
1 
 

Membangun Sekolah Ruhaniyah bagi Peserta Didik Di 
Lembaga Pendidikan Umum 

(Membudayakan Kelenturan Hati Peserta Didik pada Tingkatan SMA dan SMK) 
Dr.Azam Syukur Rahmatullah, S.H.I.,M.S.i.,M.A 

Dosen Program Doktor Psikologi Pendidikan Islam 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

  
 

 

 Kalau dicermati  perilaku para peserta didik dari zaman ke zaman makin aneh dan “sak 

wudele dewe” (mean : semaunya sendiri). Berbagai penyimpangan (deviasi-akhlak) begitu 

terlihat tanpa tedeng aling-aling. Dan jelas keadaan yang demikian sangat memprihatinkan. 

Dan yang lebih memilukan lagi adalah karena mereka membawa embel-embel “pelajar 

sekolah”, dimana idealnya seorang pelajar memiliki naluri “moralitas dan  budi pekerti” yang 

tinggi baik terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Meskipun pada kenyataannya tidak sedikit 

para pelajar/peserta didik yang membutakan diri atau menyengaja untuk membutakan diri 

terhadap moralitas dan budi pekerti tersebut, dan lebih memilih  “keangkara-murkaan dalam 

sikap.”(bad act)   

 Berbagai tindakan penyimpangan peserta didik (deviasi of act), bisa tergambarkan 

dengan fakta-fakta di lapangan sebagai berikut : Di karanganyar Surakarta Satpol PP menggaruk 

sejumlah 13 peserta didik SMU yang membolos sekolah dan kongkow-kongkow di Taman Kota 

Karanganyar. DI Yogyakarta dari tiga kali operasi pembinaan pelajar yang dilakukan oleh Pol PP 

Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta pada 18, 24, dan 25 Februari 2010, setidaknya terjaring 

sekitar 67 peserta didik yang bolos sekolah, dan mereka terjaring di mall, warnet, game zone. Di 

Jakarta Sejumlah 85 pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) 

diciduk petugas gabungan dari Suku Dinas Pendidikan dan Kecamatan Kramat Jati Kota Madya Jakarta 

Timur. Mereka ditangkap saat membolos sekolah untuk bermain playstation dan biliar. Mereka terdiri 

atas 33 peserta didik SMP dan 52 peserta didik SMA.  

 Bukti kenakalan lainnya yang dilakukan  peserta didik adalah tawuran antar sekolah, di 

Sukabumi pada tahun 2008 telah terjadi 19 kali tawuran antar pelajar. Di Jakarta peristiwa 
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tawuran pelajar di DKI Jakarta masih cukup tinggi. Berdasarkan data Pusat Pengendalian 

Gangguan Sosial DKI Jakarta, pelajar SD, SMP, dan SMA, yang terlibat tawuran mencapai 0,08 

persen atau sekitar 1.318 peserta didik dari total 1.647.835 peserta didik di DKI Jakarta. Bahkan, 

26 peserta didik diantaranya meninggal dunia. Di Padang tawuran antara peserta didik terjadi 

yakni antara SMK 5 Padang dengan peserta didik Adzkia Padang  yang menyebabkan 3 orang 

peserta didik SMK 5 menjadi korban. 

 Bentuk kenakalan peserta didik remaja lainnya adalah minuman keras (miras), narkoba 

dan kegiatan seks, bukti konkreat-nya adalah di Surabaya petugas menciduk 4 peserta didik 

Menengah Atas sedang minuman keras di jalan saat pelajaran sekolah berlangsung. Di 

Kalimantan Timur 7  (tujuah) Pelajar SMA di Tarakan pesta minuman keras  dan seks setelah 

ujian semester usai. Di Tegal kasus penggunaan narkoba oleh para peserta didik remaja semakin 

meningkat ini dibuktikan dengan rincian data antara lain, tahun 2007 terdapat 17 kasus sebanyak 

21 tersangka pengguna maupun pengedar, tahun 2008 terdiri atas 11 kasus dengan 18 tersangka, 

tahun 2009 ada 22 kasus dengan 46 tersangka dan pertengahan Maret 2010 sudah terdapat 6 

kasus dengan 10 tersangka obat terlarang. Di Manado, 4 (empat) SMU Elfata Manado di ringkus 

saat menggelar pesta narkoba dan miras. Di Aceh 5 (lima) peserta didik SMU digrebek karena 

sedang pesta narkoba pada saat pelajaran berlangsung dan mereka berstatus  membolos sekolah. 

Dan tentunya masih berjibun deviasi-deviasi lainnya yang dilakukan para peserta didik remaja 

yang belum ter-cover pada tulisan ini. 

