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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

 

A. Gambaran Obyek Penelitian 

1. Sejarah Lembaga Pendidikan Rumpun Aksara 

Berawal dari sebuah kepedulian terhadap lingkungan masyarakat 

pedukuhan panti terutama terhadap masa depan tunas-tunas bangsa, 

khususnya anak-anak yatim, yatim & piatu, putus sekolah karena 

ketidakmampuan, juga kurangnya kepedualian orang tua terhadap 

pendidikan anak, bersama tokoh masyarakat di padukuhan Panti dan 

sebagian masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap dunia 

pendidikan maka  tergerak untuk mendirikan lembaga Pendidikan Rumpun 

Aksara. 

Yuliatin ningsih dan Sholihin sebagai pelopor berdirinya 

Lembaga Pendidikan Rumpun Aksara. Pada tanggal 20 Mei 2012, mereka 

mengadakan rapat koordinasi dengan mengundang semua komponen 

masyarakat Panti, agenda rapat adalah  pembentukan struktur organisasi 

sekolah. Hasil dari rapat ini terpilih  ibu Yuliatin Ningsih sebagai kepala 

Lembaga Pendidikan Rumpun Aksara, yang  berdiri di atas tanah kurang 

lebih 100 meter. 

Pada awal berdirinya Lembaga Pendidikan Rumpun Aksara 

memiliki tiga tokoh masyarakat yang sangat peduli terhadap pendidikan 

diantaranya Lia Salsabila, Teguh Hadi Wijaya dan Hari kurniawan. Beliau 
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inilah yang sangat bertekat utuk mendidirikan Lembaga Pendidikan 

Rumpun Aksara. Awalnya peserta didiknya hanya ada 7 orang mereka pun 

sangat bersemangat untuk belajar. Setelah beberapa bulan kemudian 

banyak partisipati dari masyarakat yang kurang mampu untuk masalah 

biaya pendidikan, Dengan kemudian mulai berdatangan peserta didik yang 

mau belajar membaca, menulis, dan membaca Al-Qur‟an. 

Seiring dengan kemajuan dan kepercayaan masyarakat, maka 

mereka mengharapkan agar Lembaga Pendidikan Rumpun Aksara terus 

memperjuangkan generasi bangsa. Kepercayan masyarakatlah yang 

menjadi semangat untuk terus berkarya dan menghasilkan masyarakat 

yang bisa menjadi generasi bangsa. 

Keberadaan Lembaga Pendidikan Rumpun Aksara ini sangat 

mendapat respon yang sangat tinggi terhadap masyarakat, dari keluarga 

yang rata-rata kurang mampu dan kebanyakan dari mereka dari keluarga 

yang bekerja di perkembunan. Dengan demikian Yuliatin Ningsih sangat 

bersemangat untuk menjadikan masyarakat Panti yang mempunyai 

pengetahuan dan mempunyai generasi yang bisa membanggakan bangsa. 

Dari tiga pelopor berdirinya Lembaga Pendidikan Rumpun Aksara ini 

memiliki progam yang sangat menarik yaitu BERJAYA (belajar, bermain 

dan berkarya).
1
 

 

 

                                                             
1 Yuliatin Ninggsih, Wawancara, Jember, 3 september 2016. 
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2. Profil Lembaga Pendidikan Rumpun Aksara 

Nama Lembaga  : Rumpun Aksara 

Alamat Lembaga  : Jln. PB Sudirman RT 02 RW 01 Dusun 

Krajan  

Kecamatan   : Panti 

Kabupaten/Kota  : Jember 

No. Telp    : +6285 608 707 631 

Nama Kepala Lembaga : Yuliantin Ningsih 

Tahun Berdiri   : 2010 

Kepemilikan Tanah  : 

a. Status Tanah  : Milik Sendiri 

b. Luas Tanah  : ± 100 M.
2
 

3. Letak Geografis Lembaga Pendidikan Rumpun Aksara 

Lembaga Pendidikan Rumpun Aksara terletak di Jln. PB 

Sudirman RT 02 RW 01 dusun Krajan desa Panti kecamatan Panti 

kabupaten Jember. Letak Lembaga Pendidikan Rumpun Aksara  ini 

berbatasan dengan: 

a. Sebelah Utara : Lapangan Panti 

b. Sebelah Selatan : SMPN Argopuro Panti 

c. Sebelah Timur : Rumah Warga 

d. Sebelah Barat : Rumah Warga.
3
 

 

                                                             
2 Dokumentasi, Lembaga Swadaya Masyarakat Rumpun Aksara Tahun 2016.  
3 Observasi, Jember, 3 september 2016. 
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4. Visi dan Misi Lembaga Pendidikan Rumpun Aksara 

a. Visi 

Adapun Visi Lembaga Pendidikan Rumpun Aksara adalah: 

“BERJAYA” belajar, bermain, berkarya. 

1) Terwujudnya prestasi akademis dan non akademis yang optimal. 

2) Terwujudnya proses pembelajaran yang memenuhi standar 

proses. 

3) Memiliki tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. 

4) Tersedianya standart sarana dan prasarana Lembaga Pendidikan 

Rumpun Aksara.
4
 

b. Misi   

1) Mewujudkan kegiatan  yang berakhlak mulia. 

2) Mewujudkan lulusan yang memiliki amaliah dan tradisi 

keagamaan yang sesuai dengan ajaran Ahlussunnah Wal Jamaah. 

3) Melaksanakan kegiatan untuk mencapai prestasi akademis dan 

non akademis yang optimal. 

4) Menyusun dan melaksanakan belajar yang menyenangkan.
5
 

5. Tujuan Lembaga Pendidikan Rumpun Aksara 

a. Menghasilkan budaya berakhlak yang mulia. 

b. Menghasilkan masyarakat yang unggul dan kompetitif dalam prestasi 

akademik dan non akademik. 

                                                             
4 Dokumentasi, Lembaga Swadaya Masyarakat Rumpun Aksara Tahun 2016.  
5 Dokumentasi, Lembaga Swadaya Masyarakat Rumpun Aksara Tahun 2016.  
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c. Menghasilkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien dengan 

berbagai variasi, pendekatan, metode dan strategi pembelajaran yang 

menyenangkan. 

d. Menghasilkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang 

terampil, bermutu tinggi dan berdaya saing tinggi. 

e. Menghasilkan budaya displin, kreatif  siswa yang tinggi. 

f. Menghasilkan lingkungan lembaga yang bersih dan sehat.
6
 

6. Data Keadaan Guru dan Siswa 

a. Data Guru 

Tabel 4.1 

Jumlah Keadaan Tutour di Lembaga Swadaya Masyarakat Rumpun Aksara 

Tahun 2016
7
 

 

No. NAMA JABATAN IJAZAH JURUSAN 

MENGAJAR 

MATA 

PELAJARAN 

1. Yuliatin 
Ningsih 

Kepala 
lembaga 

dan Tutour 

SI Biologi IPA, Seni 
Budaya,  

2. Teguh Hadi  Tutour SMA Ipa  Al-Qur‟an 

3. Hari 

Kurniawan 

Tutour S1 Bhs.inggris Bhs.inggris, 

Matematika 

4. Dita Diana Tutour S1  Ekonomi  IPS 

5. Susyati  Tutour S1 Pertanian  PKN 

6. Abdul Wafi Tutour S1 Tarbiyah  Fiqih, Bhs. 
Arab 

7. Abdul 

Musayin  

Tutour S1 Tarbiyah  SKI 

8. Dita 

Nurdiana 

Tutour S1 Tarbiyah Aqidah 

 

  

                                                             
6 Dokumentasi, Lembaga Swadaya Masyarakat Rumpun Aksara Tahun 2016.  
7 Dokumentasi, Lembaga Swadaya Masyarakat Rumpun Aksara Tahun 2016.  
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b. Jumlah Siswa 

Tabel 4.2 

Jumlah Siswa Lembaga Swadaya Masyarakat Rumpun Aksara Tahun 2016 

 Kelompok 1 TK 
8
 

No. Nama 

1. Siti Batiah 

2. Ahmad Farok 

3. Jaga Pramudita 

4. Sabrina Putri 

5. Linda Agustin 

6. Debi Ardiansyah 

7. Aji Krisna 

8. Putra Ardhana 

9. Sindyana 

10. Elok Indriani 

11. Siti Khofifah 

12. Muhamad Fauzan 

13. Fauzi Aziz 

14. Indra Wahyudi 

15. Anasrullah 

16. Dimas Ardiansyah 

17. Muhammad Holel 

18. Indah Putri 

19. Debi  

20. Jufrianto 

 

  

                                                             
8 Dokumentasi, Lembaga Swadaya Masyarakat Rumpun Aksara Tahun 2016.  
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Tabel 4.3 

