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ABSTRAK 

 

Gumilar, Gugum. 2019. Pola Peningkatan Kualitas Pembelajran Kitab al-

A>juru>miyyah (Studi Kasus di Pondok Pesantren Nurul Qur’an Pakunden 

Ponorogo)Skripsi.Fakultas Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

PembimbingDr.Muhammad Thoyib, M.Pd 

Kata Kunci: Peninkatan, Pembelajaran Kitab al-A>juru>miyyah 

Pesantren sesuai manifestasi lembang pendidikan agama memilikiperan bukan sekedar 

mengajarkan wawasan keagamaan melainkan wawasan utuh tentang berbagai macam komponen 

kehidupan kepada para tholabahnya, akan tetapi sebelum melangkah pada jenjang yang lebih 

tinggi, pesantren mengajarkan berbagai pembelajarannya tesendiri seperti kitab al-

A>juru>miyyah yang beisi fan ilmu nahwu yang paling dasar yang harus dikuasai para santri 

dalam rangka mempelajari kitab kuning yang lebih dalam. 

Tujuan penelitian ini adalah (1), untuk mendiskripsikan upaya pengadaan peningkatan 

pemelajaran kitab kuning terutama kitab al-A>juru>miyyah,(2) mengetahui bagaimana 

keberhasilan peningkatan pembelajaran kitab kuning terutama pada kitab al-A>juru>miyyah,(#3) 

mengetahui apa yang menjadi faktor pendorong dan penghambat peningkatan pembelajaran kitab 

kuning terutama kitab al-A>juru>miyyah. 

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. 

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik 

analisis data menggunakan konsep Miles dan Huberman, suatu analisis yang terdiri dari reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan terakhir pengecekan keabsahan temuan yaitu 

dengan menggunakan teknik triagulasi. 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa,(1) upaya peningkatan kualitas 

pembelajaran kitab al-A>juru>miyyah di pondok pesantren Nurul Qur’an Pakunden 

Ponorogoadalah kaena adanya banyaknya kemunduran yang terjadi diPondok Pesantren Nurul 

Qur’an, bukan hanya dari kualitas pembelajarannya melainkan pada semua aspek pendiikan dan 

non pendidikan yang yang ada seperti kuantitas santri, kegiatan rutin pondok dan lainya, maka 

diperlukannya suatu terobosan yang dapat meningkatkan itu semua, dan hal tersebut diawali 

dengan peningkatan kualitas pembelajran yang terbukti dapat menggait keseluruhan aspek tadi 

dan bahkan juga meningkatkan prestasi santri dalam berbagai ajang yang diikuti diluar pondok.(2) 

Sedangkan analisis keberhasilan peningkatan kualitas pembelajaran kitab al-A>juru>miyyah di 

pondok pesantren Nurul Qur’an Pakunden Ponorogo adalah dengan dapatnya santri menguasai 

kompetensi tertentu yang dianggap sebagai tolak ukur santri telah sukses dalam melalui 

pembelajaran.(3) Faktor pendorong dan penghambat peningkatan kualitas pembelajaran kitab al-

A>juru>miyyah di pondok pesantren Nurul Qur’an Pakunden Ponorogo adalah faktor internal dan 

eksternal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam di 

Indonesia. Pondok pesantren adalah salah satu cikal bakal dan pilar 

pendidikan di Indonesia, selain pendidikan umum dan madrasah.Pesantren 

merupakan suatu lembaga yang telah terbukti berperan penting dalam 

melakukan transmisi ilmu-ilmu keagamaan di masyarakat.
1
Terbukti dari 

potret masa lalu dimana pesantren memeiliki andil besar dalam pondasi 

pendidikan masyarakat dan pengembangan kultur sosial yang ada pada 

masyarakat, dan sampai sekarang masih dipercaya serta masih diharapakan 

untuk dapat membuat perkembangan di masyarakat. 

Selain itu, pesantren sebagai agent of change harus memiliki peran 

penting. Dalam catatan sejarah terbukti pesantren mampu mencetak tokoh-

tokoh besar. Seperti Alie Yafie dan Sahal Mahfudz yang mencetuskan 

ilmu Fiqh Sosial. Ataupun Munawir Sadzali yang mencetuskan pembagian 

warisan dengan perbandingan yang sama antara laki-laki dan perempuan. 

Pemikiran-pemikiran yang mereka cetuskan tidak lahir begitu saja tana 

mengalami proses yang panjang. Dengan berbekal ilmu pengetahuan dari 

pesantren mereka berusaha mengaktualisasikan ilmu yang mereka peroleh. 

Akan tetapi realitas masyarakat rupanya tidak sesuai dengan perencanaan 

dalam ilmu yang mereka kaji di pesantren. Untuk itulah dengan berbekal 

pemikiran inklusif yang mereka peroleh di pesantren mereka berusaha 

menyelesaikan persoalan umat dengan kearifan lokal.
2
 

                                                             
1
.Djamas Nurhayati, Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca  

Kemerdekaan (Jakarta:Rajawali Pers, 2009), 19. 
2
.Amin Haedari, Pesantren dan Peradaban Islam (Jakarta: Puslitbang 

Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian 

Agama,2010), 240. 
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Ditilik dari sejarah pendidikan Islam Indonesia, pesantren telah 

banyak memiliki andil besar pedidikan di indonesia sehingga sampai 

sekarang pesantren telah dapat mengembangkan diri dan menempati posisi 

penting dalam pencaturan pendidikan. Hasbullah berpendapat bahwa 

psantren di indonesia memang tumbuh dan berkembang sangat pesat, pada 

tahun dan abad ke-19 untuk Jawa saja tidak kurang dari 1.853 pesantren, 

dengan jumlah santri tidak kurang dari 16.500 orang santri. Jumlah 

tersebut belum termasuk-pesantren-peantren yang berkembang diluar 

Jawa, sepeti di Sumatra, Kalimantan, dan lain-lain yang keagamaannya 

terkenal sangat kuat.
3
 

Sebagai lembaga pendidikan Islam, pesantren pada dasarnya hanya 

mengajarkan agama, serta sumber kajian atau mata pelajarannya ialah 

kitab-kitab dalm bahasa arab. Pelajaran agama yang dikaji dalam pesantren 

ialah Al-Qur’an dengan tajwidny dan tafsirnya, aqa’id dan ilmu kalam, 

fiqh dan ushul fiqh, hadis dan musthalahal hadis, bahasa arab dan ilmu 

alatnya seperti nahwu, sharaf. bayan, ma’ani, badi’ dan ‘arudh, tarikh, 

mantiq, dan tasawuf. Kitab yang dikaji di pesantren umumnya kitab-kitab 

yang ditulis abad pertengahan, yaitu antara abad ke-12 sampai abad ke-15 

tau yang lazim disebut “kitab kuning”.
4
 

Sejumlah kitab yang ditentukan untuk dipelajari di suatu pesantren 

dipandang sebagai kurikulumnya. Kurikulum pesantren tersebut meliputi 

delapan mata pelajaran yang disebut pengetahuan humaniora pesantren; 

meliputi Bahasa Arab (ilmu alat), Fiqh-Ushul Fiqh, Tafsir, Hadis, Adab 

(sastra Arab), Akhlak, Tasawuf, dan Tarikh. Serangkaian mata pelajaran 

tersebut terdapat dalam berbagai tingkatan kitab yang di dalamnya 

mengandung dua isi pendidikan. Pertama, isi moral, yakni pembinaan 

sikap mental (watak) dan akhlak karimah. Kedua, isi intelektual, yakni 

pengembangan akal pikiran. 

                                                             
3
.Abuddin Nata, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga 

Pendidikan Islam Di Indonesia (Jakarta: PT GramdiaWidiasaraa Indonesia,2001), 95. 
4
.Ibid., 107. 
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Dalam sistem pembelajaran pesantren, kitab-kitab elementer, 

khususnya untuk “ilmu-ilmu alat” (seperti nahwu dan sharaf), harus 

dipelajari terlebih dahulu sebelum meningkat pada bidang keilmuan 

lainnya. Sebagai contoh dalam ilmu nahwu seorang santri setelah 

mempelajari Muqaddimah al-A>juru>miyyah (biasa disebut jurumiyyah) 

karangan Abu Abdulllah ibn Muhammad ibn Daud As-Sanhaji ibn 

Ajurrum (w. 1323), biasanya dilanjutkan dengan mempelajari 

Mutammimah karangan Syamsuddin Muhammad ibn Muhammad al-

Rua’aini yang merupakan syarah (komentar) terhadap Jurumiyyah.
5
Secara 

garis besar pendidikan di pondok pesantren dilakukan secara bertahap dari 

tingkat yang paling rendah hingga tingkat yang paling tinggi serta yang 

paling penting dalam tahap awal santri dalam mengarungi pembelajaran di 

pondok pesantren ialah pada tahap pembelajaran ilmu alat dasar seperti al-

A>juru>miyyah, karna sangat menentukan pondasi dasar dalam 

memahami ilmu ilmu lain yang berbasis kitab kuning. 

Menurut Dhofier tinggi- rendahnya pengetahuan santri itu diukur 

dengan jumlah buku yang telah dipelajari dan dari lamanya ia mengaji. 

Keberhasilannya dalam belajar dapat diketahui secara informal setelah 

kyai memberi ijazah, yakni berupa pengakuan kyai terhadap kitab yang 

telah dibaca dan dipelajari santri, serta perkenaannya untuk mengajarkan 

kitab tersebut kepada masyarakat.
6
 

Kenyataan yang terjadi di pondok pesantren Nurul Qur’an 

Pakunden Ponorogo, ialah pondok pesantren yang memiliki sistematika 

kurikulum pendidikan yang cukup simpel dengan mengkategorikan santri 

berdasarkan kelas dengan pembelajaran ilmu alat serta fiqh yang paling 

ditonjolkan sebagai produk utama santri dalam menghadapi realitas 

masyarakat selepas belajar di pondok pesantren. Kelas-kelas yang ada di 

                                                             
5
.Arif Subhan, Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad Ke-20: Pergumulan 

Antara Modernisasi dan Identitas (Jakarta: Kencana,2012), 85 
6
.Abuddin Nata, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-

lembagaPendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: PT.Gramedia,2001), 169. 
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pondok pesantren Nurul Qur’an Pakunden Ponorogo ialah kelas 

Jurumiyyah, kelas Imrithi, kelas Mutammimah, kelas Alfiyah Awwal, kelas 

Alfiyah Tsani, kelas Funun, kelas Bajury.
7
 

Pada empat tingkatan pertama, yaitu kelas Jurumiyyah sampai 

kelas Alfiyah Awwal memiliki pasangan kitab fiqh sebagi ajang praktek 

dari teori ilmu alat yang didapatkan, seperti pada jenjang kelas Jurumiyyah 

para santri mempraktikan ilmu nahwunya pada kitab Safinah al-Najah, 

lalu pada kelas Imrithi, dipersiapkan kitab matan Abi Syuja’ yang di 

fungsikan sama. Ketika masuk pada kelas Alfiyah Tsani barulah santri di 

fokuskan pada pemahaman dari kitab-kitab fiqh yang telah dipelajari dan 

mulai pengenalan pada ilmu lain sperti Musthalah al-Hadits dengan 

kitabnya Minhah al-Mugits, lalu as-Sullam al-Munawwraq (mantiq), 

waraqqat (ushl fiqh), Qowa’id al-Jalalain (i’lal),Yaqut an-Nafis (fiqh), 

Bajury (fiqh). 

Kurikulum yang diterapkan sekarang merupakan sebuah bentuk 

pengembanagn dari hasil evaluasi pembelajaran pondok pesantren Nurul 

Qur’an Pakunden Ponorogo pada tahun ajaran 2014-2015, karena pada 

sebelumnya pembelajaran hanya berlangsung sangat statis sehingga tidak 

ada perkembangan signifikan pada pembelajaran, pada akhirnya pengasuh 

pondok pesantren Nurul Qur’an Kyai Haji Muhammad Sholekhan Al-

Hafidz melakukan perombakan dan peningkatan mutu pembelajaran agar 

santri memiliki tingkat pemahaman yang lebih mempuni dalam menguasai 

kitab kuning melalui peningkatan-peningkatan dalam metode dan strategi 

pada pembelajaran awal ilmu alat yang membuahkan hasil. Terbukti 

prestasi santri yang dicapai ialah juara II lomba lalaran Nadhom al-Imrithi 

beserta murad dan juara II qiroah al-kutub fath al-Qarib garda bangsa se-

kresidenan Madiun tahun 2016.
8
 

                                                             
7
.Lihat transkrip dokumentasi nomor 02/W/25-II/2019 

8
.Lihat transkrip dokumentasi nomor 07/D/27-II/2019. 



