
i 

 

PENANAMAN SIKAP AMANAH (TANGGUNG JAWAB) 

SANTRI TERHADAP PERATURAN DAN KEGIATAN DI 

PESANTREN 
 

(Studi Kasus Di Pesantren Maslakul Huda Lilmubtad’at 

Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat 

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 

Dalam Ilmu Ushuluddin Tasawuf  Dan Psikoterapi 

 

Oleh: 

PUTRI PAMUNGKAS 

1430310007 

 

PRODI TASAWUF DAN PSIKOTERAPI 

FAKULTAS USHULUDDIN 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS 

TAHUN 2019 



ii 

 

 

  



iii 

 

  



iv 

 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya 

Putri Pamungkas 1430310007 menyatakan dengan 

sesungguhnya bahwa skripsi ini : 

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum 

pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan 

apapun. 

2. Tidak berisi material yang pernah ditulis orang lain 

kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang 

dijadikan rujukan dalam penulisan ini. 

Saya bersedia menerima sanksi apabila dikemudian hari 

ditemukan ketidak benaran pernyataan saya ini. 

 

 

Kudus, 07 November 2019 

Yang membuat pernyataan 
 

 

 

Putri Pamungkas 
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ABSTRAK 

Putri Pamungkas 1430310007 Penanaman Sikap Amanah 

(tanggung jawab) Santri Terhadap Peraturan dan Kegiatan 

Di Pesantren (Studi Kasus Di Pesantren Masalakul Huda 

Lilmubtadi’at Desa Kajen Kecamatan Margoyoso 

Kabupaten Pati). 

Latar belakang penelitian ini karena ingin mengetahui 

kehidupan dan perkembangan dalam pembelajaran keagamaan, 

kesalihan dalam penanaman akhlak yang baik seperti 

keteladanan para kiai yang sangat terlihat saat menjumpai para 

santri - santri yang masih mondok. Kehidupan yang penuh 

kesederhanaan begitu ditunjukan para kiai dan pengasuh, 

kesopanan yang begitu lekat tertananam pada masing - masing 

pribadi sangat terlihat saat memasuki area pondok pesantren 

seperti suasana yang mendamaikan dan menyejukkan hati 

siapapun orangnya. Tujuan yang terdapat pada penelitian ini 

diantaranya untuk mengetahui :1. Konsep tafaqquh fiddin insan 

yang sholih akrom 2. Bentuk   sikap  amanah (tanggung jawab)  

yang  dimiliki para santri terhadap peraturan dan kegiatan di 

Pondok Pesantren 3. Efektifitas upaya pondok pesantren dalam 

menerapkan sikap amanah (tanggung jawab) terhadap peraturan 

dan kegiatan. 

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan pada penelitian ini 

adalah pendekatan penelitian kualitatif. Sumber data dalam 

penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber  

data primer yaitu para santri yang mondok di pondok Pesantren 

Maslakul Huda lilmubtadi’at Desa Kajen Kecamatan 

Margoyoso Kabupaten Pati. Sedangkan sumber data sekunder 

yaitu pembimbing pondok pesantren, pengurus dan santri yang 

mondok. Dan buku kepustakaan adapun teknik pengumpulan 

data diantaranya: observasi, interview, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian : 1. Tujuan didirikannya pondok pesantren  

mempersiapkan santri untuk menjadi alim dalam ilmu agama 

yang di ajarkan oleh kiai yang bersangkutan serta 

mengamalkannya dalam masyarakat. Salih diantaranya 

:salimulaqidah, muroqabatullah, dzikrullah, shalihul ibadah. 2. 

Tafaqquh fiddin insan salih akrom mengandung makna 

mendalam sekaligus penuh prasyarat yang tidak mudah untuk 

meraihnya, alur tafaqquh fiddin yakni tentang belajar agama 
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cerdas dan berkarakter. 3. Efektifitas upaya  penananman 

kebiasaan di dalam diri seseorang adalah dengan 

menerapkannya dalam kehidupannya, dipesantren saling 

bersalaman menjadi suatu kebiasaan, membaca 

sholawat,berjamaah dan tahlil. Selain itu peraturan dan kegiatan 

yang wajib dipatuhi sangatlah banyak dan apabila 

melanggarakan dikenakan hukuman. Pembelajaran secara 

langsung dan dijalani dalam kehidupan diyakini mampu 

memciptakan sikap yang akan terus tertananam baik saat masih 

berada di pondok maupun sudah berada di masyarakat. 

Pencapaian penanaman sikap amanah (tanggung jawab) santri 

terlihat atas kedisiplinan para santri, tanggung jawab dalam 

menerima dan menjalani setiap proses yang dijalani saat berada 

di pondok pesantren.  

Kata kunci :Tafaqquh fiddin, Insan, Salih, Akrom, Salimul 

aqidah, Muroqabatullah, Dzikrullah, Shalihul 

ibadah. 
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MOTTO 

 وسلكن ان ضعبر رفع حرك , و بدا معلوم بفتح سلليك

Pateh gejolak atimu kang kontra 

Dasar awal ilmu kanti lapang dada 

(matikanlah gejolak hatimu yang kontra 

Dasar awal ilmu dengan lapang dada)
1
 

Bila hatimu merasa tidak suka dengan apa yang kau lihat, maka 

tahanlah atau simpanlah dalam hati, karena syarat dasar orang 

yang mendapatkan ilmu ialah dengan lapang dada, ikhlas, dan 

tidak berfikir negatif. 