Jumlah Siswa Lembaga Swadaya Masyarakat Rumpun Aksara  Tahun 2016 

Kelompok 2 SD Kelas 3-6 
9
 

No. Nama 

1. Selfian 

2. Muhammad Imron 

3. Ardiansyah 

4. Fikri  

5. Ayunia  

6. Rahmawati 

7. Muhammad Taufik 

8. Ahmad Raffi 

9. Fitria Linda 

10. Salsabila Putri 

11. Rima Agustin 

12. Candra Budiman 

13. Muhammad Cahyo 

14. Raudatul Jannah 

15. Taufik  

16. Misbahul Munir 

 

 

 

 

  

                                                             
9 Dokumentasi, Lembaga Swadaya Masyarakat Rumpun Aksara Tahun 2016.  
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Tabel 4.4 

Jumlah Siswa Lembaga Swadaya Masyarakat Rumpun Aksara  Tahun 2016 

Kelompok 3 SMP Kelas 1-3 
10

 

 

No. Nama 

1. Diana Azizah 

2. Andika  

3. Fahfi Aziz 

4. Fitria Diana 

5. Ulfania  

6. Fia Arista 

7. Muhammad Jifri 

8. Ardiansyah  

9. Muhammad Rizky 

10. Sofia Nur Aini 

11. Bayu Budianto 

12. Herman Hidayat 

13. Yohana Putri 

14. Faisol Arifin 

15. Shaleh  

16. Ayunita Dewi 

17. Joga Ardiansyah 

18. Taufik  

 

  

                                                             
10 Dokumentasi, Lembaga Swadaya Masyarakat Rumpun Aksara Tahun 2016.  
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Tabel 4.5 

Jumlah Siswa Lembaga Swadaya Masyarakat Rumpun Aksara  Tahun 2016 

kelompok 4 SMA Kelas 1-2 
11

 

No. Nama 

1. Joko Wiranto 

2. Aisyah  

3. Siti Nadiroh 

4. Muhammad Candra  

5. Dewi Nadia 

6. Muhammad Gofrun  

7. Anisah  

 

Tabel 4.6 

Jumlah Siswa Lembaga Swadaya Masyarakat Rumpun Aksara  Tahun 2016 

kelompok 5 Masyarakat 

NO  NAMA KETERANGAN 

1. Junaidi  SD 

2. Sujerwo  SD 

3. Siti mutmainah  SMP 

4. Agus salim  SD 

5.  Susi  SMP 

6. Arifin 

 

MTS 

 

 

                                                             
11 Dokumentasi, Lembaga Swadaya Masyarakat Rumpun Aksara Tahun 2016.  
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JADWAL KEGIATAN PEMBELAJARAN DI LEMBAGA SWADAYA 

MASYARAKAT RUMPUN AKSARA TAHUN 2016 

Hari Jam Waktu KLP 1 KLP 2 KLP 3 KLP 4 KLP 5 

Senin 1 14.00 mengambar keagamaan kesenian IPA MTK 

 2 15.00 berhitung b.indonesia B.Inggris Kesenian B.indo 

Selasa 1 14.00 Bernyanyi 

dan bemain 

IPS B.Arab Aqidah Fiqih 

 2 15.00 Baca Al-

Qur‟an 

B.inggris MTK MTK Aqidah 

Rabu  1 14.00 Tulis Al-
Qur‟an 

Kesenian Aqidah B.indo Tulis Al-
Qur‟an 

 2 15.00 mengambar Al-Qur‟an Fiqih Ips Baca Al-
Qur‟an 

Kamis 1 14.00 berhitung IPA B.indo Ski kesenian 

Jum‟at 1 14.00 bermain dan 
berhitung 

keagamaan Al-Qur‟an Al- 
Qur‟an 

Al- 
Qur‟an 

 

 

7. Kegiatan Lembaga Pendidikan Rumpun Aksara  

Lembaga Pendidikan Rumpun Aksara  mempunyai kegiatan yang 

sangat unik karena lembaga ini tidak menuntut siswa untuk bisa belajar 

yang sangat padat dengan materi, namun Lembaga Pendidikan Rumpun 

Aksara ini memilki model belajar dengan bermain dan belajar dengan 

menghasilkan sebuah karya. Kegiatan Lembaga Pendidikan Rumpun 

Aksara mencakup kegiatan harian, mingguan dan tahunan. Kegiatan 

lembaga pendidikan Rumpun Aksara ini langsung diawasi oleh guru 

Lembaga Pendidikan Rumpun Aksara. Dengan demikian, semua guru juga 

ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan di Lembaga Pendidikan Rumpun 
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Aksara Adapun kegiatan yang dilakukan di di Lembaga Pendidikan 

Rumpun Aksara adalah sebagai berikut: 

a. Kegiatan Harian 

Kegiatan harian adalah kegiatan yang dilakukan setiap hari 

oleh siswa dan guru Lembaga Pendidikan Rumpun Aksara.Kegiatan 

harian Lembaga Pendidikan Rumpun Aksara diantaranya adalah 

mengadakan membaca juz „amma bersama, dan salam sapa terhadap 

guru. Setelah membaca juz „amma secara rutin bersama-sama, siswa 

mempersiapkan untuk belajar. 

Kegiatan tersebut juga diikuti oleh guru Lembaga Pendidikan 

Rumpun Aksara sehingga guru dapat mengontrol secara langsung 

kegiatan yang dilakukan oleh siswa Lembaga Pendidikan Rumpun 

Aksara. Dengan demikian, Lembaga Pendidikan Rumpun Aksara 

terbiasa disiplin dan tertib dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di 

Lembaga Pendidikan Rumpun Aksara.
12

 

b. Kegiatan Mingguan 

Selain kegiatan harian yang dilakukan oleh Lembaga 

Pendidikan Rumpun Aksara, ada juga kegiatan mingguan yang 

dilaksanakan di. Lembaga Pendidikan Rumpun Aksara Kegiatan 

mingguan ini lebih bertujuan untuk mengembangkan kreatifitas bakat 

dan minat siswa baik kreatifitas dalam bidang seni maupun kreatifitas 

                                                             
12 Observasi, Jember, 3 september 2016 
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berfikir siswa. Kegiatan mingguan yang dilaksanakan di Lembaga 

Pendidikan Rumpun Aksara dilaksanakan secara bergantian. 

Kegiatan mingguan Lembaga Pendidikan Rumpun Aksara 

sebagai berikut: 

1) Membaca juz „amma 

2) Belajar bacaan huruf hijaiyah yang baik dan benar. 

3) Belajar bacaan sholat yang baik dan benar. 

4) Pidato Bahasa Arab dan Bahasa Inggris secara bergantian antar 

kelompok. 

5) Berkreasi dengan melatih kemampuan untuk berkarya. 

Selain itu, dalam kegiatan mingguan ini banyak kegiatan 

yang dilakukan oleh siswa sesuai dengan bakat dan minatnya masing-

masing. Kegiatan tersebut diantaranya adalah bermain bola voli, 

belajar kaligrafi, menggambar, mewarnai dan lain sebagainya. 

Kegiatan mingguan yang dilaksanakan disana sangat padat. Dengan 

demikian Lembaga Pendidikan Rumpun Aksara ini juga memiliki 

kegiatan bulanan.
13

 

c. Kegiatan bulanan 

Selain kegiatan mingguan yang dilakukan oleh Lembaga 

Pendidikan Rumpun Aksara, ada juga kegiatan bulanan yang 

dilaksanakan di Lembaga Pendidikan Rumpun Aksara. Kegiatan 

bulanan ini lebih bertujuan untuk mengembangkan kreatifitas bakat 

                                                             
13  Yuliatin Ningsih, Wawancara, Jember, 3 September 2016. 
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dan minat siswa baik kreatifitas dalam bidang seni maupun kreatifitas 

berfikir siswa. Kegiatan bulanan yang dilaksanakan di Lembaga 

Pendidikan Rumpun Aksara dilaksanakan secara bergantian. 

1) Kegiatan sosialisasi dengan masyarakat setempat, hal ini 

mengajarkan kepada siswa untuk bisa bersosialisasi dan 

berinteraksi dengan masyarakat.  

2) Belajar langsung dengan praktek keluar seperti, praktek belajar 

mengamati tumbuhan. 

3) Bermain kuis dengan tema pelajaran yang sudah di ajarkan. 

Dengan seperti ini peserta didik akan tambah bersemangat untuk 

memahami pelajaran yang sudah di sampaikan.
14

 

d. Kegiatan Tahunan 

Setiap sekolah pasti memiliki kegiatan tahunan yang 

dilaksanakan di Lembaganya. Begitu pula dengan di Lembaga 

Pendidikan Rumpun Aksara. Lembaga ini memiliki beberapa kegiatan 

tahunan diantaranya adalah:  

1) Kegiatan dalam rangka merayakan hari besar Islam. Misalnya 

kegiatan Maulid Nabi Muhammad Saw, kegiatan Isro‟ Mi‟roj 

Nabi Muhammad Saw, Idul Adha dan lain sebagainya. 

2) Kegiatan Pondok Ramadhan. 