5 

 

 

 

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian yang berjudul “Pola Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran Kitab Nahwu Awal Al-A>Juru>miyyah. (Studi Kasus di 

Pondok Pesantren Nurul Qur’an Pakunden Ponorogo)” 

 

B. Fokus Penelitian 

Untuk membatasi permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti 

memfokuskan penelitian ini pada masalah peningkatan pembelajaran kitab 

nahwu awal al-A>juru>miyyah di pondok pesantren Nurul Qur’an 

Pakunden Ponorogo. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, makadapat 

penulis rumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana upaya peningkatan kualitas pembelajaran kitab al-

A>juru>miyyah di pondok pesantren Nurul Qur’an Pakunden 

Ponorogo? 

2. Bagaimana analisis keberhasilan peningkatan kualitas pembelajaran 

kitab al-A>juru>miyyah di pondok pesantren Nurul Qur’an Pakunden 

Ponorogo? 

3. Apa faktor pendorong dan penghambat peningkatan kualitas 

pembelajaran kitab al-A>juru>miyyah di pondok pesantren Nurul 

Qur’an Pakunden Ponorogo? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, makadapat 

penulis rumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk upaya peningkatan kualitas pembelajaran kitab al-

A>juru>miyyah di pondok pesantren Nurul Qur’an Pakunden 

Ponorogo? 
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2. Bagaimana analisis keberhasilan upaya peningkatan kualitas 

pembelajaran kitab al-A>juru>miyyah di pondok pesantren Nurul 

Qur’an Pakunden Ponorogo? 

3. Apa faktor pendorong dan penghambat upaya peningkatan kualitas 

pembelajaran kitab al-A>juru>miyyah di pondok pesantren Nurul 

Qur’an Pakunden Ponorogo? 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

a. Hasil penelitian ini akan bermanfaat sebagai kontribusi bagi 

khasanah ilmiah dalam bidang pendidikan. 

b. Untuk kepentingan studi ilmiyah dan sebagai bahan informasi serta 

acuan bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian lebih 

lanjut. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Qur’an Pakunden Ponorogo 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan 

pemikiran bagi Pondok Pesantren Nurul Qur’an Pakunden Ponorogo 

dalam memecahkan masalah yang dihadapi di Pondok Pesantren 

Nurul Qur’an Pakunden Ponorogo dan juga digunakan sebagai dasar 

dalam upaya pengembangan di lembaga pendidikan. 

b. Bagi pengurus Pondok Pesantren Nurul Qur’an Pakunden Ponorogo 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan 

masukan dan referensi dalam upaya peningkatan pembelajaran kitab-

kitab kuning lain terutama dalam bidang pemahama dalam berbagai 

macam fan illmu yang tertuang dalam berbagai macam kitab klasik. 

 

 

c. Bagi santri 
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Dengan penelitian ini diharapkan dapat memotivasi santri agar 

selalu meningkatkan belajar tentang kitab kuning dan membuat 

santri lebih mudah dalam memepelajari serta memahami isi 

kandungan yang terdapat dalam berbagai kitab kuning. 

 

d. Bagi peneliti 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan pengalaman yang lebih matang dalam bidang 

pendidikan dan penelitian dan juga sebagai sumbangan untuk 

memperkaya ilmu pengetahuan. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk mendapatkan susunan yang sistematis dan mudah difahami 

oleh pembaca, maka dalam penyusunan skripsi ini sengaja penulis 

membagi menjadi lima bab, antara bab satu dengan bab yang lain saling 

mengait, sehingga merupakan satu kebulatan yang tidak bisa dipisahkan. 

Yang dimaksudkan kebulatan disini adalah masing-masing bab dan sub 

bab masih mengarah kepada satu pembahasan yang sesuai dengan judul 

skripsi ini, dalam artian tidak mengalami penyimpangan dari apa yang 

dimaksud dalam masalah tersebut. Adapun sistematika pembahasannya 

adalah sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan. Bab ini berfungsi sebagai gambaran umum untuk 

memberi pola pemikiran bagi keseluruhan skripsi, yang meliputi latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika pembahasan. 

BAB II : Berisi tentang kajian teori dan teknik penelitian terdahulu, yakni 

untuk mengetahui kerangka acuan teori yang digunakan sebagai landasan 

dalam melakukan penelitian yaitu tentang standarisasi penguasaan kitab 

kuning yang terdiri dari pengertian pondok pesantren, proses belajar 
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mengajar, penguasaan kitab kuning, dan upaya peningkata pembelajaran 

kitab kuning, dan standarisasi pemahaman kitab kuning. 

BAB III: Metode penelitian dalam bab ini berkaitn tentang metode-metode 

yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitan, dan diunkapakan pula 

jenis serta pendekatan penelitan, kehadiran peneliti,lokasi penelitian, data 

serta sumber data, teknik pengumpulan data yang digunakan, analisis 

terhadap data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian. 

BAB IV: Temuan penelitian dalam bab ini berisi tentang paparan data, 

yang berisi hasil penelitian di lapangan yang terdiri atas gambaran umum 

lokasi penelitian dan deskripsi data. Gambaran umum lokasi penelitian 

berbicara tentang Pondok Pesantren Nurul Qur’an Pakunden Ponorogo 

yang meliputi : sejarah berdiri, visi dan misi, letak geografis, sarana dan 

prasarana. Sedangkan deskripsi data tentang perencanaan, pelaksanaan 

peningkatan pembelajran kitab kuning, serta standarisasi pemahaman kitab 

kuning di Pondok Pesantren Nurul Qur’an Pakunden Ponorogo beserta 

dengan metode-metode yang peniliti gunakan dalam penelitian ini. 

BAB V : Pembahasan, dalam bab ini berisi tentang pembahasan hasil 

penelitian yang meliputi temuan-temuan dari hasil penelitian dan analisis 

dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yang berkaitan dengan upaya 

peningkatan kualitas pembelajaran kitab kuning al-A>juru>miyyah di 

Pondok Pesantren Nurul Qur’an Pakunden Ponorogo, analisis keberhasilan 

peningkatan kualitas pembelajarn kitab kuning al-A>juru>miyyah di 

Pondok Pesantren Nurul Qur’an Pakunden, serta faktor pendorong dan 

penghambat peningkatan kualitas pembelajaran kitab al-A>juru>miyyah 

di pondok pesantren Nurul Qur’an Pakunden Ponorogo 

BAB VI : Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dari skripsi yang 

penulis susun, didalamnya menguraikan tentang kesimpulan sebagai 

jawaban dari pokok permasalahan dan saran-saran yang terkait dengan 

hasil penelitian, dan sebagai pelengkap penulisan skripsi ini, penulis 
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melampirkan daftar kepustakaan, daftar riwayat hidup dan lampiran-

lampiran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Tedahulu 

Rencana penelitian ini berangkat dari telaah pustaka dari kajian 

penelitian yang terdahulu. Adapun penelitian yang dilakukan sebelumnya 

yaitu: 

Pertama, skripsi karya Yuli Imroatin Tahun 2007 yang berjudul “ 

Pola Pembelajaran Kitab Kuning di Madrasah Salafiyah Ponpes Nurul 

Qur‟an Pakunden Ponorogo”. Dengan kesimpulan: (a) Pola pembelajaran 

kitab kuning di Madrasah Salafiyah Ponpes Nurul Qur‟an adalah 

menggunakan sistem klasikal dan menggunakan kurikulum berbasis 

pesantren yaitu lebih mengutamakan tujuan (kompetensi santri) dalam 

bidang kitab dari materi semata, dan menitikberatkan pada pembentukan 

santri tafaqquh fiddin. (b) Faktor pendukungnya meliputi: minat santri, 

motivasi keluarga dan ustadz, jumlah guru memadai, SDM guru baik, 

sarana prasarana memadai. Faktor penghambatnya meliputi:  kurangnya 

minat santri, IQ rendah, santri sering komunikasi dengan masyarakat, 

banyaknya kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan, faktor 

pernikahan guru, dan lain-lain.
1
 

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian 

yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif serta 

sama-sama membahas tentang faktor pendorong dan penghambat dari 

pembelajaran kitab kuning. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian 

terdahulu meneliti tentag pola pembelajaran kitab kuning. Penelitian yang 

sekarang meneliti tentang peningkatan kualitas pemebelajara kitab kuning 

terutama pada pemebelajaran kitab nahwu awal al-a>juru>miyyah yang 

berkaitan dengan aspek evaluasi dalam pembelajaran kitab kuning. 

                                                             
1
.Yuli Imroatin,Pola Pembelajaran Kitab Kuning di Madrasah Salafiyah Ponpes Nurul 

Qur‟an Pakunden Ponorogo (Ponorogo, STAIN Ponorogo 2007), 64 
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Kedua, skripsi karya Eni Munfaati Tahun 2017 yang berjudul 

“Standarisasi Penguasaan Kitab Nahwu Di Pondok Pesantren 

Darussalam Mekar Agung”. Dengan kesimpulan, pertama secara garis 

besar standarisasi yang ada pada posantren salaf terutama pada pelajaran 

nahwu  jaeang diperhatikan maka dari hal tersebut muncul lah istilah 

standarisasi yang dibuktikan melalui berbagai macam evaluasi yang 

diakukan oleh pihak dewan asatidz pondok pesantren. Hal ini dilakukan 

agar tingkat pemahaman santri dapat terukur dan membuat mudah dalam 

penanganan santri yang belum dapt menguasai kitab tertentu. Kedua 

pelaksanaan standarisasi penguasaan kitab Nahwu di Pondok Pesantren 

Darussalam Mekar Agung Madiun yaitu berupapemaksimalan metode 

pembelajaran yang dilaksanakan dalam pelajaran Nahwu, diantaranya 

pelaksanaan metode Mudzakaroh (Diskusi), metode Karya Ilmiah 

(Resume/Ikhtishar), metode Hafalan (Tahfidz), metode Penguatan 

(Tiqrar). Ketiga bentuk standarisasi penguasaan kitab Nahwu di Pondok 

Pesantren Darussalam Mekar Agung Madiun adalah Standar minimal yang 

harus dicapai oleh setiap santri melalui kegiatan pembelajaran kitab 

Nahwu yang sudah dilaksanakan dalam tiap tingkatan, baik di tingkat MI, 

MTs, maupun MA.
2
 

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian 

yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif serta 

mengkaji tentang kitab kuning. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian 

terdahulu meneliti tentang pembelajaran kitab kuning yang yang memiliki 

kriteria standarisasi sebagai bentuk tolak ukur evaluasi. Penelitian yang 

sekarang meneliti tentang peningkatan kualitas pemebelajara kitab kuning 

terutama pada pemebelajaran kitab nahwu awal al-a>juru>miyyah yang 

berkaitan dengan aspek evaluasi dalam pembelajaran kitab kuning. 

 

B. Kajian Teori 

                                                             
2
.Eni Munfaati, Standarisasi Penguasaan Kitab Nahwu Di Pondok Pesantren 

Darussalam Mekar Agung (Ponorogo, STAIN Ponorogo 2007), 82 
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1. Pengertian Pondok Pesantren 

 Menurut Zamakhsyari Dhofier, perkataan pesantren berasal dari 

kata santri, yang dengan awalan „pe‟ di depan dan akhiran „an‟ berarti 

tempat tinggal para santri. Profesor Johns bependapat bahwa istilah santri 

berasal dari bahasa Tamil, yang berarti guru mengaji, sedangkan C.C Berg 

berpendapat bahwa istilah tersebut berasal dari istilah shastri yang dalam 

bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci Agama Hindu, atau 

seorang sarjana ahli kitab suci Agama Hindu. Kata shastri berasal dari kata 

shastra yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama atau buku-buku 

tentang ilmu pengetahuan. Asal usul kata santri banyak pula sarjana yang 

berpendapat, bahwa lembaga pesantren pada dasarnya adalah lembaga 

pendidikan keagamaan bangsa Indonesia pada masa menganut agama 

Hindu Buddha yang bernama “mandala” yang diislamkan oleh para kyai.
3
 

Pesantren atau pondok adalah lembaga yang dapat dikatakan 

merupakan wujud proses wajar perkembangan sistem pendidikan dan 

selanjutnya, ia dapat merupakan bapak dari pendidikan Islam. Pesantren 

sendiri menurut pengertian dasarnya adalah tempat belajar para santri, 

sedangkan pondok berarti rumah atau tempat tinggal sederhana yang 

terbuat dari bambu. Di samping itu, kata pondok mungkin berasal dari 

bahasa Arab “funduq” yang berarti “hotel atau asrama”. Pada awal 

pertumbuhan dan perkembangannya, pondok bukanlah semata-mata 

dimaksudkan sebagai tempat tinggal atau asrama para santri untuk 

mengikuti dengan baik pelajaran yang diberikan oleh kyai, melainkan juga 

sebagai tempat training atau latihan bagi santri agar mampu hidup mandiri 

dalam masyarakat.
4
 

 Bila dilihat dari perubahan dan pertumbuhan pesantren, ditemukan 

bermacam-macam pola perubahan, antara lain sebagai berikut. Pertama, 

pesantren yang terdiri hanya masjid dan rumah kyai. Pesantren ini masih 

                                                             
3
.Mukodi, Menjaga Umat Pilar-pilar Budaya Pondok Tremas Pacitan di Era Global 

(Yogyakarta: Lentera Kresindo, 2015), 42.  
4
Abuddin Nata, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan 