  Kegiatan penyimpangan para peserta didik remaja memang harus diminimalisir bahkan 

kalau perlu dihentikan laju perkembangannya, agar tidak menjalar kepada peserta didik yang 

“masih murni” belum tersentuh oleh “virus-virus kenakalan” dan “kedzaliman diri”. Berbagai 

pendekatan dari sekolah harus diujicobakan, dengan dalih pendekatan-pendekatan tersebut bisa 

memadamkan atau mengurangi bahkan menghilangkan kenakalan peserta didik remaja dan 

mereka kembali kepada norma-norma yang baik. 

 Salah satu bentuk pendekatan yang bisa diterapkan kepada  peserta didik adalah 

pendekatan agama/religius. Bagi peserta didik remaja sangat diperlukan adanya pemahaman, 

pendalaman serta ketaatan terhadap ajaran-ajaran agama yang dianut. Menurut TB. Aat Syafaat 

dalam bukunya “Peranan Pendidikan Agama Islam dalam Mencegah Kenakalan Remaja” (2008) 

menyatakan bahwa kenyataan sehari-hari menunjukkan para peserta didik remaja yang 
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melakukan kejahatan dan tindakan menyimpang sebagian besar kurang  memahami norma-

norma agama, bahkan mungkin lalai menunaikan perintah-perintah agama.  

    Musthafa Fahmi dalam buku Kesehatan   Jiwa dalam Keluarga, Sekolah dan Masyarakat 

(1977) menyatakan bahwa berbagai kenakalan yang dilakukan peserta didik  remaja salah satu 

faktor penyebabnya karena keringnya ajaran agama sehingga menyebabkan  kesehatan jiwa 

terganggu. Demikian pula yang disampaikan Jaudah Muhammad Awwad dalam buku Mendidik 

Anak Secara Islami, diterj. Shihabuddin ( 1995) yang mengatakan bahwa hal terpenting bagi anak 

remaja adalah pembinaan ajaran agama secara mendalam sehingga akan meminimalisir 

terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan remaja pada masanya  

 Karenanya lembaga pendidikan umum  memang perlu membangun  sekolah ruhhiyah 

atau ruhaniyah bagi peserta didik. Meskipun di dalamnya sekolah berbasis umum, tetapi tetap 

saja sekolah ruhhiyah tetap diwujudkan. Sehingga dampak krisis religiusitas terhadap peserta 

didik bisa diminimalisir, bahkan bila perlu tujuan adanya “pembudayaan religi” di sekolah-

sekolah— apalagi yang berbasis umum— terus digalakkan. 

 Sekolah ruhhiyah atau ruhaniyah adalah sekolah yang mengkayakan dirinya dengan 

kegiatan-kegiatan yang berbau agama, atau sekolah yang  memperbanyak nafas-nafas 

religious-illahiyah. Atau sekolah yang didalamnya banyak mengembangkan unsur-unsur 

“penghidupan-aktif” atau “penyehatan-aktif” ruhaniyah atau qalbiyah”. Selama ini yang kita 

amati adalah banyaknya sekolah-sekolah umum yang “mematikan diri” terhadap kegiatan-

kegiatan agamis, atau sekolah-sekolah umum yang menyempitkan lahan kegiatan keagamaan. 

Terkadang kegiatan keagamaan  hanya dilakukan pada waktu Ramadan saja, setelahnya “mati”. 

Atau kegiatan keagamaan hanya dihidupkan pada waktu hari-hari besar keagamaan saja 

misalkan isra’ mi’raj, milad Nabi Muhammad SAW dan setelahnya “mati”. Keadaan yang 

demikian tentulah sangat memprihatinkan. Sebab bisa menjadikan  qalb para peserta didik  

kering dari “hidangan-hidangan rohani”. Sehingga hal inilah yang menjadikan para peserta didik 

“sulit diatur, membangkang, mbalelo, sak maunya sendiri, berhati keras, banyak melakukan hal-

hal kotor” dan sebagainya. 
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 Banyak keuntungan yang sebenarnya didapatkan bilamana lembaga pendidikan 

umum—SMA dan SMK—mengembangkan sekolah ruhhiyah/ruhaniyah ini, di antaranya adalah 

terbentuknya karakter yang baik dan mulia pada peserta didik, sebagaimana yang dipaparkan 

oleh  Ratna Megawangi— Founder Indonesia Heritage Foundation— ada tiga tahap yang terbentuk 

melalui sekolah ruhaniyah ini yakni : (Shintawati, Pendidikan Berbasis Karakter, 

http://jsit.web.id/index.php?option=com_content&task=view&id=416&Itemid=73)    

1. MORAL KNOWING :  Memahamkan dengan baik pada anak tentang arti kebaikan. Mengapa 

harus berperilaku baik. Untuk apa berperilaku baik.  Dan apa manfaat berperilaku baik.  

2. MORAL FEELING :   Membangun kecintaan berperilaku baik pada anak yang akan menjadi 

sumber energi anak untuk berperilaku baik.   Membentuk karakter adalah dengan cara 

menumbuhkannya.        