Kegiatan pondok Ramadhan tersebut dilakukan selama 

kurang lebih 3 hari di Lembaga Pendidikan Rumpun Aksara 

                                                             
14 Yuliatin Ningsih, Wawancara, Jember, 3 September 2016. 
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dilakukan secara serentak oleh semua kelampok dari kelampok 1-

4. Kegiatan Pondok Ramadhan tersebut juga termasuk salah satu 

kegiatan keagamaan yang dilakukan di Lembaga Pendidikan 

Rumpun Aksara. 

3) Kegiatan 17 Agustus  

Kegiatan  ini sangat memperoleh respon yang tinggi dari 

masyarakat setempat, hal ini juga sangat di dukung oleh kerabat 

desa di Panti. Karena kegiatan ini adalah bukti kecintaan terhadap 

Indonesia, dan mengingatkan terhadap jasa  para pahlawan.
15

 

B. Penyajian Data dan Analisis 

Setiap penelitian haruslah disertai dengan penyajian data sebagai 

penguat, kemudian data-data tersebut dianalisis dengan metode analisis data 

deskriptif interaktif sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Penelitian ini 

menggunakan metode observasi dan wawancara (interview), untuk 

memperoleh data yang berkaitan dan mendukung penelitian. Akan tetapi 

supaya lebih memberikan porsi yang lebih intensif dan berimbang, maka juga 

dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi.  

Penelitian ini berusaha memaparkan gambaran tentang Peran 

Lembaga Swadaya Masyarakat Rumpun Aksara dalam Menanamkan Nilai-

Nilai Keagamaan di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember Tahun 

Pelajaran 2016/2017. Berikut ini penyajian dan analisis data dari masing-

masing fokus penelitian. 

                                                             
15 Yuliatin Ningsih, Wawancara, Jember, 3 September 2016. 
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1. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Rumpun Aksara dalam 

Menanamkan Nilai-Nilai Aqidah Islam di Desa Panti Kecamatan 

Panti Kabupaten Jember Tahun 2016 

Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumpun Aksara 

dalam menanamkan nilai-nilai aqidah Islam di desa Panti kecamatan 

Panti kabupaten Jember melalui proses pembelajaran. Siswa diberikan 

pemahaman terhadap nilai-nilai aqidah Islam oleh guru. Nilai aqidah ada 

6 macam yaitu, Iman kepada Allah, Iman kepada malaikat Allah, Iman 

kepada Rosul Allah, Iman kepada kitab Allah, Iman kepada hari kiamat, 

dan Iman kepada qada‟ dan qodar Allah. Sesuai pernyataan kepala 

lembaga ibu Yuliatin Ningsih bahwasanya:  

“Dalam menanamkan nilai keagamaan kepada siswa, kami harus 

memiliki aqidah. Aqidah yang dimaksud yaitu kepercayaan kita 
terhadap keesaan Allah. Masyarakat dan siswa disini beragama 

Islam, jadi penanaman keagamaan yang dilakukan oleh lembaga 
yaitu ajaran Islam. Contohnya Kami mengajarkan siswa tentang 

iman kepada Allah, kami menceritakan tentang penciptaan manusia 
sesuai ajaran Islam. Contoh iman kepada malaikat Allah, kami 

memberi pemahaman bahwa setiap manusia dicatat amal baik dan 
buruknya oleh malaikat rakib dan atid. Contoh iman kepada rosul 

Allah yaitu dengan menceritakan perjuangan rosul dan nabi dalam 
menyiarkan Islam. Dengan begitu siswa secara tidak langsung akan 

tertanam nilai aqidahnya melalui pembelajaran”.
16

 
 

Selanjutnya Dita Nurdiana selaku guru mata pelajaran aqidah 

menyatakan bahwa:  

“Dalam  hal menanamkan nilai keagamaan di lembaga Rumpun 
Aksara sangat  penting untuk membantu pengetahuan siswa, 

contohnya dalam hal aqidah, peserta didik disuruh untuk menghafal 
nama-nama malaikat berserta tugas-tugasnya dan mempercayai 

tentang masalah hari kiamat. Dengan demikian peserta didik akan 

                                                             
16 Yuliatin Ningsih, Wawancara, Jember, 29 Agustus 2016.  
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lebih mengetahui serta paham dalam hal aqidah serta 

menumbuhkan keimanan bagi peserta didik sendiri”.
17

 
 

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti jam 14:05 

bahwasanya dalam Lembaga swadaya masyarakat Rumpun Aksara dalam 

kegiatan pembelajaran aqidah ini memang melakukan penghafalan nama-

nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Dan setiap peserta didik yang 

tidak hafal maka akan di berikan tugas untuk menghafal pada pertemuan 

berikutnya. Dan siswa semangat untuk belajar dalam menghafanya.
18

 

Selajutnya Abdul Muzayin selaku guru SKI menyebutkan bahwa:  

“Dengan membuat peserta didik lebih bisa memahami dalam 
menanamkan nilai aqidah dengan mata pelajaran yang saya pegang, 

saya membuat pemahaman yang bisa membuat siswa itu lebih 
mengerti apa yang di maksud dengan aqidah. Saya contohkan: 

Allah yang menciptakan kita dan kita wajib percaya dan yakin 
kepada Allah. Dan peserta didik harus percaya akan datangnya hari 

kiamat, bahwa kita hidup hanyalah sementara. Dengan seperti ini, 
siswa akan lebih mengerti nilai aqidah”.

19
 

 
Selanjutnya Teguh Hadi selaku guru  yang mengajarkan cara 

membaca Al-Qur‟an dengan baik dan benar menyatakan bahwa:  

“Hal-hal yang sudah menjadi tanggung jawab seorang guru, saya 

sangat mengemban tugas saya. Dalam menanamkan nilai-nilai 
aqidah saya mengenalkan kitab Allah yaitu Al-Qur‟an adalah kitab 

Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang berbentuk 
mushab dan yang membacanya bernilai ibadah. Serta meyakini 

Allah yang mencipta semua isi alam, dan mempercayai Qada‟ dan 
Qadar Allah ketentuan dan kepastian yang sangat memberikan 

pemamahaman bahwa kita wajib menyakini atas keesaan dan 
kekuasaan Allah”.

20
 

 

                                                             
17 Dita Nurdiana, Wawancara, Jember, 31 Agustus 2016. 
18 Observasi, Jember, 31 agustus 2016. 
19 Abdul Muzayin, Wawancara, Jember, 1 september 2016. 
20Teguh Hadi, Wawancara, Jember, 1 September 2016. 
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Penjelasan dari Teguh Hadi diperkuat oleh hasil obsevasi yang 

telah dilakukan pada tanggal 02 september 2016, bahwasanya  dalam 

obsevasinya,di LSM Rumpun Aksara melaksanakan pembacaan ayat-

ayat pendek dalam Al-Qur‟an itu dilakukan sebelum memulai 

pelajaran,dalam pembacaan surat ayat pendek Al-Qur‟an siswa secara 

rutin bersama-sama. Hal ini dilakukan agar siswa mampu menghafal 

dengan mudah membaca Al-Qur‟an. Namun pelajaran Al-Qur‟an hanya 

dilaksanakan pada hari Jum‟at. Bapak Teguh menyatakan bahwa.
21

 

Selanjutnya dengan pernyataan di atas sangat sesuai dengan 

keinginan wali murid di Lembaga Rumpun Aksara yaitu Taufik ketika 

diwawancarai pada pukul 09.45 WIB, menyatakan bahwa:  

“Dengan adanya lembaga pendidikan Rumpun Aksara ini sangat 

membantu dalam membimbing dan mengajarkan anak saya dalam 
belajar, serta dalam mengajarkan membaca Al-Qur‟an. Di rumpun 

Aksara ini juga tidak terfokus dalam hal agamanya saja namun 
disana banyak kegiatan yang mampu membuat anak-anak lebih 

berkreasi dengan kemampuan yang dimilikinya”.
22

 
 

Selanjutnya juga pernyataan bapak Desi selaku wali murid dari 

Diana Azizah mengatakan bahwa:  

“LSM Rumpun Aksara ini adalah lembaga yang sangat berperan 
penting di masyarakat Panti, terutama bagi buruh tani seperti saya,  

setiap hari berangkat pagi dan pulang sore, yang tidak bisa untuk 
mengajarkan anak saya. Tapi, dengan adanya LSM Rumpun 

Aksara bisa mengajarkan ngaji, sehingga anak saya bisa dengan 
lancar membaca Al-Qura‟an”.