Islam di Indonesia, 90. 
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sangat sederhana di mana kyai menggunakan masjid atau rumahnya 

sendiri untuk tempat mengajar. Santri berasal dari daerah sekitar pesantren 

tersebut. Kedua, pesantren yang terdiri dari masjid, rumah kyai, pondok 

atau asrama. Pola ini telah dilengkapi pondok yang disediakan bagi para 

santri yang datang dari daerah lain. Ketiga, pesantren yang terdiri dari 

masjid, rumah kyai, pondok atau asrama, dan madrasah. Berbeda dengan 

yang pertama dan kedua, pola ini telah memakai sistem klasikal, santri 

mendapat pengaajaran di madrasah. Di samping itu, belajar mengaji, 

mengikuti pengajaran yang diberikan oleh kyai di pondok. Keempat, 

pesantren yang telah berubah kelembagaannya yang terdiri dari masjid, 

rumah kyai, pondok atau asrama, madrasah, dan tempat keterampilan. Pola 

ini dilengkapidengan tempat-tempat ketrampilan agar santri terampil 

dengan pekerjaan yang sesuai dengan sosial kemasyarakatannya, seperti 

pertanian, peternakan, jahit-menjahit, dan sebagainya.Lain hal nya dengan 

pola yang kelima, seperti halnya pola keempat, ditambah adanya 

universitas, gedung pertemuan, tempat olah raga, dan sekolah umum. Pada 

pola ini pesantren merupakan lembaga pendidikan yang telah berkembang 

dan bisa dikatakan sebagai pesantren modern. Sebagaimana yang 

dikatakan oleh Zamakhsyari Dhofier sebagai pesantren “khalafi” yang 

telah memasukkan pelajaran-pelajaran umum, atau membuka tipe sekolah 

umum di lingkungan pesantren, dan digambarkan dengan istilah 

“pengajian membaca Al-Qur‟an, pengajian kitab, pesantren tingkat dasar, 

tingkat menengah, dan pesantren tingkat tinggi”.
5
 

 Salah satu tradisi agung (great tradition) di Indonesia adalah 

tradisi pengajaran agama islam seperti yang muncul di pesantren jawa dan 

lembaga-lembaga serupa di luar jawa sert semenanjung malaya Menurut 

Dhofier, pada masa lalu pengajaran kitab-kitab klasik, terutama karangan 

                                                             
5
.Abuddin Nata, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga 

Pendidikan Islam di Indonesia., 97. 
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ulama faham syafi‟i, merupakan pengajaran satu-satunya dalam 

lingkungan pesantren.
6
 

 Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebut „pondok‟ dan 

„pesantren‟ dengan pengertian sama, yaitu”asrama dan tempat murid-

murid belajar mengaji”.
7
Dengan demikian, pondok pesantrenmerupakan 

lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya terdapat unsur-unsur „kyai‟ 

(pemilik sekaligus guru), „santri‟ (murid), masjid atau „musholla‟ (tempat 

belajar), asrama (penginapan santri), dan kitab-kitab klasik Islam (bahan 

pelajaran). 

2. Pengertian Kitab Kuning 

 Kata “kitab” itu dari bahasa Arab, artinya buku. Hanya saja, bagi 

orang NU, enggan menyebut kitab dengan istilah buku. Sebab kalau 

dibilang buku konotasinya sama dengan buku-buku yang beredar, yakni 

semua disiplin ilmu. Padahal kitab itu sangatlah erat hubungannya dengan 

pelajaran keagamaan/keislaman. Bahkan kadang-kadang ada sebagian 

orang NU yang fanatik: asal tulisannya Arab disebutnya kitab. Tidak 

peduli apa itu isinya! Apalagi kalau yang ia lihat itu kertasnya sudah agak 

kusut-kusut sedikit, warnanya kuning, tulisannya Arab, jelas itu kitab. Jika 

dia ditanya: “bawa majalah apa itu?”, tentu jawabnya: “bawa kitab!” Ia 

tidak akan bilang buku/majalah, sebab tulisannya Arab.
8
 

 Kitab kuning adalah sebutan untuk literatur yang digunakan 

sebagai rujukan umum dalam proses pendidikan di lembaga pendidikan 

Islam tradisional pesantren. Kitab kuning digunakan secara luas di 

lingkungan pesantren, terutama pesantren yang masih menggunakan 

metode pengajaran dalam bentuk halaqah. Penggunaan kitab kuning 

merupakan tradisi keilmuan yang melekat dalam sistem pendidikan di 

                                                             
6
Mukodi, MenjagaUmat : Pilar-Pilar BudyaPondokTremasPacitan Di Era Global 

(Yogyakarta: Lingkar Media, 2015), 59. 
7
Arief Subhan, Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20: Pergumulan antara 

Modernisasi dan Identitas (Jakarta: Kencana, 2012), 76. 
8
.Munawir Abdul Fattah, Tradisi Orang-orang NU (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 

2008), 24. 
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pesantren. Sebagai elemen utama dalam sistem pendidikan di pesantren, 

kitab kuning telah menjadi jati diri (identity) dari pesantren (salafiyyah) itu 

sendiri. Karena itu, keberadaan kitab kuning identik dengan eksistensi 

pesantren salafiyyah.
9
 

 Kitab kuning adalah buku-buku berhuruf Arab yang dipakai di 

lingkungan pesantren, disebut kuning karena kertas buku yang berwarna 

kuning yang dibawa dari Timur Tengah pada abad kedua puluh.
10

 

Terdapat banyak ilmu yang dibahas didalam kitab kuning terutama 

berkaitan dengan ilmu keagamaan dan sastra arab, akan tetapi yang paling 

penting dan sering digunakan dalam kurikulum pesantren pada tahapan 

awal santri ialah kitab kuning yang memuat fan ilmu nahwu, sedangkan 

ilmu-ilmu lain dibahas ketika santri sudah dapat menguasai ilmu nahwu. 

Ilmu nahwu sendiri secara bahasa dapat diartikan kumpulan beberapa 

makna, sedangkan secara istilah Ibn „Usfhur mengatakan “ilmu nahwu 

adalah ilmu yang keluar menggunakan berbagai macam qiyas (analogi) 

yang pengambilannya berdasarkan pada penelitian kalam (ucapan) yang 

berlaku diantara orang Arab yang berfaidah untuk mengetahui susunan 

dari kalam tadi”.
11

 

Lebih lanjut ilmu nahwu memiliki faidah untuk menambah 

femahaman dan meninggikan harga diri,
12

 dan hal tersebut menjadi urgensi 

dari mempelajari ilmu ini yang dengan kata lain semakin seseorang 

menguasi ilmu nahwu maka pemahamannya kan ilmu lain yang berbasis 

bahasa arab akan semakin meningkat. 

 

3. Proses Belajar Mengajar 

                                                             
9
.Djamas Nrhayati, Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan, 34. 

10
.Martin Van Bruinessen, Kitab Kuning Pesantren dan Tareka (Bandung: Mizan, 1999), 

132. 
11

.Abdul Rahman Al-Mukudi, Ha>syiyah Al-„Ala>mah Ibn Hamdu>n, Ala>Syarh Al-

Maku>di> li Alfiyah Ibn Al-Ma>lik (Semarang: Thoha Putra), 14. 
12

.Ibid, 14. 
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Belajar adalah suatu aktivitas atau suatu proses untuk memperoleh 

pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap, 

dan mengokohkan kepribadian. Dalam konteks menjadi tahu atau proses 

memperoleh pengetahuan, menurut pemahaman sains konvensional, 

kontak manusia dengan alam diistilahkan dengan pengalaman 

(experience). Pengalaman yang terjadi berulang kali melahirkan 

pengetahuan (knowledge) atau a baby of knowledge. Definisi ini 

merupakan definisi umum dalam pembelajaran sains secara konvensional, 

dan beranggapan bahwa pengetahuan sudah terserak di alam, tinggal 

bagaimana siswa atau pembelajar bereksplorasi, menggali dan menemukan 

kemudian memungutnya untuk memperolah pengetahuan.
13

 

Bukti bahwa seseorang telah belajar ialah terjadinya perubahan 

tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, 

dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. Tingkah laku memiliki unsur 

subjektif dan unsur motoris. Unsur subjektif adalah unsur rohaniyah 

sedangkan unsur motoris adalah unsur jasmaniah. Bahwa seseorang 

sedang berfikir dapat dilihat dari raut mukanya, sikapnya dalam 

rohaniahnya tidak bisa kita lihat. 

Mengajar ialah menyampaikan pengetahuan kepada siswa didik 

atau murid di sekolah. Kriteria ini sejalan dengan pendapat dari teori 

pendidikan yang bersikap pada mata pelajaran yang disebut formal atau 

tradisional.  

Melihat perkembangan konsep pembelajaran yang mengarah pada 

praktik pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, 

dapat didefinisikan secara ringkas bahwa mengajar adalah suatu proses 

kegiatan untuk membantu orang lain mencapai kemajuan seoptimal 

                                                             
13

.Suryono dan Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2014), 9. 
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mungkin sesuai dengan tingkat perkembangan potensi kognitif, afektif, 

maupun psikomornya.
14

 

Sistem pengajaran atau pembelajaran di pondok pesantren biasanya 

menerapkan sistem wetonan, sorogan, dan hafalan. Wetonan atau 

bandongan adalah metode kuliah dimana para santri mengikuti pelajaran 

dengan duduk di sekeliling kyai. Kyai membacakan kitab yang dipelajari 

saat itu, santri menyimak kitab masing-masing dan membuat catatan. 

Soroganadalah metode kuliah dengan cara santri menghadap guru seorang 

demi seorang dengan membawa kitab yang akan dipelajari.
15

 

Pengajaran kitab kuning lazimnya diajarkan secara lisan oleh para 

kiyai. Kitab di bacakan keras-keras di depan kelompok santri, sementara 

para santri memegang bukunya sendiri memberikan harakat  sebagaimana 

bacaan kiyai dan mencatat penjelasannya, baik, baikdari segi lughawi 

(bahasanya), maupun ma‟nawi (makna). Santri boleh jadi mengajukan 

pertanyaannya, tapi biasanya terbatas pada konteks sempit kitab itu. Jarang 

sekalali ada usaha menghubungkan uraian-uraian menghubungkan kitab 

dengan hal-hal kongkret , atau situasi kontempoer. Kiyai jarang 

menanyakan pakah santri paham dengan kitab yang dijelaskannya itu , 

kecuali pada tingkat pemahaman lughawi. Kitab-kitab yang bersifat 

penghantar sering di hafalkan, sedangkan kitab-kitab advance hanya 

dibaca saja dari awal sampai akhir.
16

 

4. Upaya Peningkatan Kualitas Pembelajaran Kitab Kuning 

Kualitas merupakan salah satu indikator penting bagi perusahaan 

untuk dapat eksis di tengah ketatnya persaingan dalam industri. Kualitas 

didefinisikan sebagai totalitas dari karakteristik suatu produk yang 

menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang 

                                                             
14

.Suryono dan Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2014), 18  
15

.Haidar Putra Daulay, Historisitas dan Eksistensi Pesantren Sekolah dan Madrasah 

(Yogyakarta: PT. Tiara WacanaYogya, 2001), 10-11. 
16

.Mukodi, Menjaga Umat Pilar-pilar Budaya Pondok Tremas Pacitan di Era Global 

(Yogyakarta: Lentera Kresindo, 2015), 60. 



17 
 

 
 

dispesifikasikan atau ditetapkan.
17

 Hal tersebut berlaku pula dalam 

pembelajaran di dalam pesantren dimana pesantren sebagai lembaga 

pendidikan yang dapat diibaratkan sebagai perusahaan dengan produk 

yang dijual adalah pendidikan yang diberikan kepada para santri yang 

didalam pendidikan itu terdapat brand khusus yang melekat pada 

pendidikan pesantren, yaitu pembelajaran kitab kuning. Berkaitan dengan 

hal ini pula kualitas ialah kesesuaian untuk penggunaan (fitness for use), 

ini berarti bahwa suatu produk atau jasa hendaklah sesuai dengan apa yang 

diperlukan atau diharapkan oleh pengguna
18

, dan ini merupakan suatu titi 

tekan diman pembelajaran kitab kuning dipesantren harus sesuai dengan 

apa yang dibutuhkan santri sesuaidengan keadaan masing-masingsaat itu 

dan kedepanya secara bertahap. 

Pesantren yang secara tidak langsung memiliki kekuatan 

pembentuk kurikulum yaitu kiyai memiliki ghirah yang kuat dalam 

membangun pembelajaran didalam pondoknya terutama dalam kajian 

kitab kuning bil khusus kitab nahwu al-A>juru>miyyah karena 

didalamnya terdapat kaidah-kaidah dasar mengenai gramar tata bahasa 

arab dan yang nantinya akan berpengaruh terhadap pemahaman dalam 

membaca kitab kuning lain yang memiliki basis fan ilmu lain. 