3. MORAL ACTION :  Bagaimana membuat pengetahuan moral menjadi tindakan nyata. Moral 

action ini merupakan outcome dari dua tahap sebelumnya dan harus dilakukan berulang-ulang 

agar menjadi moral behavior  

        Dengan tiga tahapan ini, proses pembentukan karakter akan jauh dari kesan dan praktik doktrinasi 

yang menekan, justru sebaliknya, peserta didik akan mencintai berbuat baik karena dorongan internal dari 

dalam dirinya sendiri. Masih menurut Indonesia Heritage Foundation, ada 9 pilar karakter yang bisa 

ditumbuhkan melalui sekolah ruhaniyah ini  dalam diri anak adalah  :  

1. Cinta Allah, dengan segenap ciptaanNya  

2. Kemandirian ,tanggung jawab  

3. Kejujuran, bijaksana  

4. Hormat, santun  

5. Dermawan, suka menolong, gotong royong  

6. Percaya diri, kreatif, bekerja keras 

7. Kepemimpinan, keadilan  

8. Baik hati, rendah hati dan kelenturan hati  

9. Toleransi, Kedamaian, kesatuan  
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  Manakala proses sekolah ruhaniyah dalam Lembaga Pendidikan Umum ini berhasil 

maka kemungkinan besar tidak akan mudah peserta didik melakukan tawuran, minuman keras, 

kasar terhadap guru-gurunya, main seks, kongkow-kongkow  pada waktu jam pelajaran,  dan 

berbagai kegiatan non responsibility lainnya.  

 Pertanyaannya sekarang kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa mengembangkan sekolah 

ruhaniyah di Lembaga Pendidikan Umum ini ? untuk menjawab pertanyaan tersebut, bisa 

dilihat beberapa kegiatan berikut ini, mungkin bisa dijadikan pandangan atau usulan yang 

nantinya bisa dilaksanakan di sekolah-sekolah umum di Kebumen utamanya : 

1. Pembudayaan reading of Holy Qur’an 

 Hal yang termulia adalah jika sekolah membudayakan anak-anaknya  untuk membaca Al-

Qur’an setiap hari, meski hanya 5 menit saja sebelum pelajaran dimulai. Pembudayaan 

membaca Al-Quran ini lebih mahal harganya karena bisa “membentuk akhlak mulia pada 

anak dan melenturkan qalb anak” ketimbang hanya mencekoki pelajaran-pelajaran umum 

saja, tanpa adanya penghidupan ruh qur’aniyah dalam kelas. 

2. Hukuman  terhadap peserta didik mengarah pada hukuman ruhaniyah 

Keuntungan hukuman yang mengarah pada kelenturan ruhaniyah adalah mampu  mendidik 

anak untuk lebih peka terhadap kehidupan ruhaniyah dirinya sendiri, yang mungkin selama 

ini terabaikan. Misalkan, anak yang nakal atau anak yang melakukan pelanggaran diberi 

hukuman membaca al-Qur’an dalam 15 menit, menulis al-Qur’an 5 surat atau malah lebih, 

menghafal juzz ‘amma, membaca tafsir Qur’an selama 15 menit dan lain sebagainya. 

3. Penghidupan Muhasabah diri bagi peserta didik 

Sekolah hendaknya menjadwalkan-memprogramkan “muhasabah diri” bagi para peserta 

didik yang dilakukan bisa di masjid, dan mengundang ahli “muhasabah” atau jika tidak 

‘guru PAI-nya”. Muhasabah diri bagi pes-dik itu sangat penting, sebab akan mudah 

melenturkan hati anak, dan membiasakan anak untuk aktif mengintropeksi diri akan 

kekurangan dan kelebihannya, kebaikan dan keburukannya.  
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4. Pembudayaan shalat dluha dan shalat hajat setiap hari di sekolah 

  Tidak banyak sekolah yang membudayakan dua shalat di atas, padahal ke dua shalat 

tersebut sangat baik untuk—sekali lagi—melenturkan hati para peserta didik dan 

membentuk karakter yang mulia. Kalau bisa malah adanya “kewajiban” untuk shalat ke-

duanya. Memang untuk awal mula mereka akan terpaksa, tetapi selanjutnya mereka akan 

mulai terbiasa untuk melakukan shalat tersebut.   

5. Pembudayaan shadaqah setiap hari di sekolah 

Shaqadah itu tidak mutlak harus banyak, lebih baik sedikit tetapi sering. Para peserta didik 

dibudayakan untuk shadaqah setiap hari tidak perlu banyak-banyak Rp. 100 saja sudah 

cukup, sebab dalam hal ini sekolah hanya menjembatani bagaimana supaya anak  nantinya 

bsa terbiasa ber-shaqadah, sehingga dalam tataran di kelas/sekolah tidak perlu banyak-

banyak tetapi sekali lagi “sering”. Jika perlu adakan kotak amal di setiap kelas.  
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