23
 

 

                                                             
21Observasi, Jember, 2 September 2016. 
22Taufik, Wawancara, Jember, 1 September 2016. 
23Desi, Wawancara, Jember, 1 September 2016. 
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Namun dalam menanamkan nilai aqidah dalam kegiatan siswa 

harus mempunyai kerja sama antara guru dan wali murid, seperti 

pernyataan wali murid ibu Fatimah bahwasannya:  

“Sebenarnya kami selaku orang tua murid sangat mendukung 

adanya berbagai kegiatan yang mampu membuat anak-anak bisa 
mengetahui kemampuan serta bakat dan minatnya, dan apalagi di 

Lembaga Rumpun Aksara ini diajarkan membaca Al-Quran. Tapi, 
kadang-kadang anak-anak tidak mau mengaji soalnya dengan 

alasan kecapekan, sedangkan jadwal yang ada di Rumpun Aksara 
bertepatan sore. Dan anak-anak juga pulangnya sore. Kami 

sebenarnya kefikiran kalau anak-anak tidak ngaji. Tapi ya 
bagaimana coba saja kalau jadwal sekolah sama jadwal ngajinya 

diatur bersama mungkin anak-anak akan lebih bisa banyak waktu 
menggunakan untuk ngaji”.

24
 

 
Dari pemaparan diatas menunjukan bahwasanya  kerja sama 

antara lembaga pendidikan Rumpun Aksara dan wali murid serta 

masyarakat setempat sangatlah mendukung dan dibutuhkan dalam 

mencapai suatu tujuan tertentu. Hal ini juga diakui oleh siswa  kelompok 

3 yaitu Fitria Diana saat berkumpul bersama teman-temannya dihalaman 

Rumpun Aksara pada waktu istirahat tentang menanamkan nilai-nilai 

aqidah Islam, dia mengatakan bahwa:  

“Dalam menanamkan nilai aqidah kebanyakan guru-guru 

menggunakan cara melalui pembelajaran serta teori, setelah itu 
guru memberikan contoh kepada kita misalkan kita harus iman 

kepada Allah, rosullah, malaikat, kitab Allah, hari kiamat, qada‟ 
dan qadar. Dan semua itu wajib kita mempercayai. Setelah guru 

memberikan contoh kami mudah untuk bisa memahami dan lebih 
mengerti aqidah. dengan seperti itu siswa merasa terbantu untuk 

meningkatkan pemahamannya”.
25

 
 

                                                             
24Fatimah, Wawancara, Jember, 1 September 2016. 
25 Fitria Diana, Wawancara, Jember,1 September 2016. 
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Selanjutnya diperkuat oleh peserta didik kelompok 4 yaitu Joko 

Wiranto mangatakan bahwa: 

“Guru-guru banyak mengunakan strategi untuk mengaplikasikan 

agar semua siswa mudah mengerti dalam mengikuti mata pelajaran, 
guru juga tidak pernah kehabisan cara untuk menyiapkan bahan 

untuk bisa memahami dalam hal penanaman aqidahnya. Seperti 
contohnya guru memberikan kuis, untuk membaca ayat pendek 

dalam Al-Qur‟an dan siapa yang bisa akan dapat poin dari guru 
tersebut. Namun pembacaan Ayat Al-Qur‟an tersebut bukan Cuma 

dijadikan sebagai kuis, Namun sebelum pembelajaran Al-Qur‟an 
kita membaca ayat pendek tersebut secara bersamaan. Dan guru 

juga melalui cerita para Nabi dan keutamaan dalam membaca Al-
Qur‟an, guru juga memberi pengertian maslah hari kiamat bahwa di 

dunia ini hanyalah sementara, serta memberikan cerita masalah kita 
harus iman kepada rasullah dengan senantiasa percaya akan qada‟ 

dan qadar bahwa ketentuan Allah dan takdir Allah yang 
mengatur”.

26
 

 
Dalam obsevasi yang dilakukan oleh peneliti,ketika kegiatan 

pembelajaran siswa sangat senang dalam penyampain materi itu diselingi 

dengan berbagai cara yang dapat membuat siswa tertarik untuk 

mendengarkan dan mempraktekkan dan memberikan contoh langsung 

kepada peserta didik. siswa akan lebih mudah untuk memahami praktek 

wudhu,cara sholat yang benar serta bacaan sholat.
27

  

Berdasarkan pemaparan data observasi dan wawancara tersebut 

dapat disimpulkan bahwa peran LSM Rumpun Aksara dalam 

menanamkan nilai-nilai aqidah Islam yaitu melalui proses pembelajaran. 

Penanaman nilai aqidah berkaitan dengan rukun iman yaitu iman kepada 

Allah, iman kepada rosul Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada 

                                                             
26 Joko Wiranto, Wawancara, Jember, 5 September 2016. 
27 Obsevasi, Jember,  3 September 2016. 
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malaikat Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qoda dan 

qodar Allah.  

Contoh iman kepada Allah dengan menceritakan penciptaan 

alam semesta, contoh iman kepada rosul Allah dengan menceritakan 

kisah para rosul dalam menyiarkan Islam, contoh iman kepada kitab 

Allah dengan mengajarkan siswa tentang Al-Quran dan membiasakan 

siswa membaca surat-surat pendek pada hari Jumat, contoh iman kepada 

malaikat Allah dengan menghafalakan nama-nama malaikat beserta 

tugasnya, dan memberitahukan siswa tentang hari kiamat bahwa akan 

ada kehidupan setelah dunia, serta percaya terhadap qada‟ dan qadar 

Allah.   

2. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Rumpun Aksara dalam 

Menanamkan Nilai-Nilai Syariah Islam di Desa Panti Kecamatan 

Panti Kabupaten Jember Tahun  2016 

Seiring  dengan ditanamkannya nilai-nilai aqidah pada peserta 

didik maka seiring pula pelaksanaan penanaman nilai-nilai syariah ini 

juga harus diberikan, karena pada dasarnya nilai syariah ini merupakan 

realisasi dari pada nilai aqidah itu sendiri. Peran LSM Rumpun Aksara 

dalam menanamkan nilai-nilai syariah Islam yaitu melalui pembelajaran, 

demonstrasi, dan praktek. Syariah itu sendiri adalah tata cara pengaturan 

tentang perilaku hidup manusia untuk mencapai keridhaan Allah Swt. 

Oleh karena itu setiap siswa harus dibekali nilai-nilai syari‟at ini, agar 
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bisa mengetahui bagaiman tata cara untuk melakukan sesuatu dijalan 

Allah. 

Penanaman nilai syariah berkaitan dengan ibadah mahdah dan 

ghairu mahdah. Ibadah mahdhah yaitu perbuatan manusia yang bersifat 

ibadah kepada Allah. Ibadah mahdhah yaitu thaharah (bersuci), 

menunaikan shalat, mengeluarkan zakat, dan berpuasa. Sedangkan 

ibadah ghairu mahdhah yaitu perbuatan yang berhubungan dengan 

sesama makhluk ciptaan Allah. Ibu Yuliatin Ningsih menyatakan bahwa: 

“Dalam hal menanamkan nilai-nilai syariah sudah menjadi 

tanggung jawab semua guru-guru disini, apalagi masalah ibadah. 
Lembaga Rumpun Aksara ini berbeda dengan lembaga yang 

lainnya. Karena kenapa disini para peserta didik tidak hanya 
dibimbing  untuk melakukan kegiatan agama saja. Namun dalam 

hal umum juga di ajarkan. Dalam hal ibadah guru mempunyai cara 
tersendiri untuk bisa menarik siswa untuk lebih paham dan 

meningkatkan motivasi ibadah siswa didalam hal ibadahnya”.
28

 
 

Hal ini juga dibenarkan oleh guru aqidah Dita Nurdiana 

mengatakan bahwa:  

“Banyak cara yang dilakukan oleh masing-masing guru dalam 
proses belajar mengajarnya, dengan penanaman nilai-nilai syari‟ah 

yang berhubungan dengan ibadah. Saya mengunakan materi/teori 
dulu setelah pertemuan berikutnya itu saya menyuruh peserta didik  

bergantian untuk mempraktekannya. Contohnya mempraktekan 
cara berwudhu yang benar, cara gerakan sholat dan bacaan sholat 

yang benar”.
29

 
 

 Dalam observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwasanya 

dalam menanamkan nilai ibadah ini guru melakukan dari hal yang 

mendasar dulu seperti cara berwudhu,guru langsung menyuruh 

                                                             
28Yuliatin Ningsih, Wawancara, Jember, 29 Agustus 2016. 
29Dita Nurdiana, Wawancara, Jember, 31 Agustus 2016. 
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mempraktekan langsung di luar kelas. Selanjutnya guru melihat satu 

persatu siswa yang melakukan praktek wudhu.
30

  

Hal ini juga diperkuat oleh penyataan ibu Dita Nurdiana yaitu:  

“Bukan hanya dalam wudhu yang dipraktekkan sholat pun dilihat 

oleh saya dan dibenarkan kalau ada yang kurang dalam gerakkan 
maupun bacaan sholat, agar peserta didik bisa melakukan ibadah 

dengan baik dan benar.
31

 
 

Hal tersebut senada dengan jawaban dari bapak Abdul Muzayin 

mengatakan bahwa: 

“Sebenarnya itu tergantung setiap guru dalam menyampaikan 
materi keagamaan dan setiap siswa itu sendiri. Kalau setiap guru 

mampu menciptakan suasana yang kondusif serta materi dan 
metode yang pakai ketika memberikan kepada siswa  baik, maka 

secara otomatis siswa akan memilih motivasi yang kuat untuk 
menjalankan nilai-nilai keagamaan. Dan dengan keterbatasan daya 

setiap siswa itu kan berbeda mbak, itu tergantung siswanya. Dari 
yang saya sampaikan kepada siswa dalam proses belajar 

mengajarnya maka sedikit banyak siswa memberikan respon yang 
baik terhadap mata pelajaraan keagamaan, seperti contoh saya 

menyuruh menulis ulang ayat Al-Qur‟an dengan seperti ini siswa  
akan terbiasa dengan menulis ayat Al-Qur‟an.