Pondok pesantren didirikan secara individual oleh 

seorang/beberapa orang kiai (biasanya family), maka segala sesuatu yang 

berlaku dalam pondok tersebut sangat bergantung kepada sistem 

kedisiplinan kiai yang bersangkutan. Oleh karena itu, masing- masing 

pondok pesantren mempunyai tipe khas keilmuan yang berbeda-beda. Bila 

kiai yang bersangkutan ahli dan gemar ilmu pengetahuan alat, maka 

pondoknya pun terkenal dengan ilmu pengetahuan tersebut. Menurut 

Djamaluddin. di sinilah timbul kesulitan-kesulitan besar untuk 

menyelenggarakan kurikulum, karena karismatik kedisiplinan kiai yang 

mengasuhnya/kedaulatan penuh ada di tangan kiai. Itulah sebabnya 

                                                             
17

.A.Yazid, BAB II, Article, 2, (2013), 6 
18

  Uhar Suharsaputra, Administrasi Pendidikan (Bandung: Refika Aditama, 2010), 227 
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pondok pesantren dari sudut sosiologi dapat diibaratkan sebagai suatu 

kerajaan tersendiri. 

Berangkat dari hal itu seorang kiyai yang memiliki otoritas paling 

tinggi di pondok pesantren haruslah memiliki elektabilitas yang mempuni 

dalam memberdayakan para santrinya dalam bidang pembelajaran, adapun 

upaya yang dapat dilakukan seorang kiyai dalam melakukan peningkatan 

dalam pembelajaan kitab kuning ialah. memberikan Materi Pelajaran 

nahwu dalam pengajian harian untuk meningkatkan kemampuan membaca 

kitab kuning dan aplikasinya maka para pengasuh pondok dan ustadz- 

ustadzah meluangkan waktu mereka untuk menambah pembelajaran ilmu 

nahwu dalam pengajian harian. Kegiatan pengajian dilaksanakan setelah 

shalat ashar, shalat maghrib, setelah selesai madrasah diniyah, setelah 

shalat subuh, dan setelah shalat dzuhur. Adapun kitab yang dibaca dalam 

pengajian harian adalah: Kitab Matan al-A>juru>miyyah, kitab al-

A>juru>miyyah dan Kitab Qowaid al-I‟lal, kitab al-„Imriti, kitab Alfiyah 

Ibn Mâlik 

Menambah Jam Madrasah Diniyah Setelah melihat waktu yang 

tersedia dalam proses pembelajaran di madrasah masih kurang, maka 

pengurus madrasah sepakat untuk menambah jam pembelajaran di 

madrasah, yaitu bagi madrasah tsanawiyah dan aliyah menjadi pukul 19.30 

sampai pukul 22.00. yang asalnya mulai pukul 19.30 sampai pukul 21.30. 

Menyelengarakan Metode Praktek Dalam mengaplikasikan atau 

mempraktekkan pelajaran nahwu para santri disuruh maju ke depan secara 

bergantian sesuai dengan yang ditunjuk oleh ustadz untuk membaca 

pelajaran yang baru saja dibacakan oleh ustadznya dengan menggunakan 

kaidah nahwu- sharaf yang benar. 

Menyelengarakan Metode Muhafadhah Metode Muhafadhah ini 

lebih ditekankan pada siswa ibtidaiyah (pemula) pada materi pelajaran 

nahwu-sharaf agar mereka benar-benar siap ketika masuk ke jenjang 

tsanawiyah yang penekanannya pada ilmu gramatika arab. 
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Mengadakan syawir, metode ini dilakukan oleh murid secara per 

kelas dan dilakukan pada waktu yang ditentukan secara rutin. Membaca 

kitab sebelum dan sesudah pelajaran dimulai. Guru meminta murid untuk 

membacakan kitabnya sendiri-sendiri selama proses pembelajaran 

berlangsung. Tanya jawab pada waktu madrasah. Guru memberikan 

pertanyaan-pertanyaan kepada murid seputar nahwu sharaf selama 

pembelajaran berlangsung. Sorogan/setoran kepada guru, Murid membaca 

kitab gundul di hadapan seorang guru. Memberi makna sama persis 

dengan apa yang diucapkan oleh guru.
19

 

5. Standarisasi Pemahaman Kitab Kuning 

Standard adalah suatu kriteria yang telah dikembangkan dan 

ditetapkan oleh program berdasarkan sumber, prosedur, dan manajemen 

yang efektif. Secara konseptual, standar juga dapat berfungsi sebagai alat 

untuk menjamin bahwa program pendidikan dapat memberikan kualifikasi 

kemampuan yang harus dipenuhi oleh seseorang sebelum  masuk ke dalam 

hal yang dituju.
20

Sedangkan pemahaman ialah suatu bentuk proses 

berpikir dan belajar. Dikatakan demikian karena untuk menuju ke arah 

pemhaman di perlukan belajar dan berpikir. Pemahaman merupakan 

proses belajar dan memahami.
21

, atau pemahaman ialah tingkatan 

kemampuan yang mengharapkan seseorang mamapu memahami arti atau 

konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini ia tidak hanya 

hafal dalam verbilitas, tapi memahami konsep dari masalah atau fakta 

yang ditanyakan, maka oprasionalnya dapat membedakan, mengubah, 

mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menginterpretasikan, 

                                                             
19

.MohTasi‟ul Jabbar, Upaya Kiai Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Kitab 

Kuning, Article, 1 (Februari, 2017), 50. Etall 
20

,Abdul Madjid, Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2012) 82.  
21

 W.J.S Porwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta, BalaiPustaka, 1991), 
636 
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menjelaskan, mendemonstrasikan, memberi conoh, memeperkirakan, 

menentukan, dan mengambil keputusan.
22

 

Dengan Demikian, standarisasi dari pemahaman yang dicapai oleh 

Thalib di pondok pesantren dapat diukur dengan jelas sesuai dengan 

tingktan kecerdasan yang dimiliki sehingga dapat mengorganisisr 

pembelajaran dan akan tercipta pemahaman yang merata mengenai materi 

pemebelajaran. 

 

 

 

 

                                                             
22

.Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran (Bandung, PT. 

Remaja Rosdakarya, 1997), 44 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Penedekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, yang memiliki 

definisi cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid (soheh) dengan 

tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan 

sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan 

mengantisipasi masalahyang bersangkutan dari data alami dan mempunyai 

akurasi yang mendalam.
1
 

Metode penelitian kualitatif disebut juga dengan metode penelitian 

baru karena menggunakan filsafat postpositivisme dan juga karena 

popularitas nya belum lama. Metode penelitian ini juga disebut dengan 

metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang 

terpola), dan disebut sbagai metode interpretive karena data hasil peneltian 

lebih berkenaan dengan interprestasi terhadap data yang ditemukan di 

lapangan.
2
 

Dan dalam hal ini, jenis penelitian yang digunakan adalah studi 

kasus, yaitu suatu deskripsi intensif dan analisis fenomena tertentu atau 

satuan sosial seperti indvidu, kelompok, institusi atau masyarakat. 

 

                                                             
1
.Abdul Manab, Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif (Yogyakarta: Kalimedia, 

2015), 1. 
2
.Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D) 

(Bandung: Alfabeta, 2015), 13 
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B. Kehadira Peneliti 

Ciri khas pnelitian kualitatif tidak dapat terpisah dari dari 

pengamatan berperan serta, sebab pran penelitilah yang menentukan 

keseluruhan skenarionya. Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti bertindak 

sebagai instrumen kunci. Peneliti sekaligus merupakan perencana, 

pelaksana pengumpul data, analis, penafsir data, dan pada akhirnya ia 

menjadi pelapor hasil penelitiannya, juga  peneliti dalamhalini adalah 

sebagai orangyang diketahuimelakukan penelitian oleh informan pada area 

penelitian. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Pondok Pesantren Nurul 

Qur’an Pakunden Ponorogo yang terletak di Jl. Ahmad Yani Gg II RT 

01/RW 01 Kelurahan Pakunden Kecamatan Ponorogo Kabupaten 

Ponorogo. 

Peneliti tertarik mengambil lokasi penelitian di Pondok Pesantren 

Nurul Qur’an Pakunden Ponorogo karena ingin mengetahui tentang 

peningkatan kualitas pembelajaran kitab nahwu awal al-A>juru>miyyah 

yang dapat membantu para santri menggapai pemahaman yang lebih baik 

pada jenjang selanjutnya serta peneliti ingin mengetahui pula bagaimana 

peningkatan kualitas ini dapat membuat prestasi akademik santri 

meningkat dan mendapat berbagi pencapaian prestasi lainnya di luar 

Pondok Pesantren Nurul Qur’an Pakunden Ponorogo. 
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D. Data dan Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan 

tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.
3
 

Berkaitan dengan hal tersebut, maka sumber data dalam penelitian ini 

disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. Sehingga yang dijadikan 

sumber data adalah sebagai berikut: 

1. Informan yang meliputi Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Qur’an 

Pakunden Ponorogo, Pengurus Putra Putri Pondok Pesantren Nurul 

Qu’an Pakunden Ponorogo. Dewan Asatidz Madrasah Diniyah Nurul 

Qur’an Pondok Pesantren Nurul Qu’an Pakunden Ponorogo, serta para 

santri Pondok Pesantren Nurul Qu’an Pakunden Ponorogo. 

2. Dokumen data Pondok Pesantren Nurul Qu’an Pakunden Ponorogo 

yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian dan dokumen-

dokumen lainnya seperti foto, catatan tertulis dan bahan-bahan lain 

yang berkaitan dengan penelitian.Data dalam penelitian ini adalah hasil 

dari wawancara, observasi, dan analisa dokumen-dokumen yang 

berkaitan dengan penelitian. 

3. Observasi atau pengamatan yang dilakukan peneliti berkaitan dengan 

berbagai hal yang dapat dijadikan sebagai penopang penelitian.    

  

 

                                                             
3
.Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2013), 169. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif fenomena dapat 

dimengerti maknanya secara baik apabila dilakukan interaksi dengan 

subyek, melalui wawancara mendalam dan diobservasi pada latar, dimana 

fenomena tersebut berlangsung. Disamping itu untuk melengkapi data, 

diperlukan dokumentasi (tentang bahan-bahan yang ditulis oleh atau 

tentang subyek). Teknik yang digunakan peneliti yaitu: 

1. Wawancara 

  Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, 

melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang 

lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan 

tertentu.
4
 

  Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara terstruktur, dimana peneliti mengetahui secara pasti data yang 

akan diperoleh, sehingga peneliti telah mempersiapkan berbagai rancangan 

pertanyaan yang akan diajukan kepada responden.
5
 Walau begitu peneliti 

tidak menutup kemungkinan jawaban lain dari responden yang nantinya 

dapat peneliti jadikan data pendukung terhadap data utama. 

Orang-orang yang dijadikan informan meliputi Pengasuh Pondok 

Pesantren Nurul Qur’an Pakunden Ponorogo, Pengurus Putra Putri Pondok 

                                                             
4
.Ibid, 180. 

5
.Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (PendekatanKuantitatif, Kualitatif, dan R&D), 

(Bandung: Alfabeta, 2015), 194 
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Pesantren Nurul Qur’an Pakunden Ponorogo, Dewan Asatidz Madrasah 

Diniyah Nurul Qur’an Pondok Pesantren Nurul Qur’an Pakunden 

Ponorogo, serta para santri Pondok Pesantren Nurul Qur’an Pakunden 

Ponorogo. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data tentang 

peningkatan pembelajran kitab kuning terutama pada kitab al-

A>juru>miyyah, serta untuk mengetahui indikator-indikator yang 

menunjukan bahwa santri sudah dapat menguasi kitab al-A>juru>miyyah, 

dan berbagai faktor yang mendorong atau menghambat pemebelajaran 

kitab kuning terutama kitab al-A>juru>miyyah. 

2. Observasi 

  Observasi merupakan teknik pengamatan dan pencatatan sistematis 

darifenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi dilakukan untuk 

menemukan data dan informasi dari gejala atau fenomena (kejadian atau 

peristiwa) secara sistematis dan didasarkan pada tujuan penyelidikan yang 

telah dirumuskan.
6
 

  Dengan melakukan observasi peneliti dapat mengamati objek 

penelitian secara mendalam tidak hanya terpaut pada bagian interaksi pada 

objek melainkan pada berbagai hal yang berkaitan dengan objek dan 

dengan teknik ini peneliti dapat mengetahui berbagai proses biologis dan 

dan psikologos dari objek dan hal-hal lain yang berhubungan dengan 

objek. 