 ان تفتح بعاض فا كسلر , اوضم او فافتاخ لها في الغابر فالعين

Yen peningalmu kanggo mandang kang lewat 

Mengko ancur pikir masa depat berat 

(jika matamu hanya memandang yang lewat 

maka hancur, pikir masa depan berat)
2
 

dengarkanlah apa yang dikatakan tanpa melihat siapa yang 

mengatakan. Ambillah hikmah walaupun muncul dari mulut 

hewan sekalipun. 

 

  

                                                           
1
 Pengajian kitab Ihya’ulumuddin, ketika mengaji bersama 

Bapak Penasehat umum Abbad maulana. Pondok Lilmubtadi’at. 08 

Februari 2019 
2
 Pengajian kitab Ihya’ulumuddin, ketika mengaji bersama 

Bapak Penasehat umum Abbad maulana. Pondok Lilmubtadi’at. 08 

Februari 2019 
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PERSEMBAHAN 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

mengizinkan hamba-Nya ini berjalan di muka bumi, 

mengarungi lautan kehidupan dengan tuntunan kekasihnya yang 

mana hanya kepadanya saya bersholawat. Dengan izinmu ya 

Rabb, kupersembahkan skripsi ini untuk:  

1. Untuk Allah SWT yang sangat saya cintai lebih dari 

apapun, yang dengan ridlonya saya bisa berjalan di 

bumi dan berkesempatan menimba ilmu di bangku 

perkuliahan.  

2. Untuk sang pujaan hati seisi bumi, kekasih Allah Nabi 

Muhammad SAW yang kepadanya kita selalu 

bersholawat, yang karenanya kita bisa mengenal Islam.  

3. Untuk kedua orang tua saya Bapak H. Karsum dan Ibu 

Hj. Kewi , untuk yang tercinta suami saya  Edy Susilo 

dan Putra Kami Muhammad Haqqi Annazili serta 

saudara - saudara saya yang tiada hentinya mendo’akan 

saya dan mendukung setiap langkah saya. Ridlomu 

adalah semangat hidupku. Ketulusan dan kesabaranmu 

yang senantiasa mendoakanku. Terimakasih kuucapkan 

sampai akhir hayatku. 

4. Untuk Ibu Atika Ulfia Adlina, S.Psi.I., M.S.I., selaku 

dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan 

waktu, tenaga dan fikiran untuk melakukan bimbingan 

dalam penyusunan skripsi ini.   
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5. Untuk Kawan - kawan saya Ushuluddin angkatan tahun 

2014, yang telah menemani dan menasehati, saya 

ucapkan banyak terimakasih atas suasana kekeluargaan 

ini.  Dengan segala pengorbanan, bantuan, motivasi, 

dan support mereka senantiasa kumohonkan doa dan 

ridlo - Nya dalam setiap munajat - ku. Semoga ilmu 

yang saya dapat bisa bermanfaat untuk diri saya dan 

masyarakat luas. 
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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Yang sangat saya 

cintai yang hanya kepadanyalah saya menyembah dan 

memohon. Terimakasih atas segala karunia yang telah 

dilimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skrips iini. 

Sholawat serta salam saya haturkan kepangkuan beliau Nabi 

agung kekasih Alam semesta Nabiyullah Muhammad SAW.  

Skripsi yang berjudul “ Penanaman Sikap Amanah (tanggung 

jawab)  Santri Terhadap Peraturan dan Kegiatan   Di Pesantren ( 

Studi Kasus Di Pesantren Maslakul Huda Lilmubtadi’at Desa 

Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)”. Ini telah 

disusun dengan sungguh-sungguh sehingga memenuhi salah 

satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 (satu) 

IlmuTasawuf dan Psikoterapi di IAIN Kudus.  Penulis dalam 

menyusun skripsi ini banyak mendapat bimbingan dan 

dukungan dan saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan 

skripsi ini bisa terselesaiakan.Untuk itu penulis menyampaikan 

terimakasih dan penghargaan setinggi - tingginya kepada: 

1. Bapak Dr. H. Mundakir, M.Ag selaku Rektor IAIN 

Kudus yang telah merestui pembahasan dan 

penyusunan skripsi ini.  

2. Ibu Dosen Atika Ulfia Adlina,S.Psi.I., M.S.I selaku 

dosen pembimbing skripsi. 
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3. Para Dosen/Staf pengajar di lingkungan IAIN Kudus 

yang membekali berbagai pengetahuan sehingga 

penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.  

4. Bapak dan Ibu, Suami dan Putra kami, serta keluarga 

besar yang telah memberikan dorongan do’a, baik moril 

ataupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini, mudah - mudahan Allah SWT 

memberikan kesehatan dan kelimpahan rizki. 

5.  Semua sahabat dan teman - temanku Ushuluddin 2014 

yang selalu bersama, tempat berbagi dalam suka dan 

duka serta dukungan dan kebersamaan kita selamai ni.  

6. Semua pihak yang telah membantu, dalam proses 

penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan 

satu persatu. 

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan 

skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.Untuk itu kritik dan 

saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kemajuan 

dan kesempurnaan di masa yang akan datang. Semoga skripsi 

yang penulis buat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan 

bagi para pembaca pada umumnya. Amin. 

Kudus, 13  November 2019 

Penulis 

 

Putri Pamungkas 

NIM : 1430310007 