32
 

 
 Selanjutnya dibenarkan oleh jawaban siswi kelompok 4  yaitu 

Anisah yang lagi santai bersama teman-temannya di depan halaman LSM 

Rumpun Aksara mengatakan bahwa:  

“Sebetulnya penanaman nilai-nilai keimanan yang telah diberikan 

oleh setiap guru itu sangat rinci dan sangat membantu siswa untuk 
lebih bersemangat dalam beribadah, seperti dalam keadaan Maulid 

Nabi. Akan tetapi, untuk mengerti atau tidaknya tergantung 
siswanya mbak akan tujuan diadakan suatu kegiatan yang dapat 

menumbuhkan rasa keimanan, itu tergantung siswa itu sendiri, 
karena terkadang masih ada saja siswa yang kurang merespon apa 

yang sudah di ajarkan oleh guru”.
33

 

                                                             
30  Observasi Jember, 3 september 2016. 
31 Dita,Wawancara, Jember 1September 2016 
32 Muzayin,Wawancara, Jember, 1 September 2016. 
33 Anisah,Wawancara, Jember, 1 September 2016. 
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Selanjutnya peserta didik dari kelompok 3,Fia Arista juga 

mangatakan bahwa:  

“Iya mbak, dalam penanaman nilai-nilai keimanan semua teman-

teman lebih suka kalau mengunakan praktek dengan seperti itu 
sangat mudah di ingat. Seperti contoh guru mempraktekkan dulu 

dan siswa suruh mengikutinya, misalkan cara berwudhu, bacaan 
Al-Qur‟an, serta bacaan dan gerakan sholat”.

34
 

 
Hal ini juga dibenarkan oleh wali murid bapak Ahmadi selaku 

bapak dari Dewi Nadia menyatakan bahwa:  

“Pada awal di desa ini kondisi pendidikan masyarakat sangat 

minim sekali, selain karena kesadaran masyarakat akan pentingnya 
pendidikan masih rendah juga karena ketersediannya LSM yang 

mampu menampung keinginan masyarakat untuk bersekolah belum 
tersedia dengan terjangkau, baik dan sisi biaya maupun jarak. 

Dengan adanya Lembaga Pendidikan disini sangat membantu kami 
dalam memberikan arti tersendiri dan juga mengajarkan anak-anak 

di desa Panti ini untuk lebih bersemangat untuk belajar. Seperti 
contoh dalam hal ibadah kepada Allah dengan belajar bacaan sholat 

yang benar”.
35

 
 

 Dalam obsevasi yang dilakukan peneliti, bahwa dengan adanya 

Lembaga Swadaya Masyarakat Rumpun Aksara sangat membantu dan 

berperan penting terhadap perkembangan dan pendidikan di desa Panti, 

awal pendidikan tidak begitu penting namun sekarang sangat 

diperhatikan oleh masyarakat disekitarnya.
36

 

 
Selanjutnya dipetegas oleh bapak Rofik selaku wali murid dari 

kelompok 3 mengatakan bahwa:  

“Keberadaan LSM Rumpun Aksara sanagat mempunyai arti 

tersendiri untuk masyarakat disini, karena kenapa dulu masyarakat 
disini tidak pernah memikirkan masalah pendidikan. Tapi, sekarang 

                                                             
34 Fia Arista, Wawancara, Jember, 5 September 2016. 
35 Ahmadi, Wawancara, Jember, 5 September 2016. 
36 Obsevasi, Jember, 3 September 2016. 
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tidak khawatir lagi. Karena saya kurang bisa mengajarkan kepada 

anak saya dalam hal sholat dan puasa. Namun rumpun aksara ini 
bisa menanamkan nilai-nilai syari‟ah berhubungan dengan ibadah 

seperti diajarkan bacaan sholat, membaca Al-Qur‟an serta 
mengajarkan kreasi serta kemampuan yang dimilikinya”.

37
 

 
Berdasarkan data observasi dan wawancara tersebut dapat 

disimpulkan bahwa peran LSM Rumpun Aksara dalam menanamkan 

nilai syariat yaitu melalui pembelajaran, demonstrasi dan praktek. 

Penanaman nilai syariat berkaitan dengan ibadah mahdah dan ghairu 

mahdah. Ibadah mahdhah yaitu perbuatan manusia yang bersifat ibadah 

kepada Allah.  

Ibadah mahdhah di LSM Rumpun Aksara yaitu praktek 

berwudlu, praktek shalat, dan berpuasa. Siswa diajarkan praktek 

berwudlu setelah gurunya mempraktekkannya. Contoh pelaksanaan 

shalat, guru mendemontrasikan tentang tata cara shalat, sedangkan 

contoh pelaksanaan puasa yaitu dengan pelaksanaan pondok ramadhan 

dan siswa diajarkan tentang niat puasa dan pengertian puasa.  

3. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Rumpun Aksara dalam 

Menanamkan Nilai-Nilai Akhlak Islam di Desa Panti Kecamatan 

Panti Kabupaten Jember Tahun 2016 

Akhlak perlu ditanamkan pada siswa agar tumbuh dan 

berkembang menjadi manusia beriman, bertaqwa dan berakhlak terpuji. 

Buah dari keimanan yang direalisasikan melalui pelaksanaan ibadah 

sebagai wujud penghambaan kepada Allah SWT adalah akhlakul 

                                                             
37 Rofik, Wawancara, Jember, 5 September 2016. 
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karimah. Semakin kuat keimanan seseorang maka akan semakin baik 

akhlaknya, maka hatinya baik dan begitu sebaliknya. Apabila akhlak 

buruk maka hatinya juga buruk. 

Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Rumpun Aksara dalam 

menanamkan nilai-nilai akhlak Islam di desa Panti kecamatan Panti 

kabupaten Jember melalui pembelajaran, pembelajaran dan teladan guru 

serta masyarakat lembaga. Penanaman nilai akhlak terhadap siswa ada 

dua bentuk yaitu akhlak mahmudah (baik) dan akhlak madzmumah 

(tercela) dan untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya pemberian 

materi tentang akhlak. Terdapat tiga macam akhlak yang perlu 

ditanamkan terhadap peserta didik yaitu akhlak kepada Allah, akhlak 

kepada manusia, akhlak kepada lingkungan. 

a. Akhlak Kepada Allah  

Pembagaian Akhlak yang pertama yaitu akhlak kepada Allah 

Swt. Hal ini diwujudkan dengan mencintai Allah melebihi cinta 

kepada apapun dan siapapun serta menjalankan segala perintahnya 

dan menjauhi segala laranganya. 

Banyak manusia yang berakhlak buruk kepada Allah, mereka 

meminta pertolongan kepada Allah ketika dia tertimpa musibah 

bahkan ada dari mereka berburuk sangka kepada Allah dengan cara 

tidak menyakini semua yang terjadi kepada manusia tidak lain adalah 

kehendaknya. Sesuai yang diungkapkan oleh ibu Yuliatin Ningsih 

selaku kepala Lembaga Rumpun Aksara yaitu:  
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“Penanaman nilai-nilai akhlak yang dilakukan oleh para guru di 

LSM Rumpun Aksara sangat bermacam-macam tergantung dari 
guru yang mengajarkan. Dengan penanaman nilai-nilai akhlak 

harus dimulai dari hal-hal yang terkecil, dan akhlak para guru 
wajib memiliki akhlak yang baik, dari akhlak kepada Allah Swt, 

akhlak kepada manusia, akhlak kepada lingkungan. Sehingga 
peserta didik juga bisa berakhlak yang baik”.

38
 

 
Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan bapak 

Abdul Wafi selaku guru Fiqih di LSM Rumpun Aksara mengatakan 

bahwa: 

“Dalam menanamkan akhlak kepada siswa saya selalu 

mengajarkan peserta didik untuk beribadah dengan tekun kepada 
Allah, karena pada dasarnya berakhlak kepada Allah adalah 

selalu melakukan perintahnya dan selalu menjauhi larangnya. 
Saya juga sudah menasehati agar tidak melalaikan perintah yang 

datang dari Allah. Karena sifat yang lalai terhadap perintah allah 
merupakan cerminan berakahlak yang buruk pada Allah. Hal ini 

juga harus dibarengi dengan contoh dari saya sendiri sebagai 
guru untuk selalu berakhlak kepada Allah, karena siswa lebih 

banyak menirukan hal-hal yang dilakukan orang-orang yang 
berada disekitarnya”.