                                                             
6
.Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 168. 
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  Teknik observasi yang dilakukan peniliti dalamhal ini adalah 

teknik observasi participant, dimana peneliti terjun langung kedalam area 

observasi dan mengikui berbagai macam kegiatan didalamnya baik yang 

berkaitan dengan penelitian maupun yang tidak berkaitan dengan 

penelitian. Di Pondok Pesantren Nurul Qur’an banyak terdapat berbagai 

objek yang berkaitan langsung dengan hal diteliti mulai dari para santri, 

lingkungan pesantren, lingkungan pengurus pondok, lingkungan ndalem 

kiyai dan lain-lain. 

c. Dokumentasi 

  Dokumentsi adalah teknik pengumpulan data yang diperolah 

menggunkan catatan-catatan tertulis yang ada dilokasi penelitian serta 

sumber-sember lain yang menyangkut masalah yang diteliti dengan 

instansi terkait. 

  Teknik dokumentasi ini sengaja digunakan dalam penelitian ini 

karena (1) pilihan alternatif, untuk subyek penelitian yang sukar atau tidak 

mungkin dijangkau, studi dokumentasi dapat memberikan jalan untuk 

melakukan pengumpulan data; (2) tidak reaktif karena studi dokumentasi 

tidak dilakukan secara langsung dengan orang, tetapi pada benda mati 

maka data yang diperlukan tidak terpengaruh oleh kehadiran peneliti atau 

pengumpulan data; (3) untuk penelitian yang menggunakan data yang 

menjangkau jauh ke masa lalu, studi dokumentasi memberikan cara yang 

terbaik; (4) dengan dokumen-dokumen yang tersedia, teknik ini 
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memungkinkan untuk mengambil sampel yang lebih besar dengan biaya 

yang relatif kecil.
7
 

  Metode dokumentasi ini digunakan peneliti untuk memperoleh 

data mengenai sejarah dan perkembangan Pondok Pesantren Nurul Qur’an 

Pakunden Ponorogo, struktur organisasinya, jumlah santri dan 

pengasuhnya, serta keadaan sarana dan prasarana. 

F. Analisis Data 

Teknik analisis data adalah sebuah rangkaian instrumental yang 

digunakan untuk mengarahkan jawaban pada rumusan masalah atau 

menguji hipotesis yang telah yang telah dirumuskan dalam proposal. 

Dalam penelitian kualitatif data yang diperoleh dari berbagi teknik 

pengumpulan data (triangulasi), dan dilakukan secara terus-menerus 

sampai datanya jenuh.
8
 

Teknik analisis data dalam kasus ini menggunakan analisis data 

kualitatif, mengikuti konsep yang berikan Miler dan Huberman, yang 

mengemukakan bahwa pada prinsipnya analisis data kualitatif dilakukan 

bersamaan dengan proses pengumpulan data. Teknik analisis yang 

dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan 

oleh Miler dan Huberman(1992) mencakup tiga kegiatan yang bersamaan: 

(1) reduksi data (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan 

(verifikasi).
9
 

                                                             
7
.Ibid., 183. 

8
.Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D), (Bandung: Alfabeta, 2015), 333 
9
.Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011)., 209 
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1. Reduksi data 

  Ketika data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, 

untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci, mikin lama peneliti terjun 

kelapangan maka data yang diperoleh akan semakin banyak,kompleks dan 

rumit. Untuk itu perlu dilakukan segera analisis data melalui reduksi data. 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan dan pola-polanya 

dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 

peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya 

bila diperlukan.
10

 

2. Penyajian Data 

  Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dengan 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. 

Dlam hal iniMiles dan Huberman (1984) menyatakan, ”the most frequent 

formof display data for qualitative research data in the past has been 

narrative tex”. Yang paling sering digunakan dalam penyajian data 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
11

 

3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi 

  Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan ialah 

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan 

                                                             
10

.Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (PendekatanKuantitatif, Kualitatif, dan R&D) 

(Bandung: Alfabeta, 2015), 338 
11

.Ibid. 341 
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dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya yang 

masih remang remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi teori.
12

 

 

G. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari 

konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas). Dalam penelitian 

kualitatif temuan dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan 

antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadipada 

objek yang diteliti.
13

 

Dalam bagian ini peneliti  harus mempertegas teknik apa yang 

digunakan dalam mengadakan pengecekan keabsahan data yang 

ditemukan. Berikut beberapa teknik pengecekan keabsahan data dalam 

proses penelitian adalah sebagai berikut:
14

 

1. Perpanjangan keikutsertaan 

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah istrumen itu sendiri. 

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. 

Dalam hal ini keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu 

singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar 

penelitian. 

2. Pengamatan yang tekun  

                                                             
12

.Ibid. 345 
13

.Ibid. 365 
14

.Afifuddin, Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Pustaka 

Setia, 2009), 143. 
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Ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam  penelitian ini adalah 

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasiyang sangat relevan 

dengan persoalan atau isu yang dicari. Jadi pengamatan yang tekun sangat 

dibutuhkan untuk mendalami kajian penelitian. 

3. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat macam triangulasi 

sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan, yaitu triangulasi 

data, pengamat, teori, dan metode dan yang digunakan peniliti disini 

adalah triangulasi pengamat dan data. 

 

H. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahapan 

dan ditambah dengan tahapan terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan 

hasil penelitian.
15

 Tahap-tahap penelitian tersebut adalah: 

1. Tahap pra lapangan, yaitu meliputi: menyusun rencana penelitian, 

memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan 

menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, 

menyiapkan perlengkapan penelitian, dan menyangkut persoalan 

penelitian. 

                                                             
15

..Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, 84-91. 
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2. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi: memahami latar penelitian 

dan persiapan diri, memasuki lapangan, dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data. 

3. Tahap analisis data, yang meliputi: analisis selama dan setelah 

pengumpulan data. 

4. Tahap penulisan hasil laporan penelitian.yang meliputi penulisan dari 

hasil penelitian yang telah dilakukan selama berada dilapangan. 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Profil dan Sejarah Berdirinya pondok Pesantren Nurul Qur’an 

Pakunden Ponorogo 

Pondok pesantren Nurul Qur‟an Pakunden ponorogo merupakan 

Pondok Pesantren yang terbilang tua di Ponorogo, dengan berdiri resmi 

pada tahun 1989 oleh Kiyai Haji Muhammad Solechan Al Hafidz. Pada 

mulanya Pondok Pesantren Nurul Qur‟an adalah sebuah langgar yang diisi 

oleh Kiyai Haji Muhammad Solechan Al Hafidz, seorang Kiyai muda 

yang merantau asal Demak Jawa Tengah, sebelumnya Ia adalah seorang 

santri dari Kiyai ternama, yaitu Hadratus Syaikh Kiyai Haji Hamdan Rafi‟i 

asal desa Weding, Bonang, Demak, Jawa Tengah. 

Pada awalnya langgar Nurul Qur‟an hanya digunakan untuk 

mengaji Al Qur‟an saja dan hanya diisi oleh anak-anak sekitar langgar 

Nurul Qur‟an, akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu banyak santri 

yang datang dari berbagai kota bahkan dari luar pulau jawa untuk 

mengkaji Al Qur‟an dan menghafalkankan AlQur‟an, karena pada waktu 

itu fokus utama yangdilakukan Kiyai Solechan adalah Pondok Al Qur‟an, 

dimana di Ponorogo baru hanya ada satu Pondok yang berbasis 

menghafalkan Al Qur‟an yaitu Pondok Pesantren Tahfidz Al Qur’an Al 

Hasan, dengan Pengasuh Kiyai Haji Husein Ali. 
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Lalu setelah Pondok Pesantren Nurul Qur‟an tersohor dengan 

penghafal Al Qur‟annya, KH. Muhammad Solechan memulai merintis 

pengajian kitab salaf dalam upaya mengembangkan pendidikan Pondok 

Pesantren agar tidak terhenti dalam mengkaji atau menghafalkan Al 

Qur‟an saja.
1
Pondok Nurul Qur‟an, dari namanya saja orang sudah tahu 

bahwa itu pondok Qur‟an, tapi, Yai brekeinginan yang dalam untuk 

membangun pendidikan pondok yang tidak kalah saing dengan pendidikan 

umum, sehingga keluarlah pembelajaran kitab kuning, lalu disusul dengan 

pengajian pada masyarakat dan pada dasarnya pondok tahfidz hanya dapat 

mengeluarkan lulusan yang hanya mempuni dalam hafalan Al-Qur‟an, 

berarti disini mungkin ada rancana tersendiri dari Yai mengenai output 

pondok yang mempuni dalam bidang hafalan dan juga pembelajaran kitab 

kuning.
2
   

 Sebagai mana yang dituturkan oleh gus Muqorrobin selaku alumni 

dan keluarga ndalem yang ikut merintis babad pondok, maka Pondok 

Pesantren yang berbasis Al Qur‟an juga dapat melaksanakan pembelajaran 

kitab kuning. 

Pada awal masa berdiri, Pondok Pesantren Nurul Qur‟an sangat 

diwarnai oleh perjuangan KH. Muhammad Solechan Al Hafidz dan para 

santri dalam membangun pondasi kepercayaan dimata masyarakat sekitar 

dan mengembangkan pendidikan serta pembelajaran Pondok Pesantren 

hingga dapat dikenal sampai sekarang. 

                                                             
1
.Lihat transkrip dokumetasi nomor 01/D/26-II/2019 

2
.Lihat transkrip wawancara nomor 01/W/24-II/2019 
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2. Letak Geografis Pondok Pesantren Nurul Qur’an 

Pondok pesantren Nurul Qur‟an Pakunden ponorogo merupakan 

lembaga pendidikan Islam yang berlokasi tepat di jalan Ahmad Yani Gang 

II No 8 Kelurahan Pakunden, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, 

Provinsi Jawa Timur
3
. Adapun batas wilayahnya: 

 Barat  : Brotonegaran 

           Timur  : Patihan 

 Selatan : Paju 

 Utara  : Mengkujayan 

 

3. Visi, Misi dan Tujuan Pondok Pesantren Nurul Qur’an Pakunden 

Ponorogo 

Pondok Pesantren Nurul Qur‟an yang merupakan lembaga 

Pendidikan Islam memilki visi, misi dan tujuan sebagai berikut
4
 : 

 

 

a. Visi Pondok Pesantren Nurul Qur‟an 

Visi yang diusung oleh Pondok Pesantren Nurul Qur‟an adalah 

“Mencetak generasi cerdas berdasarkan Al Qur‟an dan Hadis serta 

mengamalkan dan melestarikan Al Qur‟an”. 

                                                             
3
.Lihat transkrip dokumentasi nomor 02/D/26-II/2019 

4
.Lihat transkrip dokumentasi nomor 03/D/26-II/2019 
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b. Misi Pondok pesantren Nurul Qur‟an 

Misi yang diusung Nurul Qur‟an adalah “Mencetak generasi 

cerdas berdasarkan Al Qur‟an dan Hadis serta mengamalkan dan 

melestarikan Al Qur‟an dan menjadikan insan yang kamil yang 

menjadikan pedoman hidup serta menjadikan masyarakat yang 

Qur‟ani”. 

c. Tujuan Pondok Pesantren Nurul Qur‟an 

Tujuan atau target yang ingin dicapai Pondok Pesantren Nurul 

Qur‟an dalam jangka waktu tertentu menurut visi dan misinya dalah 

sebagai berikut, : 

1) Menjadikan muslim yang cinta akan Al Qur‟an   

2) Menjadikan muslim yang mengamalkan Al Qur‟an dalam 

kehidupan sehari-hari 

3) Serta melestarikan Al Qur‟an. 

4. Stuktur Organisasi Pondok Pesantren Nurul Qur’an. 

Pondok Pesantren Nurul Qur‟an Pakunden Ponorogo memiliki 

susunan organisasi dengan unsur Kiyai, para ustadz, pengurus pondok, 

santri. Kiyi atau pengasuh dijabat oleh faounder Pondok Pesantren Nurul 

Qur‟an itu sendiri yaitu KH. Muhammad Solechan Al Hafidz sebagai 

pemegang penuh kendali lembaga sekaligus pemegang otoritas penuh 

Podok Pesantren. 
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Dewan Assatidz, di Nurul Qur‟an guru atau ustadz di pilih 

langsung oleh dewan asatidz atas persetujuan kiyai, dewan asatidz 

meliputi keluarga ndalem yaitu putra-putri Kiyai dalam lingkungan 

pondok pesantren salaf disebut gus dan ning, dewan asatidz ini pun turut 

terjun langsung dalam menangani pembelajaran para santri dikelas. 

Pengurus Pondok ialah posisi yang diberikan kepada santri yang 

dirasa sudah dewasa dan dapat mengemban tugas-tugas yang diberikan 

serta dapat menjadi panutan  bagi santri lain, di Pondok Pesantren Nurul 

Qur‟an pengurus juga bahkan merangkap sebagai guru, yang mana 

pengurus mendapatkan jatah lebih dalam mengawasi pembelajaran santri. 

