 

Mempererat sebuah tali persaudaraan antara sesama warga 

masyarakat di sebuah negara. Rela berkorban demi bangsa, 

negara, dan tanah air. 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN 
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A. Kesimpulan 

 

1. Perlunya PenanamanJiwa Kepemimpinan dan Nasionalisme 

Melalui Organisasi IPNU IPPNU Di SMK Ma‟arif NU 01Bulakamba 

Salah satu ekses negative diera globalisasi adalah problem dis 

integrasi bangsa yang berpengaruh terhadap pola pikir anak atau remaja. 

Untuk hal tersebut perlu ditanamkan jiwa kepemimpinan dan 

nasionalisme..Upaya-upaya yang dilakukan SMK Ma‟arif NU 01 

Bulakamba dalam membentengi siswa dari dampak negatif globalisasi 

tersebut mencakup kegiatan KBM di kelas, dan keseharian di rumah dan 

lingkungan masyarakat. 

2. Implementasi Penanaman Jiwa Kepemimpinan dan Nasionalismne 

Melalui Organisasi IPNU IPPNU DiSMK Ma‟arif NU 01Bulakamba 

SMK Ma‟arif NU Brebes mengimplementasi Jiwa kepemimpinan dan 

nasionalisme ini kedalam 3 program kegiatan yaitu (1) Makesta, (2) 

Diklatama, dan (3) Lakmud. Ketiga kegiatan tersebut merupakan bentuk 

dari upaya menanamkan jiwa kepemimpinan dan nasionalisme supaya bisa 

mengimplementasikan dalam kegiatan di sekolah dan lingkungan 

masyarakat 

3. ImplikasiPenanaman Jiwa Kepemimpinan dan Nasionalisme 

Melalui Organisasi IPNU IPPNU Di SMK Ma‟arif NU 01Bulakamba 

Implikasi Jiwa kepemimpinan melalui kegiatan IPNU IPPNU dapat 

diamati melalui perubahan prilaku yang terjadi pada peserta didik di 
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antaranya,1) menanamkan Kejujuran, 2) Membiasakan proaktif, 3) 

mempunyai sikap tanggung Jawab, 4) Sikap di sipin, dan 5) sikap berani. 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka dengan ini 

disarankan kepada: 

1. SMK Ma‟arif NU 01 Bulakamba ,agar selalu meningkatkan 

kualitas pendidikannya terutama dalam menanamkan jiwa kepemimpinan 

dan nasionalisme 

2. Sekolah Menengah Atas (SMK) lain pada umumnya, agar dapat 

ikut menanamkan jiwa kepemimpinan dan nasionalisme sebagai upaya 

siswa dalam mewujudkan budaya sekolah yang sudah ada terhadap peserta 

didiknya. Agar tercipta generasai-genarasiNU 

3. Para penelitilain, agar dapat melakukan kajian yang lebih 

mendalam dan komprehensif tentang penanaman Jiwa kepemimpinan dan 

nasionalisme diSekolah Menengah Atas (SMK) sehingga mampu 

menanamkan jiwa kepemimpinan dan nasionalisme yang sudah ada atau 

justru bias menemukan metode yang baru lagi. 
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