39
 

 
 Dalam observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa 

dilembaga pendidikan Rumpun Aksara ini dalam masalah akhlak 

sangat di utamakan karena akhlak seseorang akan tercermin dari 

perbuatan yang dilakukannya. Dari akhlak kepada Allah diwujudkan 

dengan membimbing kepada peserta didik untuk melakukan sholat 

lima waktu, dan menyakini bahwa hanya Allah yang maha kuasa.
40

 

 Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan kepala lembaga 

Rumpun Aksara ibu Yuliatin Ningsih mengatakan bahwa:  

                                                             
38Yuliatin Ningsih, Wawancara, Jember, 29 Agustus 2016. 
39Abdul Wafi, Wawancara , Jember, 1 September 2016. 
40 Observasi, Jember, 2 September 2016. 
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”Di rumpun aksara ini tidak hanya untuk tempat belajar anak-

anak, namun dirumpun aksara ini mengajarkan arti kekeluargaan 
yang setiap manusia pasti akan membutuhkan orang lain dan 

sikap saling tolong menolong”.
41

 
 

Hal ini juga dibenarkan oleh ibu Dita Nurdiana selaku guru 

Aqidah di lembaga Pendidikan Rumpun Aksara mengatakan bahwa:  

“Akhlak merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap manusia, 
kemana-mana harus memiliki akhlak. Jadi dalam menanamkan 

nilai-nilai akhlak kepada Allah ini tidak hanya dengan tausiah 
saja melainkan memberikan contoh, bagaimana perwujudan 

akhlak kepada Allah seperti halnya pada pelaksanaan sholat 
apakah benar apa belum, dan bagaiman cara berzikir dan cara 

berdo‟a yang benar. Dengan seperti itu diharapakan peserta 
didik mampu mewujudkan dalam kehidupan sehari-harinya”.

42
 

 
Selanjutnya hasil wawancara dari dengan salah satu peserta 

didik dari kelompok 3 Muhammad Sholeh menyampaikan bahwa:  

“Guru dalam memberikan materi atau penjelasan tentang 

bagaimana cara mensyukuri akan nikmat Allah dan tidak lupa 
mengingatkan kepada peserta siswa agar selalu menjalankan 

perintah Allah dan menjauhi laranganya. Biasanya guru mbak 
dalam menanamkan nilai-nilai akhlak itu dengan cara 

memberikan penjelasan mengenai kita harus mensyukuri akan 
nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, dan menjalankan 

perintah Allah serta menjauhi laranganya”.
43

 
 

Bedasarkan paparan wawancara dan data observasi tersebut 

dapat disimpulkan bahwa peran LSM dalam menanamkan akhlak 

kepada Allah yaitu dengan tausiah, melaksanakan kewajiban seperti 

melaksanakan shalat lima waktu, berdzikir, mensyukuri nikmat Allah, 

dan menjahui larangan-Nya.  

 

                                                             
41 Yuliatin Ningsih, Wawancara, Jember, 31 Agustus 2016 
42Dita Nurdiana, Wawancara, Jember, 31 Agustus 2016. 
43 Muhammad Sholeh, Wawancara, Jember, 31 Agustus 2016. 
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b. Akhlak Kepada Sesama Manusia 

Pembagian akhlak yang kedua yaitu akhlak kepada sesama 

manusia. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri. 

Manusia perlu berinteraksi dengan sesamanya dengan sesamanya 

dengan akhlak yang baik. 

Seperti yang dituturkan oleh bapak Abdul Wafi yang 

menerangkan bahwa setiap peserta didik wajib perlu dibekali 

pengetahuan atau penjelasan yang lebih rinci mengenal bagaimana 

berakhlak kepada Rusullah, diri sendiri, orang tua, dan masyarakat 

agar mereka tidak terpengaruh pergaulan yang semakin berkembang 

ini. Berikut wawancara dari bapak Abdul Wafi menyatakan bahwa:  

“Akhlak terhadap sesama manusia itu sangat perlu ditanamkan 

kepada siswa, apalagi zaman sekarang masih ada yang kurang 
berakhlak kurang baik seperti realita yang ada banyak anak yang 

kurang sopan dalam berbicara kepada orang yang lebih tua. 
Oleh karena itu, para guru perlu dibekali pengetahuan tentang 

bagaimana akhlak kepada rosullah, diri sendiri, dan juga 
berakhlak yang baik dan benar kepada orang tua, guru, serta 

masyarakat. Untuk itu saya menyelipkan waktu pelajaran yang 
boleh dan tidak boleh dilakukan dalam cara berakhlak yang baik 

kepada sesama manusia”.
44

 
 

Selanjutnya dipertegas oleh Teguh Hadi selaku guru Al-

Qur‟an di Lembaga Pendidikan Rumpun Aksara mengatakan bahwa:  

“Dalam mengajarkan kepada peserta didik saya menggunakan 
tausiyah dengan memberikan contoh dari hal-hal yang kecil 

dulu kepada peserta didik contohnya, kita harus berbuat jujur 
terhadap yang kita perbuat, dan harus saling menghormati antar 

sesama, dan dalam bertingkah laku kita harus sopan, disiplin. 
Dan saya juga menjelaskan tentang akhlak yang tercela seperti, 

iri hati, mencuci yang bukan haknya dan sering membuli teman 

                                                             
44Abdul Wafi, Wawancara, Jember, 1 September 2016. 
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yang lainya. Dengan dicontohkan seperti ini peserta didik akan 

lebih paham akan akhlak yang baik”.
45

 
 

 Hal ini juga diakui  oleh peserta didik dari Fia Arista ketika 

ditanya saat berkumpul bersama teman-temanya, dia mengatakan 

bahwa:  

“Memang benar mbak pendidik/guru disini dalam menanamkan 
nilai-nilai akhlak dimulai dari hal kecil, dengan selalu 

menasehati langsung setiap akhlak yang kurang baik, seperti 
dalam waktu ulangan, kita tidak boleh mencontek dan 

menghargai antar teman, dan menghormati kedua orang tua. 
Dengan guru menasehati langsung seperti ini peserta didik 

enggan untuk berbuat atau berakhlak yang kurang baik”.
46

 
 

Selajutnya hal ini juga dipertegas oleh bapak Tomo selaku 

orang tua dari Rima Agustin dari kelompok 2 mengatakan bahwa:  

“Akhlak memang sangat penting bagi anak-anak, dengan 
diajakan dari usia dini. Anak-anak mampu berakhlak yang baik. 

Dan anak saya biasanya kalau habis dari sekolah dia 
mengucapkan salam dan mencium tanggan saya. Dari hal kecil 

ini anak bisa menjadi kebiasaannya. Serta akhlak terhadap saya 
dan teman-temannya juga cukup baik dengan saling 

menghormati antar sesamanya”.
47

 
 

 Dalam observasi yang dilakukan oleh penelitian, yang 

dilakukan pada saat masyarakat sedang berkumpul, akhlak kepada 

sesama manusia di lembaga pendidikan Rumpun Aksara ini juga di 

ajarkan untuk saling menghormati sesama manusia dan menghormati 

kepada orang tua, saudara dan keluarga.
48

 

Berdasarkan paparan data wawancara dan observasi peneliti, 

dapat disimpulkan bahwa peran LSM Rumpun Aksara dalam 

                                                             
45Teguh Hadi, Wawancara, Jember, 1 September 2016. 
46Fia Arista, Wawancara, Jjember, 5 September 2016. 
47 Tomo, Wawancara, Jember, 5 September 2016. 
48 Observasi, Jember, 2 September 2016. 
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menanamkan akhlak kepada sesama manusia yaitu siswa diajarkan 

untuk saling menghormati kepada orang tua, guru, saudara, dan 

masyarakat, memberikan nasihat langsung dan tindakan, memberikan 

contoh perbuatan baik dan buruk kepada siswa, serta berinteraksi 

dengan cara baik.  

c. Akhlak Kepada Lingkungan 

Pembagian akhlak yang ketiga yaitu akhlak kepada alam 

(lingkungan). Selain menciptakan manusia dimuka bumi ini, Allah 

juga menciptakan alam yang sangat indah yang biasa kita nikmati dan 

dimanfaatkan. Oleh karena itu, harus menjaga kelestarian lingkungan 

sekitar kita. Dalam upaya menanamkan nilai-nilai akhlak kepada 

siswa dengan melalui memberikan penjelasan terhadap pelajaran 

agama. Selain akhlak kepada Allah dan akhlak kepada sesama 

manusia, akhlak kepada lingkungan ini juga mendapatkan perhatian 

yang penuh dari guru.  

Hal ini seperti yang dituturkan oleh ibu Dita Nurdiana selaku 

guru Aqidah di LSM Rumpun Aksara mengatakan bahwa:  

“Untuk membentuk kepribadian siswa supaya memiliki akhlak 

yang baik kepada lingkungan, saya memberikan penjelasan akan 
bahaya-bahaya merusak lingkungan tanaman seperti adanya 

banjir, tanah longsor, jadi saya lebih menekankan pada 
pemberian contoh langsung”.