Dan yang terakhir adalah santri, dimana santri merupakan 

komponen utama pembentuk pondok pesantren, di Nurul Qur‟an para 

santri mendapat bimbingan selain dari pengasuhnya sendiri, juga dari 

kang-kang pengurus pondok yang mana membuat keseharian santri 

menjadi terawasi.
5
 

5. Keadaan Ustadz dan Santri Pondok Pesantren Nurul Qur’an. 

a. Keadaan Usatadz 

Dalam lingkup Pondok Pesantren Nurul Qur‟an, terdapat 

Madrasah Diniyah Nurul Qur‟an yang dikelola oleh dewan asatidz dan 

para guru yang berjumlah 10 orang yang menangani 6 jenjang kelas, 

mulai dari tahapan yang paling awal sampai pada tahapan yang paling 

akhir. 

                                                             
5
.Lihat transkrip dokumentasi nomor 06/D/26-II/2019 
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b. Keadaan Santri 

Santri Pondok Pesantren Nurul Qur‟an pada saat ini 

kebanyakan berasal dari daerah Ponorogo sendiri, selebihnya berasal 

dari daerah sekitar Ponorogo, seperti Madiun, Magetan, Ngawi, 

Trenggalek dan lain-lain. Namun tidak sedikit pula santri yang berasal 

dari luar provinsi Jawa Timur, seperti Jakarta, Bandung, Riau, bahkan 

dari dari provinsi Papua. Dengan total 300 santri putra-putri.6 

6. Program Pendidikan Pondok Pesantren Nurul Qur’an 

Program pendidikan di Pondok Nurul Qur‟an ada dua macam, 

yaitu formal dan non formal. Adapun pendidikan formal meliputi, 

Madrasah Tsanawiyah Nurul Qur‟an, Madrasah Aliyah Nurul Qur‟an yang 

saat ini masih menginduk pada lembaga Madrasah Aliyah Ma‟arif 1 

Ponorogo dengan jam belajar 07.00-12.00 WIB, paket B dan C, Wajar 

Diknas. Sedangkan untuk pendidikan non formal ada Madrasah Diniyah 

Nurul Qur‟an dengan 6 jenjang kelas yang dilaksanakan selepas jam sholat 

subuh berjamaah antara jam 05.00-06.30 WIB, 14.00-17.00 WIB dan 

19.00-22.00 WIB.
7
 

 

7. Program Kegiatan Pondok Pesantren Nurul Qur’an 

                                                             
6
.Lihat transkrip observasi nomor 01/O/20-II/2019 

7
.Lihat transkrip wawancara nomor 04/D/26-II/2019 
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Berbagai macam program kegiatan Pondok Pesantren Nurul 

Qur‟an dibagi menjadi program jangka panjang dan program jangka 

pendek, yang secara keseluruhan diperinci sebagai berikut
8
 : 

a. Program Tahunan : 

1) Imtihan Nisfu Sannah 

Ialah agenda rutinan yang dilaksanakan pada pertengahan 

tahun dalam rangka melakukan evaluasi belajar santri selama 6 

bulan proses belajar mengajar di pondok.Berdasarkan pada hasil 

yang dicapai santri pada tahap ini akan diberlakukan sebuah 

penanganan yang mana apabila santri mengalami kemunduran 

dalam proses belajarnya. 

2) Imtihan Akhir Sannah 

Sama seperti imtihan nisfu sannah, tapi program ini 

dilaksanakan pada akhir tahun dan dilaksanakan dengan tujuan 

evaluasi pula, dan pada tahap ini santri diseleksi apakah sudah 

pantas dapat melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya atau harus 

kembali mengulangi jenjang sebelumnya. 

 

 

 

3) Pentas Santri Nisfu Sannah 

                                                             
8
.Lihat transkrip wawancara nomor 06/D/26-II/2019 
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Setelah dilaksanakan imtihan nisfu sannah, santri kemudian 

di pentaskan di atas panggung dalam rangka tasyakuran atas 

imtihan yang dilalui dan atas pencapaian pembelajaran yang telah 

dilalui.Diatas panggung, santri kemudian di tikrar dengan 

pertanyaan seputar pelajaran yang sudah dilalui sebagai bentuk 

tontonan yang menunjukan bahwa mereka telah berhasil dalam 

pembelajaran dengan menjawab sual-sual yang di ajukan, wali 

santri pun dapat mengajukan langsung pertanyaan pada putra-putri 

mereka. Secara tidak langsung acara ini telah membuat daya tarik 

tersendiri bagi khalayak umum baik yang megerti tentang pelajaran 

pesantren maupun tidak dan menjadi daya motivasi bagi santri 

dalam belajar agar terlihat sukses dalam pentas mereka. 

4) Pentas Santri Akhir Sannah 

Program ini pun tak jauh berbeda dengan program 

sebelumnya, dimana pada akhir tahun pelajaran setelah santri 

mengikuti imtihan, para santri dipentaskan diatas panggung dengan 

menunjukan kebolehan mereka dalam menjawab berbagi sual-sual 

yang diajukan. Adapun yang meberikan pertanyaan atau pentikrar 

adalah KH. Muhammad Solechan sendiri dengan dibantu oleh 

dewan asatidz. 

 

5) Wisuda Khataman Al Qur‟an Bil Ghaib 
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Adalah sebuah perhelatan akbar Pondok Pesantren Nurul 

Qur‟an yang dilaksanakan dalam kurun waktu 3 tahun sekali. 

Acara ini dilaksakan bersamaan dengan Pentas Santri Akhir 

Sannah, acara ini diwujudkan sebagai bentuk tasyakuran atas para 

santri yang telah berhasil mengkhatamkan Al Qur‟an 30Juz secara 

Bil Ghaib, atau dihafalkan. Prosesi wisuda dilaksanakan setelah 

pentas santri dilaksanakan dan para santri ini menerima syahadah-

nya sebagai bukti otentik telah berhasil menghafalkan Al-Qur‟an 

30 Juz. 

6) Wisuda Khataman Al Qur‟an Bin Nadhor 

Acara ini dilaksanakan bersamaan dengan wisuda santri Bil 

Ghaib. Pada acara ini pun santri yang telah berhasil megkhatamkan 

Al-Qur‟an 30 Juz secara Bin Nadhor dalam artian tidak dihafalkan 

dan dilakukan dengan metode sorogan biasa mendapatkan 

syahadahnya. 

7) Perayaan Hari Santri Nasional 

Sejak diresmikan pada 28 oktober 2016 lalu, Hari Santri 

Nasional telah menjadi hari perayaan baru bagi seluruh santri di 

nusantara termasuk para santri di Pondok Pesantren Nurul Qur‟an. 

Hari Santri Nasional di Nurul Qur‟an dirayakan dengan begitu 

meriah dan dengan antusiasme yang sangat tinggi dari para santri 

dengan berbagai tema yang diusung setiap tahunya. Hari Santri 

Nasional di Pondok Pesantren Nurul Qur‟an diisi dengan berbagai 
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kegiatan menarik seperti rangkaian lomba-lomba edukatif, seperti 

cerdas cermat santri, hafalan Nahom dan lainya, juga 

dilaksanakanya upacara bendera pada hari itu sebagai bentuk 

kecintaaan dan kontribusi santri terhadap Negara Kesatuan 

Republik Indonesia 

8) Anjang Sannah 

Anjang sannah ialah serangkaian pentas yang dilakukan 

santri di kediamaannya masing-masing menjelang acara akhir 

sannah dengan di dampingi dewan asatidz dan pengurus pondok. 

Biasanya anjang sannah dilaksanakan di kediaman santri yang 

yang di pilih langsung oleh pengasuh. 

9) Peringatan HBI 

Peringatan Hari Besar Islam, seperti maulid,isra‟ mi‟raj, 

nuzulul qur‟an, dan lainya diperingati di Pondok Nurul Qur‟an, 

walaupun hanya ditujukan untuk lingkup pondok sendiri dan tidak 

begitu di meriahkan. 

10) Halal Bi Halal 

Ialah tradisi tahunan yang diadakan setahun sekali selepas 

bulan ramadhan dan bertepatan dengan dengan hari raya „idhul 

Fitri dan beberapa hari setelahnya dalam rangka menyambung talli 

silaturahim pondok, ndalem, ikatan alumni pondok, dan 

masyarakat. 

11) Pesantren Kilat Ramadhan 
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Ialah kegiatan rutin saat menjelang bulan Ramadhan di 

Pondok Pesantren Nurul Qur‟an dengan diikuti santri mukim dan 

non mukim. Santri non mukim kebanyakan datang dari daerah 

Ponorogo dan sekitarnya. Kegiatan ini dilaksakana selama 20 hari 

dibulan Ramadhan dengan mengkaji kitab-kitab dari berbagai 

macam ilmu, pemilihan kitab dilakukan oleh dewan assatidz 

dengan atas persetujuan KH. Muhmmad Solechan. 

b. Program Bulanan : 

1) Simaa‟an rutin Ahad Legi di Kelurahan Pakunden, Kamis Pahing 

di Jenangan. 

Ialah kegiatan bulanan yang dilakukan oleh para santri bil 

ghaib yang dilaksanakan di berbagai musholla dikelurahan 

pakunden setiap ahad legi dengan tujuan untuk melatih daya ingat 

santri dalam menghafalkan Al-Qur‟an, acara ini diselenggarakan 

oleh Ikatan Santri Pakunden (ISP) yang berisikan alumni pondok 

yang telah menjadi huffadz, serta acara ini pun dihadiri oleh 

masyarakat sekitar kelurahan Pakunden. Adapun sima‟an rutin 

kamis pahing, ialah sima‟an yang deselenggarakan oleh pihak 

warga Jenangan untuk mengadakan simaa‟an Al-Qur‟an di 

daerahnya dengan membawa para huffadz dari santri Nurul Qur‟an 

dan para alumni. 

2) Dzikir Fida pada malam Rabu Legi 
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Dzikir Fida merupakan kegiatan dalam lingkungan 

masyarakat nahdhiyyi>n yang berisikan berbagai macam dzikir 

dengan puncaknya yaitu dzikir La>il>aha illallah sebanyak 1000 

kali, dengan tujuan untuk mengirim do‟a kepada keluarga yang 

telah meninggal dan para leluruh yang telah mendahului. Di 

PondokPesantren Nurul Qur‟an kegiatan ini rutin diadakan 

bersama dengan masyarakat dengan tujuan merekatkan hubungan 

antara pondok dan lingkungan, dilaksanakan 2 minggu setelah 

sima‟an ahad legi, yaitu pada malam rabu legi. 

3) Sholat Tasbih dan Sholawat Kubro setiap malam Ahad Kliwon 

Acara ini menginduk pada Majlis Dzikir Tasbih Indonesia 

yang berpusat di Semarang Jawa Tengah di bawah naungan KH. 

Imroni Abdillah atau yang akrab disapa Abah Im. Sebenarnya 

acara ini diadakan tidak disatu tempat saja, di Ponorogo terdapat 4 

titik yang bergantian menyelenggarakan acara ini, yaitu Jenangan, 

Kecamatan Kota Ponorogo, Sukorejo, dan Sampung. Pondok 

Pesantren Nurul Qur‟an mendapat jatah untuk menyelenggarakan 

acara ini pada giliran Kecamatan Kota Ponorogo. Walaupun dalam 

setahun hanya mendapatkan beberapa kali giliran, untuk 

menyelenggarakan acara ini tapi para santri tetap mengikuti acara 

bulanan ini pada setiap daerah yang mendapatkan giliran. 

c. Program Mingguan 

1) Yasinan 
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Program ini dilaksanakan setiap malam jum‟at yang diikuti 

oleh setiap santri putramaupun putri yang dipimpin oleh pengurus 

putra. 

2) Muhadloroh 

Program ini dilaksanakan dalam upaya agar santri memiliki 

keterampilan dalam bidang public speaking dilaksakan setiapa dua 

minggu sekali untuk santri putri dan tiga minggu sekali untuk 

santri putra. 

3) Diba‟iyah 

Ialah acara yang didalamnya terdapat pembacaan maulid 

Ad-Diba> yang dikarang oleh Imam „Abdur Rahman bin 

Muhammad bin „Umar Ad-Diba>‟i. Kitab maulid ini dipilih karena 

dianggap sudah masyhur dikalangan pondok pesantren dan 

masyarakat umum. Dalam acara ini pun santri secara tidak 

langsung mendapatkan pelajaran tari>kh dan kecintaan kepada 

NabiMuhammad SAW 

 

 

4) Pengajian Umum Ahad Pagi 

Pengajian ini dilaksanakan setiap hariminggu pagi sekitar 

jam 05.00-06.00 WIB yang ditunjukan untuk masyarakat umum 

sekitar lingkungan kelurahan Pakunden. 
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5) Pengajian Ibu-ibu Selasa Sore 

Pengajian ini dilaksanakn setiap hari selasa sore sekitar jam 

16.00-17.00 WIB yang ditunjukan untuk ibu-ibu lingkungan 

kelurahan Pakunden. 

d. Program Harian 

1) Tahsin Al-Qur‟an dan Sorogan Al Qur‟an Bin Nadhor 

Program ini dilaksanakan selepas sholat subuh berjamaah 

yang diisi oleh KH. Muhammad Solechan langsung dalam rangkan 

memperbaiki dan memperindah bacaan Al Qur‟an para santri, 

kemudian dilanjutkan dengan sorogan selepas sholat maghrib 

berjamaa‟ah yang diampu oleh para kang pengurus yang telah 

mendapat rekomendasi tahsin dari KH.Muhammad Solechan. 

