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ABSTRAK 

 

Rini Wulandari. NIM.D01212092. Tahun.2015, Implementasi Program Moslem 

Personality Insurance ( Jaminan Kepribadian Muslim) Dalam Menumbuhkan 

Budaya Religius Di Madrasah Aliyah YKUI Maskumambang Putri Dukun 

Gresik. 

Arus penyebaran informasi yang sudah tak terbendung dapat berdampak positif 

dan negatif terhadap generasi muda. Diantaranya pergaulan bebas, kriminalitas dan 

perkelahian antar pelajar. Oleh karenanya Pondok Pesantren Maskumambang selaku 

basis agama yang memiliki Yayasan Kebangkitan Umat Islam (YKUI) yang berperan 

sebagai lembaga pendidikan formal mulai jenjang MI, MTs, MA dan SMK membuat 

suatu program utama sekolah, yaitu Program MPI (Moslem Personality Insurance). 

Program MPI adalah program yang digagas untuk menumbuhkan kepribadian Islami 

dalam diri siswa dan membangun budaya religius di lingkungan sekolah yang mana 

merupakan refleksi dari visi pesantren yaitu beraqidah shohihah, beramal shaleh, 

berilmu manfaat dan berakhlaq karimah. MA YKUI Maskumambang merupakn 

bagian dari YKUI Maskumambang yang juga menerapkan program tersebut. 

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

pelaksanaan, faktor pendukung dan faktor penghambat program MPI. Penelitian ini 

menggunakan rancangan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologi. Data penelitian berupa tindakan melalui pengamatan, paparan data 

hasil wawancara dan dokumentasi.Pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dimulai 

dari tahap pengumpulan data. 

Berdasarkan analisis data, diperoleh kesimpulan sebagai berikut kegiatan yang 

termasuk dalam program MPI yakni Daily Report, Halaqoh Pagi, Pembiasaan Sholat 

Dhuha dan Dhuhur Berjama’ah, dan Home Visit. Pelaksanaan Program MPI diatur 

dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimulai dengan Kehadiran 

Murobbiah menyambut kedatangan murid, kemudian dimulai kegiatan Halaqoh 

dengan tiga tahap kegiatan, yaitu: pembacaan Al-Qur’an, penyampaian tausiyah, dan 

merekap Daily Report. Kegiatan selanjutnya, yaitu murid melakukan sholat sunnah 

Dhuha di waktu istirahat pertama dan ketika waktu Dhuhur tiba melaksanakan sholat 

Dhuhur berjama’ah di aula sekolah dan dilanjutkan dengan kultum siswa dengan 

dimonitor oleh Murobbiah. Pelaksanaan Home Visit jarang dilakukan, karena kegiatan 

home visit hanya dilaksanakan sekali dalam semester. 

Faktor pendukung program MPI adalah: lingkungan sekolah yang kondusif dan 

agamis, murobbiah (Guru) yang konsisten dan berkompeten, dukungan keluarga 

terhadap program MPI. Adapun faktor penghambatnya adalah : siswa yang tidak 

memperhatikan ketika ada tausiyah, jaringan internet yang belum sepenuhnya 

tersedia, dan lingkungan pergaulan siswa yang kurang baik. 

 

Kata Kunci: Program Moslem Personality Insurance ( Jaminan Kepribadian 

Muslim), Budaya Religius.  