49
 

 
Orang yang berakhlak baik selalu mempunyai rasa kasih 

sayang dan cinta terhadap sesaman manusia, binatang, dan lingkungan 

                                                             
49 Dita Nurdiana, Wawancara, Jember 31 Agustus 2016. 
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serta alam sekitar. Seperti yang dikatakan oleh bapak Abdul Muzayin 

yang mengatakan bahwa:  

“Dalam menanamkan nilai akhlak pada lingkungan yang saya 

lakukan adalah mengajarkan, menasehati, dan mengajak para 
siswa untuk selalu menyayangi tumbuh-tumbuhan dilingkungan 

sekitar, serta materi yang saya anggap perlu agar guru itu 
mempunyai akhlak yang baik.”

50
 

 
Dari pernyataan  bapak Abdul Muzayin juga diperkuat oleh 

hasil obsevasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa dengan 

dipraktekkan secara langsung untuk mengajak siswa  lebih 

menyanyangi tumbuhan disekitarnya, hal ini akan membuat siswa 

lebih bisa menjaga  lingkungan sekitar.
51

 

Selanjutnya dipertegas oleh peserta didik dari kelompok 4 

Joko Wiranto mengatakan: 

“Memang benar mbak, pendidik/guru disini dalam 

mencontohkan akhlak baik maupun akhlak yang buruk, yaitu 
dengan cara langsung merealisasikan dalam sehari-hari dari hal 

terkecil dulu, seperti ketika bertemu dengan guru siswa wajib 
memberikan salam. Dengan seperti ini peserta didik mampu 

menyerap dan melaksanakan apa yang sudah dicontohkan oleh 
pendidik/guru”.

52
 

 
Hal senada sesuai dengan jawaban dari Faisol Arifin 

bahwasanya:  

“Akhlak kepada lingkungan guru selalu mengarahkan kepada 

perbuatan atau tingkah laku yang baik, contohnya seperti 
melatih agar selalu bergaul dengan baik sesama teman, tidak 

bertengkar, dan saling memaki, ataupun semua perbuatan atau 
perkataan yang kurang baik. Namun pendidik juga 

memanfaatkan lingkungan sekitar dengan melakukan 

                                                             
50 Abdul Muzayin, Wawancara, Jember 5 September 2016. 
51 Obsevasi, Jember, 3 September 2016. 
52 Joko Wiranto, Wawancara, Jember, 5 September 2016. 
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pembelajaran diluar, dengan seperti ini peserta didik bisa dengan 

respon yang baik terhadap lingkungan sekitar”.
53

 
 

Penanaman nilai akhlak kepada sesama manusia ini sudah 

diserap dan diterima dengan baik oleh siswa, hal ini seperti yang 

dituturkan oleh Anisah. Dia mengatakan:  

“Penanaman nilai akhlak saya sangat senang, karena saya 
merasa terbantu yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Dalam 

sehari-hari saya sadar saya kurang sekali dalam hal tingkah laku 
apa lagi terhadap sesama manusia, biasanya dirumah juga 

melawan perintah orang tua, akan tetapi dengan penjelasan dan 
juga juga contoh langsung dariguru mengerti akan hal-hal apa 

saja melestarikannya, misalkan saya mengajarkan siswa untuk 
tidak membuang sampah sembarangan”.

54
 

 
Selanjutnya juga dipertegas oleh bapak Desi selaku orang tua 

dari peserta didik mengatakan bahwa:  

“Dalam penanaman akhlak terhadap lingkungan atau alam ini, 

anak saya lebih bisa membedakan antar akhlak yang baik dan 
buruk, serta dalam bertutur kata mengunakan bahasa yang sopan 

dan lemah lembut, karena kenapa di  lembaga pendidikan 
Rumpun Aksara diajarkan hal-hal yang sifatnya dari yang 

mendasar sehingga anak saya bisa mencontohkan apa yang di 
sampaikan oleh guru”.

55
 

 
Sesuai observasi peneliti, masalah akhlak terhadap 

lingkungan di LSM Rumpun Aksara ini juga sangat 

memperhatikannya dari mengajarkan cara membuang sampah pada 

tempatnya, menanam tumbuhan yang benar, juga belajar langsung 

dengan melakukan pengamatan keluar untuk melihat hasil tanaman 

yang sudah kita rawat juga menikmati hasil buah bersama. 

                                                             
53 Faisol Arifin, Wawancara, Jember, 5 September 2016. 
54Anisah, Wawancara, Jember, 5 September 2016. 
55 Desi, Wawancara, Jember, 5 September 2016. 
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Berdasarkan paparan data wawancara dan observasi peneliti 

dapat disimpulkan bahwa peran LSM dalam menanamkan akhlak 

kepada lingkungan yaitu mengajarkan cara membuang sampah pada 

tempatnya, menanam tumbuhan yang benar, juga belajar langsung 

dengan melakukan pengamatan keluar untuk mengliat hasil tanaman 

yang sudah kita rawat juga menikmati hasil buah bersama, serta 

memberikan penjelasan akan bahaya-bahaya merusak lingkungan 

tanaman seperti adanya banjir dan tanah longsor. 

C. Pembahasan Temuan 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dengan metode penelitian 

observasi, wawancara dan dokumentasi, maka peneliti menemukan beberapa 

hal sebagai berikut: 

1. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Rumpun Aksara dalam 

Menanamkan Nilai-Nilai Aqidah Islam di Desa Panti Kecamatan 

Panti Kabupaten Jember Tahun 2016 

Aqidah merupakan keyakinan yang menjadi pengangan hidup 

bagi setiap pemeluk agama. Aqidah dalam Islam berkaitan dengan  rukun 

iman yang merupakan asas bagi ajaran Islam. Peran Lembaga Swadaya 

Masyarakat Rumpun Aksara dalam menanamkan nilai-nilai aqidah Islam 

di desa panti kecamatan panti kabupaten jember melalui proses 

pembelajaran. Siswa diberikan pemahaman terhadap nilai-nilai aqidah 

Islam oleh guru. Nilai aqidah ada 6 macam yaitu, iman kepada Allah, 

iman kepada malaikat Allah, iman kepada Rosul Allah, iman kepada 
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kitab Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada‟ dan qodar 

Allah. 

Contoh iman kepada Allah LSM Rumpun Aksara menceritakan 

tentang penciptaan alam semesta kepada siswa sebagai bentuk ke Esaan 

Allah. Esensi dari iman kepada Allah adalah pengakuan tentang ke Esaan 

(tauhidnya) Tauhid berarti keyakinan tentang kebenaran ke Esaan Allah, 

tidak mempersekutukan-nya dengan sesuatu apapun membenarkan 

dengan seyakin-yakinnya akan adanya Allah SWT yang memiliki sifat 

kesempurnaan serta mustahil dari sifat kekurangan.
56

 

Selanjutnya contoh iman kepada malaikat Allah, LSM Rumpun 

Aksara melakukan penghafalan nama-nama malaikat beserta tugas-

tugasnya dan setiap peserta didik yang tidak hafal maka akan diberikan 

tugas untuk menghafal pada pertemuan berikutnya. Malaikat adalah 

makhluk gaib, tidak dapat ditangkap oleh pancaindera manusia.Akan 

tetapi, dengan izin Allah, malaikat dapat menjelma dirinya seperti 

manusia. Mereka diciptakan tuhan dari cahaya dengan sifat selalu taat 

dan patuh kepada Allah dan senantiasa membenarkan dan melaksanakan 

perintah Allah.
57

 Beriman kepada malaikat Allah adalah mempercayai 

bahwa allah mempunyai makhluk (malaikat) yang tidak pernah 

bermaksiat kepada Allah, patuh melaksanakan tugas yang diberikan 

kepadanya dengan sebaik-baiknya.
58

 

                                                             
56 Mahmud, Al-Islam, 13. 
57 Ibid, 17 
58 Ghazali dan Heri Gunawan,  Studi Islam,161. 
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Contoh lain, iman kepada kitab Allah, LSM Rumpun Aksara 

melaksanakan pembacaan ayat-ayat pendek dalam Al-Qur‟an sebelum 

memulai pelajaran namun hal ini hanya untuk pelajaran Al-Qura‟n pada 

hari jum‟at. Kitab-kitab Allah ada 4, yaitu zabur yang diturunkan kepada 

nabi daud, taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, injil yang 

diturunkan kepada Nabi Isa, Al-qur’an yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW. Iman kepada kitab-kitab Alllah artinya yakin dan 

percaya bahwa kitab-kitab Allah itu ada, dan harus melaksanakan apa 

yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang telah dilarangnya. 