2) Sorogan Al Qur‟an Bil Ghaib 

Ialah kegiatan sehari-hari para santri bil Ghaib yang 

menghafalkan Al-Qur‟an, dimana para santri menyetorkan 

hafalannya. Adapun guru pengampu adalah KH. Muhammad 

Solechan sendiri untuk putra dan Kiyai Saifullah selaku adik 

kandung KH. Muhammad Solechan menjadi guru pengampu 

sorogan bil ghaib santri putri. Dilaksanakan pada pagi hari selepas 

shalat subuh berjama‟ah dan sore hari untuk muraja’ah bagi santri 

putra dan malam bagi santri putri, terkadang apabila KH. 

Muhammad Solechan berhalangan maka akan digantikan oleh 

menantu beliau yaitu Gus Muhammad Mutsanna. 
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3) KBM Madin 

Ialah kegiatan belajar mengajar diniyah Pondok Pesantren 

Nurul Qur‟an yang dimulai selepas sholat subuh berjama‟ah sekitar 

pukul 05.30-06.00 WIB,lalu dilanjutkan pada pukul 14.00-17.00  

WIB dan 19.00-22.00 WIB. 

4) KBM Formal 

Kegiatan ini dilaksanakan selepas Madin pagi, yaitu pada 

pukul 07.00-12.00 WIB. Ada dua jenjang pendidikan formal di 

Pondok Pesantren Nurul Qur‟an, yaitu MTs Nurul Qur‟an dan MA 

Nurul Qur‟an. 

5) Sorogan Nadhom Al Fiyah dan Imrithi 

Sorogan nadhom ini dilaksanakan pagi hari bagi putri dan 

sore hari untuk putra untuk sorogan imrithi dan sore bagi santri 

putri dan malam bagi santri putra untuk sorogan alfiyah. 

 

 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Upaya Peningkatan Pembelajaran Kitab Nahwu Awal Al-

A>juru.miyyah. 

Dalam rangka mewujudkan pendidikan yang diharapkan 

keberhasilannya, berbagai upaya pembelajaran dilakukan oleh lembaga 
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pendidikan dalam rangka menggoalkan tujuan tersebut, termasuk di 

Pondok Pesantren Nurul Qu‟an Pakunden Ponorogo. Hal ini dapat dilihat 

dari berbagai perubahan yang sudah terjadi terutama dalam bidang 

akademis santri, terbukti dengan peraihan berbagai juara dalam bidang 

akademis kepesantrenan mulai tahun pelajaran 2016 sampai sekarang 

total tropi yang telah dicapai adalah 21 tropi dari berbagai macam event 

yang diikuti.
9
 

Seperti yang telah dijabarkan pada latar belakang sebelumnya, 

adanya upaya ini adalah karena terjadi kejumudan dalam pemebelajaran 

kitab kuning, dimana santri merasa tidak memahami sama sekali tentang 

pembelajaran kitab kuning tersebut dan karena hal itu pula kuantitas 

santri di Nurul Qur‟an semakin menurun. Para santri yang beranggapan 

demikian akhirnya memutuskan untuk boyong atau pindah ke pondok 

lain yang memiliki menejemen pembelajaran yang lebih baik dan dapat 

memuaskan hasrat mereka dalam mencari ilmu. Sehingga dengan 

berbagai pertimbangan masalah diatas membuat KH. Muhammad 

Solechan Al-Hafidz memutar kepala dalam rangka memperbaiki kondisi 

yang demikian. Upaya yang dilakukan ini bukan semata-mata untuk 

memperbaiki citra pondok dikalangan pondok pesantren lainya atau 

lembaga pendidikan lain melainkan memang dalam rangka memperbaiki 

                                                             
9
Lihat transkrip dokumentasi nomor 07/D/27-II/2019 
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kualitas dan kuantitas santri agar sesuai dengan tujuan yang diemban 

Pondok Pesantren Nurul Qur‟an.
10

 

Upaya yang dilakukan KH. Muhammad Solechan bukan hasil 

pemikiran mentah belaka, melainkan melalui berbagai pertimbangan dan 

istikharah panjang dalam memilih dan menentukan langkah pasti dalam 

menentukan berbagai upaya peningkatan ini, beliau juga dibantu oleh 

putranya yang sekaligus adalah anggota dewan assatidz pondok, yaitu 

Gus Muhammad Ulin Nuha.
11

 

Dimulai pada awal tahun pelajaran 2015-2016, Kyai Haji 

Muhammad Solechan Al Hafidz mencetuskan sebuah metode 

pembelajaran baru bagi santri tahap ibtidaiyyah dalam rangka 

membangun pondasi pemahaman dalam mempelajari kitab 

kuning, terutama dalam ilmu nahwu, berupa kitab Al-

A>juru>miyyah yang sudah diterjemah dan di Syarah i sendiri. 

Lalu setelah itu pada tahun berikutnya, beliau beserta putranya 

Gus Muhammad Ulin Nuha Al Hafidz menyusun kurikulum 

Pondok Pesantren Nurul Qur‟an sesuai dengan tingkatan kitab 

dan tahapan kelas yang dilalui santri dalam belajar sebagai 

berikut, Kelas I dengan pedoman kitab Al-A>juru>miyyah dan 

Safinah An-Naja>, kelas II Al Imrthi dan  Ghoyah Al Ikhtishar 

Fath Al Qarib bagian pertama, kelas III Mutammimah Al-

A>juru>miyyah dan  Fath Al Qarib bagian pertama, kelas IV 

Alfiyah ibn Al Malik bagian pertama dan Fath Al Qarib bagian 

kedua, kelas V Alfiyah ibn Al Malik bagian kedua dan Funun, 

kelasVI pendalaman Funun. Pada tahun selanjutnya Kiyai Haji 

Muhammad Solechan Al-Hafidz menambahkan metode dan 

program belajar baru yaitu metode belajar berkelompok 

(Coperative) dan program hafal Al-A>juru>miyyah 40 hari 

masa belajar serta program 40 hari hafal kitab al-

A>juru>miyyah.
12
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Menurut penjabaran Ustadz Anshoruddin diatas, maka dapat 

diketahui bahwa  upaya-upaya peningkatan kitab kuning terutama 

dalam pemebelajaran kitab Al-A>juru>miyyah adalah sebagai 

berikut
13

: 

a. Membuat kitab Al-A>juru>miyyah terjemahan dan di syarahi 

sendiri. 

Pada awalnya santri di Pondok Pesantren Nurul Qur‟an pada 

tahapan awal atau baru masuk akan dimasukkan pada kelas 

Jurumiyyah yang mana mereka dituntut untuk menghafal matan kitab 

Al-A>juru>miyyah. Akan tetapi metode ini memmiliki brbagai celah 

kekurangan, dimana para santri memiliki kendala hafalan bahasa arab, 

lalu dalam pemahaman dengan apa yang mereka hafalkan, serta tidak 

adanya dukungan dan bimbingan yang intensif dari para guru 

membuat para santri semakin terpuruk dalam pelajaran ini. Adapun 

santri yang berhasil lulus dalam pelajaran ini dan menginjak pada 

jenjang kedua yaitu kelas imrithi, santri semakin sulit dalam 

memahami pelajaran walaupun agak mudah dalam menghafalkan 

nadhomnya, dan terus begitu pada jenjang selanjutnya para santri 

semakin kesulitan untuk dapat memahami pelajaran. 

Melihat keadaan ditatas KH. Muhammad Solechan memutuskan 

untuk membuat kitab terjemahan matan Al-A>ajuru>miyyah dengan 
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format bahasa jawa pegon yang mudah dihafalkan dan dipahami oleh 

santri pemula serta kitab ini pun dijadikan kitab pegangan para santri 

pemula. Menariknya KH. Muhammad Solechan ketika ditanyai 

perihal kenapa yang dipilih adalah kitab Al-A>juru>miyyah yang 

dibuat terjemahannya dan dijadikan kitab pegangan?, beliau kemudian 

menjawab, “Kitab Al-A>juru>miyyah itu nang merupakan kitab yang 

menjadi patokan santri bisa membaca kitab kuning lain atau tidak, 

karena didalamnya banyak kaidah nahwu awal sebagai dasaran dalam 

membaca kitab”.
14

 

Yang dimaksud menarik dalam hal ini adalah dimana Al-

A>juru>miyyah sebagai kitab kecil dan berisikan materi singkat 

tersebut akan tetapi memiliki pengaruh yang luar biasa dalam 

pembentukan pemahaman nahwu santri pemula. Lebih lanjut beliau 

KH. Muhammad Solechan menerangkan bahwasanya mengapa ilmu 

nahwu sangat penting untuk dipahami pertama kali oleh santri dalam 

mempelajari kitab kuning, karena menurut beliau ilmu nahwu adalah 

pondasi dasar untuk menentukan apakah seseorang dapat membaca 

kitab kuning atau tidak, membaca saja kesulitan apalagi memahami, 

untuk itu perlu ada penekanan mendalam mengenai hal ini. Lanjut lagi 

beliau menuturkan bahwa kesalahpahaman orang saat ini dalam 

memahami materi agama yang diambil dari literarur berbahasa arab 

ialah kurangnya dalam pemahaman dalam membaca teks berbahasa 
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arab dan kurangnya pemahaman tadi berakibat fatal dalam 

penyampaian materi agama, sehingga muncul lah berbagai kelompok 

denagn membawa pemahaman yang tadi yang dianggap meresahkan 

masyarakat awam. Dari sinilah KH. Muhammad Solechan terus 

mengejar kedesiplinan para santri dalam mempelajari ilmu nahwu.
15

 

b. Metode Belajar Tikrar dan Belajar Berkelompok 

Termasuk hal yang tidak biasa di Pondok Pesantren Nurul Qur‟an 

dibandingkan dengan pondok pesantren lain pada umumnya ialah 

dimana KH. Muhammad Solechan mengampu langsung pembelajaran 

di kelas terutama pada kelas awal seperti kelas jurumiyyah. 

Di dalam pembelajaran ini beliau menjelaskn tentang materi 

kepada santri secara lugas dan sederhana sehingga mudah dihafalkan 

dan dipaham para santri. Kemudian setelah beliau menyampaikan 

materi, beliau mentikrar para santri dengan materi yang telah mereka 

pelajari pada pertemuan sebelumya.
16

 

Tikrar secara bahasa ialah mengulangi, kemudian memiliki arti 

tersendiri di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Qur‟an, yaitu 

pengulangan pelajaran yang dilakukan oleh guru terhadap santri 

dengan memberikan pertanyaaan acak secara berurutan tentang 

pelajaran yang sudah dilewati, dengan tujuan untuk melatih daya ingat 

santri dan resposivitas santri dalam menangkap pelajaran. 
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Kemudian setelah santri ditikrar, lalu mereka dikelompokan 

secara acak menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari tiga atau 

empat orang, yang kemudian didalam kelompok itu santri berdiskusi 

dengan teman kelompoknya mengenai permasalahan pelajaran yang 

belum mereka pahami, lalu dilanjut dengan tikrar masing-masing. 

Dimana salah satu dari teman kelompok secara bergantian 

mengajukan pertanyaan pada yang lain, setelahnya santri dalam 

kelompok tadi menyimak hafalan teman satu dengan yang lainya 

dalamhal ini enan pelajaan juumiyyah. Metode ini dinamakan metode 

belajar berkelompok. 

Dengan perpaduan dua metode ini diharapkan dapat terjadi 

sinkronisasi antara pelajaran yang dimuat para santri dengan 

pemahaman nyata yang timbul dari diri santri. 

c. Penyusunan Model Kurikulum Pondok Pesantren Nuul Qur‟an 

Pada ahun 2017, Gus Muhammad Ulin Nuha selaku putra ke- 2 

(dua) KH. Muhammad Solikhan telah menyelesaikan pengabdiannya 

di pondok Pesantren Fadlul Wahid Grobogan, Purwodadi, Jawa 

Tengah dan telah menyelesaikan pendidikan akademis 

kepesanenannya selama 9 tahun disana. Beliau pulang kembali ke 

ndalem dengan membawa ilmu agama yang mempuni serta 

pengalaman pengajaran dan pembelajaan yang ia dapat selama 

mondok dan mengabdi disana. 
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Ketika beliau sampai di ndalem kemudian melihat kondisi 

pondok yang belum stabil meskipun sudah ada 2 program peningkatan 

yang dilakukan oleh KH. Muhammad Solechan, beliau kemudian 

mencetuskan kurikulum pembelajaan kitab kuning yang kemudian 

disetujui oleh KH. Muhammad Solechan. Adapun model kuikulum 

yang dibuat mengacu pada kuikulum yang ada di Pondok Pesantren 

Fadlul Wahid tempat mondok beliau dahulu, yaitu dengan 

menyesuaikan pembelajaran kitab kuning sesuai dengan tahapan 

santri. Adapun isinya sebagai berikut
17

 : 

1) Kelas awal (jurumiyyah), dibekali kitab Al-A>juru>miyyah untuk 

ilmu nahwu dan kitab Safinah An-Naja>untuk ilmu fiqh. 