Dari hasil analisa data menunjukan bahwa penanaman nilai 

aqidah pada peserta didik mendapatkan perhatian yang besar dari para 

guru khususnya dari guru agama. Hal ini dilakukan karena setiap guru 

menginginkan agar siswanya mempunyai iman yang kuat. Dalam Al-

Qur‟an pun dijelaskan orang yang dicintai Allah adalah orang yang 

mempunyai iman, firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2):165 yang 

berbunyi: 

                      

                           

                          
Artinya: “ Dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah 

tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya 

sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang 
yang beriman Amat sangat cintanya kepada Allah. dan jika 

seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu, mengetahui 
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ketika mereka melihat siksa (pada hari kiamat), bahwa kekuatan 

itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah Amat berat 
siksaan-Nya (niscaya mereka menyesal)”. (QS. AL-Baqarah: 

165)
 59

 
 

Peran LSM Rumpun Aksara dalam menanamkan nilai-nilai 

aqidah pada peserta didik sangatlah berarti karena dalam penanaman nilai 

aqidahmenjadi pondasi atau pegangan dalam meyakini ke Esaan Allah. 

Bentuk usaha yang dilakukan oleh pendidik melalui pembelajaran, hal ini 

sangat membantu peserta didik dalam memahami nilai-nilai aqidah. 

2. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Rumpun Aksara dalam 

Menanamkan Nilai-Nilai Syariat Islam di Desa Panti Kecamatan 

Panti Kabupaten Jember Tahun 2016 

Seiring  dengan ditanamkannya nilai-nilai aqidah pada siswa 

maka seiring pula pelaksanaan penanaman nilai-nilai syariah ini juga 

harus diberikan, karena pada dasarnya nilai syariah ini merupakan 

realisasi dari pada nilai Aqidah itu sendiri. Peran Lembaga Swadaya 

Masyarakat Rumpun Aksara dalam Menanamkan Nilai-Nilai Syariat 

Islam di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember melalui 

pembelajaran dan praktek.  

LSM Rumpun Aksara dalam menanamkan nilai ibadah 

mahdhah, contohnya, pendidik melakukan dari hal yang mendasar dulu 

seperti cara berwudhu, pendidik langsung mempraktekkan di luar kelas. 

Selanjutnya pendidik melihat satu persatu siswa yang melakukan praktek 

                                                             
59 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 241. 
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wudhu. Ibadah mahdhah yaitu perbuatan manusia yang bersifat ibadah 

kepada Allah. Ibadah mahdhoh yaitu thaharah (bersuci).  

Istilah fiqih menyebutkan bahwa pengertian thaharah lebih 

terkait dengan kebersihan dan kesucian dari kotoran yang bersifat 

material seperti kencing dan kotoran, maupun secara hukum seperti 

berhadas. Kemudian ulama fiqih pada umumnya berpendapat bahwa 

thaharah secara istilah yaitu membersihkan diri dari segala hal, baik 

hadas maupun najis yang menghalangi seseorang untuk melakukan 

shalat.
60

 

Contoh lain pelaksanaan sholat, guru mendemonstrasikan 

kepada siswa cara melaksanakan shalat beserta bacaan shalat. Contoh 

shalat untuk kelas TK guru hanya memberikan contoh melalui gambar 

shalat.Shalat merupakan salah satu kegiatan ibadah yang wajib dilakukan 

oleh setiap muslim. Sebagai amal pertama yang akan dihisab pada hari 

kiamat, kedudukan shalat yang khusyuk juga akan mengubah pola hidup 

umat Islam yaitu selalu menjauhkan diri dari kemaksiatan dan 

kemungkaran.
61

 Sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah QS. 

Al-Ankabut: 45. 

                                                             
60Ibid, 120. 
61Hamid, Fiqh Ibadah, 184. 
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Artinya: “Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab 
(Al-Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu 

mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. Dan 
sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar 

(keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah 
mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Ankabut: 45)

62
 

 

Selanjutnya contoh puasa, LSM Rumpun Aksara melaksanakan 

pondok ramadhan dan mengajari siswa tentang niat puasa dan tentang 

puasa. Menurut bahasa Arab, puasa adalah menahan diri dari segala 

sesuatu, seperti menahan makan, minum, nafsu, berbicara yang tidak 

bermanfaat, dan sebagainya.Menurut istilah agama Islam, puasa ialah 

menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, selama satu hari 

lamanya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat 

dan beberapa syarat tertentu.
63

 

Penanaman nilai syariat berkaitan dengan ibadah mahdah dan 

ghairu mahdah., menunaikan shalat, mengeluarkan zakat, dan berpuasa. 

Sedangkan ibadah ghairu mahdhah yaitu perbuatan yang berhubungan 

dengan sesama makhluk ciptaan Allah.   

                                                             
62 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 566. 
63  Rasjid, Fiqh Islam, 220. 
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3. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Rumpun Aksara dalam 

Menanamkan Nilai-Nilai Akhlak Islam di Desa Panti Kecamatan 

Panti Kabupaten Jember Tahun 2016 

Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Rumpun Aksara dalam 

menanamkan nilai-nilai akhlak Islam di desa Panti kecamatan Panti 

kabupaten Jember melalui pembelajaran, hidden kurikulum dan teladan 

guru serta masyarakat lembaga. Penanaman nilai akhlak terhadap siswa 

ada dua bentuk yaitu akhlak mahmudah (baik) dan akhlak madzmumah 

(tercela), dan untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya pemberian 

materi tentang akhlak. Terdapat tiga macam akhlak yang perlu 

ditanamkan terhadap peserta didik yaitu akhlak kepada Allah, akhlak 

kepada manusia, akhlak kepada lingkungan. 

a. Akhlak kepada Allah  

Di LSM Rumpun Aksara ini dalam masalah akhlak sangat di 

utamakan karena akhlak seseorang akan tercermin dari perbuatan yang 

dilakukannya. Dari akhlak kepada Allah diwujudkan dengan 

membimbing kepada siswa untuk melakukan sholat lima waktu, dan 

menyakini bahwa hanya Allah yang maha kuasa, mengerjakan 

perintah dan menjahui larangan-Nya. 

Beribadah kepada Allah Swt. Hubungan manusia dengan 

allah diwujudkan dalam bentuk retualitas peribadatan seperthi sholat, 

puasa, zakat dan haji. Beribadah kepada Allah Swt. harus dilakukan 
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dengan niat semata-mata karena Allah tidak menduakannya baik di 

dalam hati melalui perkataan dan perbuatan. 

b. Akhlak kepada sesama  

Menanamkan akhlak kepada sesama manusia yaitu siswa 

diajarkan untuk saling menghormati kepada orang tua, guru, saudara, 

dan masyarakat, memberikan nasihat langsung dan tindakan, 

memberikan contoh perbuatan baik dan buruk kepada siswa, serta 

berinteraksi dengan cara baik. 

Manusia sebagai sosial tidak dapat hidup sendiri, manusia 

perlu berinteraksi dengan sesamanya dengan akhlak yang baik. Yang 

termasuk dalam akhlak terhadap sesama manusia meliputi:
64

 

1) Akhlak kepada rusullah (Nabi Muhammad), akhlak rusullah 

adalah mencintai rusul dan menjadikan rusul sebagai suri tauladan 

dalam hidup. 

2) Akhlak pada diri sendiri seperti sabar, syukur, dan memelihara 

kesucian diri. 

3) Akhlak terhadap orang tua, antara lain mencintai mereka melebihi 

diri kepada keduanya diirigi perasaan kasih sayang. 

4) Akhlak terhadap keluarga, seperti saling membina rasa cinta dan 

kasih sayang dalam kehidupan keluarga, adil terhadap saudara, 

membina dan membina dan mendidik keluarga. 

                                                             
64 Mahmud, Al-Islam Pendidikan Agama Islam, 100-101 
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5) Akhlak terhadap masyarakat seperti tolong menolong, pemurah, 

penyantun, manjaga silaturrahim, memuliakan tamu dan lain-lain 

c. Akhlak kepada lingkungan   

Peran LSM dalam menanamkan akhlak kepada lingkungan 

yaitu mengajarkan cara membuang sampah pada tempatnya, menanam 

tumbuhan yang benar, juga belajar langsung dengan melakukan 

pengamatan keluar untuk mengliat hasil tanaman yang sudah kita 

rawat juga menikmati hasil buah bersama, serta memberikan 

penjelasan akan bahaya-bahaya merusak lingkungan tanaman seperti 

adanya banjir dan tanah longsor. 

Islam sebagai agama universal mengajarkan tata cara 

peribadatan dan interaksi tidak hanya dengan Allah Swt. dan sesama 

manusia tetapi juga dengan lingkungan alam sekitar. Yang termasuk 

akhlak terhadap alam (lingkungan) yaitu: menjaga dan memanfaatkan 

alam dengan baik, sadar memelihara kelestarian lingfkungan hidup, 

dan sayang pada sesama makhluk. Akhlak manusia terhadap alam 

diwujudkan dalam tidak mengekspoloitasi alam secara berlebihan 

dengan tujuan yang hanya untuk ambisi dan hasrat ekonomi. Allah 

Swt. secara tegas memperingatkan kepada manusia supaya tidak 

berbuat kerusakan pada diri sendiri dan masyarakat luas. 

  