2) Kelas ke-dua (Imrithi) dibekali kitab Al-‘imrithi>untuk ilmu 

nahwu dan kitab Ghoyah At-Taqri>b (abi syuja’>) untuk ilmu 

fiqh. 

3) Kelas ke-tiga (Mutammimah) dibekali kitab Al-Mutammimah Al-

A>juru>miyyah untuk ilmu nahwu dan kitab Fath Al-Qori>b 

bagian pertama (bab thoharoh sampai bab haji) untuk ilmu fiqh. 

4) Kelas ke-empat dibekali kitab Alfiyah ibn Malik bagian pertama 

(muqoddimah sampai af’al at-tafdhi>l) untuk ilmu nahwu dan 

kitab Fath Al-Qori>b bagian kedua (bab buyu>’ sampai bab 

penutup) untuk ilmu fiqh. 
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5) Kelas ke-lima dibekali bebagai macam kitab dari berbagai macam 

ilmu yang bisanya kelas ini disebut dengan kelas funun, kitab yang 

diberikan adalah kitab dari fan ilmu hadist, manti>q, bala>ghoh, 

dan ushl fiqh. 

6) Kelas ke-enam adalah pedalaman dari kelas ke-lima dengan kajian 

ilmu yang sama dengan menggunakan kitab yang lebih dalam 

pembahasannya dan pada kelas ini pun ditambahi kajian 

pendalaman ilmu fiqh khusus madzhab Sya>fi’i. 

Dengan adanya berbagai kurikulum diatas, para Masya>yikh 

Pondok Pesantren Nurul Qur‟an hanya berharap santri putra-putrinya 

menjadi orang yang berguna dan menjadi panutan didalam masyarakat 

nantinya. 

d. Program Khatam Jurumiyyah 40 Hari Masa Belajar 

Program ini adalah program yang diusung langsung oleh KH. 

Muhammad Solichan dengan melihat adanya potensi dan kemajuan 

yang sangat signifikan dalam pembelajaran kitab al-A>juru>miyyah 

para santri baru. Program ini dimulai pada awaltahun pelajaran 2017 

lalu dengan pelaksanaan dilakukan setelah masa 40 hari santri baru 

belajar di pondok yang kemudian dipentaskan dengan turut 

mengundang para wali santri. Didalam pentas KH. Muhammad 

Solichan sendiri mengambilperan sebagai penguji dengan memberikan 

tikrar kepada para santri dan tidak hanya itu, para wali santri pun 



55 
 

 

dapat melakukan tes secara langsung pada putra-putri mereka untuk 

mengetahui sejauh mana perkembangan belajar mreeka.
18

 

Seluruh rangkaian dari berbagai macam metode dan program 

yang dilakukan Podok Pesantren Nurul Qur‟an semata-mata hanya 

dilakukan untuk meningkatkan kualitas para santri dan tentunya juga 

akan berimbas pada peningkatan kuantitas santri. 

2. Analisis Keberhasilan Peningkatan Pembelajaran Kitab Nahwual-

A>juru>miyyah 

Setelah terdapat usaha yang dilakukan terkait peningkatan 

pembelajaan kitab kuning terutama dalam kitab al-A>juru>miyyah, 

Pondok Pesantren Nurul Qur‟an menerapkan sebuah standar yang mana 

menjadi tolak ukur untuk melihat sejauh mana keberhasilan para santri 

dalam membangun karirpembelajarannya sendiri selama berada di 

pondok. 

Keberhasilan santri dalam mengikuti program pembelajaran ini 

dapat diketahui dengan peningkatan yang terjadi pada sisi 

akademis santri, berupa dapat melakukan terkib, mendeskripsikan 

murad dari suatu „ibarah tertentu, lulus dalam test muhafadzah 

nadhom beserta muradnya, serta lulus dalam tes tulis dan lisan 

(pertengahan tahun dan akhir tahun). Lalu hal ini dipilih karena 

ketika santri dapat membaca maka secara otomatis ia telah dapat 

mempraktikan ilmu yang didapatnya dari jurumiyyah kepada 

kitab yang dibaca nya. Lalu santri dapat melakukan terkib, 

maksudnya pentingnya ilmu nahwu bukan hanya dimana santri 

dapat membaca tapi juga dapat melakukan hal ini yaitu santri 

dapat mendeskripsikan dari komponen suatu kalimah dari apa 

yang ia baca yang akhirnya berujung pada yang ketiga yaitu santri 
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dapat membuat murad atau kesimpuln sementara dari apa yang ia 

baca, hal ini sangat penting mengingat kandungan materi yang 

tercakup dalam suatu kitab kuning,maka ari pertimbangan ini 

dewan asatidz memutuskan untuk membuat konsep seperti ini.
19

 

 

Adapun bentuk tolak ukur yang digunakan sebagaimana 

penuturan Ustadz Anam diatas adalah sebagai berikut : 

a. Dapat membaca kitab Safinah an-Naja>, setelah berhasil 

menghafalkan kitab al-A>juru>miyyah, ketika santri telah dapat 

menghafalkan dan memahami isi dari kitab al-A>juru>miyyah 

maka tantangan yang harus dilewati selanjutnya adalah harus dapat 

membaca sendiri kitab Safinah an-Naja>dengan baik sebagai 

wujud pembuktian bahwa dirinya telah sampai pada kompetensi 

yang telah ditentukan serta siap untuk melalui kompetensi yang 

akan datang. 

Membaca kitab kuning tidaklah seperti membaca buku pada 

umumnya karena untuk dapat membaca kitab kuning diperlukan 

kompetensi khusus dalam gramatika bahasa arab. Hal tersebut 

perlu dilakukan berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam 

kitab tersebut, dalam hal ini adalah ilmu yang akan didapatkan oleh 

para santri.berkatan dengan hal itu Pondok Pesantren Nurul qur‟an 

sangat menekankan pada pemahaman ilmu nahwu kepada para 

santrinya dan sebagai perwujudanya diberlakukanlah semacam 

kompetensi yang dapat mengukur kemmpuan santri dalam 
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memahami kitab kuning salah satuna ialah dapat membaca kitab 

Safinah an-Naja yang mana dalam hal ini disesuaikan dengan 

tahapan santri al-A>juru>miyyah, karena kitab Safinah an-Naja 

menggunakan ‘ibarah yang mudah dipahami dan dibaca oleh santri 

Jurumiyah dan juga hal tersebut dilakukan agar santri dapat 

mengembangkan sendiri ilmu nahwu yang telah didapatkanya. 

Proses yang dilakukan para guru untuk mengetahui perkembangan 

para santri ialah dengan mengunakan tes lisan dimana santri 

ditikrar dengan beberapa pertanyaan seputar kitab Safinah an-Naja, 

dengan menggunakan metode ini para guru dapat mengetahui 

sejauh mana santrinya berkembang dan juga sebagai bahan evaluasi 

agar dapa leih menefisienkan berbbaai program, metode, dan 

strategi yang dilakukan dan dalamberbagai hal ang dapat 

mendorong keberhasilan dari pembelajaran yang dilaksanakan.
20

 

b. Dapat menerjemahkan (muradi) kitab Safinah an-Naja> dengan 

benar, setelah santri berhasil memenuhi kompetensi sebelumnya 

maka santri selanjutnya akan dihadapkan pada kompetensi yang 

lebih tinggi, yaitu harus dapat membuat murad attau terjemahan 

pemahaman dari kitab Safinah an-Naja>yan sebelumnya telah 

dapat dibaca. Hal ini harus dapat dilakukan santri mengingat 

dengan hanya membaca kitab kunng saja belum cukup untuk 

mengantarkan pada pemahaman yang baik, sehingga mulai dari 
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tahap awal para santri diajarkan agar dapat membangun pondasi 

pemahana yang baik mengenai apapun itu terutama dalam 

pelajarannya. 

Poin penting dalam hal ini ialah santri dapat memahami isi 

kandungan yang terdapat dalam kitab kuning dan dapat 

menguraikanyna sesuai dengan pemahaman yang benar, hal ini 

dapat tereaslisasikan dengan menggunakan tes tulis yang 

dilaksanakan dalam setiapa setengah dan akhir semester setiap 

tahunnya dengan begitu guru dapat memantau perkembangan santri 

dalam memahami isi kndungan kitab kuning.
21

 Sebenarnya dalam 

hal ini juga sudah terangkum dalam tes lisan akan tetapi dalam 

rangka mendalami pemahaman yang didapat santri beserta dengan 

hafalan pelajarannya maka dilaksanakanlah tes tulis ini jua dengan 

alasan bahwa murad dapat dicantumkan dengan baikketika santri 

menulisyna, apabila dilakukan dengan lisan maka murad belum 

tentu dapat disampaikan oleh santri dengan baik, entah karena 

santri tidak perrcaya diri atau faktor lain yang mempengaruhi 

kemampuan verbal santri, idan ini juga merupakan sebuah maslah 

yang harus dipecahkan oleh para dewan Assatidz dan para guru.
22

 

c. Dapat menerkib atau menguraikan lafadz per lafadz dari kitab 

Safinah an-Naja>, setelah santri dapat membaca kitab Safinah an-

Naja> maka kemudian santri dituntut untuk dapat membuat murad 
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dari apa yang dibacanya sebagai pelatihan memahami kandungan 

kitab kuning, akan tetapi selain itu santri pun dituntut aa dapat 

menerkib lafadz per afadz dari kitab Safinah an-Naja>sebagai 

praktik dari ilmu nahwu kitab al-A>juru>miyyah. Adapun terrkib 

ialah proses memecah lafadz darri berbagai susunan kalimah untuk 

menggetahui kedudukan lafadz apakah menjadi fi’il, fai’il,maf’ul, 

mubtada’, khobar, dan lainya. 

Hal yang sangat krusial ialah santri dalam membaca kitab kuning 

tidak hanya mengetahui arti atau ma‟na dari kata dalam bahasa 

arab, tetapi santri juga harus dapat mengetahui sususnan yang 

terdapat dalam suatu kalimah yang ia baca, karena hal ini sangat 

penting dalam penentuan pemahaman santri terhadap kandungan 

dari suatu kitab kuning. Kitab Safinah an-Najasudah disesuaikan 

dan dianggap pas oleh dewan Assatidz sebagai lahan praktik santri 

dalam menggunakan ilmu nahwunya, maka kemampuan menerkib 

santri akan sangat teruji. Dalam tes tulis dan es lisan pun terdapat 

banyak pertanyaan yang mewakili dai kompetensi terkib ini, dan 

dengan hal itu guru dapat mengetahui keadaan santri mengenai 

kemampuan menerkibnnya dapat melakukan evaluasi seperti 

sebelumnya. 

Ketiga hal diatas dapat dianggap sebagai standar kompetensi 

atau indikator dalam mengetahui tingkat keberhasilan para santri tahap 

awal dalam pembelajarannya. Adapun dalam tingkatan yan lebih 
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tinggi, Pondok Pesantren Nurul Qur‟an memiliki standar kompetensi 

yang jauh lebih tinggi pula.
23

 Denga berbagai kompetensi ang sudah 

dirancang sedemikian rupa dari mulai tahapan awal samapai dengan 

tahapan yang paling akhir, terbukti dapat memacu prestasi santri 

dalam bidang akademis baik didalam pondok atau diluar pondok 

dengan mengikuti berbagai event yang diselenggarakan dan dengan 

berbagai prolehan tersebut secara tidak langsung meningkatkan pamor 

Pondok Pesantren Nurul Qur‟an diantara pondok pesantren lainya di 

kota Ponorogo.
24

 

Standar kompetensi yang ada diPondokPesantren Nurul Qur‟an 

dibuat dengan mengerahkan ijtihadiyah dari para dewan Assatidz, 

dengan menyusunnya sedemikian rupa yang disesuaikan dengan 

kebutuhan para santri, tidak hanya itu peneliti merasa bahwa para 

dewan Assatidz pun memikirkan bahwa pencapaian berlebihan yang 

ditargetkan kepada santri akan membuat proses pembelajaran tidak 

maksimal dan menurunkan prestasi para santri, sehingga tujuan 

pembelajaran akan sangat jauh darikata tercapai dan hal tersebut akan 

membebani pondok dari segi kredibilatas dalam memberi 

pembelajaran yang layak bagi santri. 

 

 

                                                             
23

.Lihat transkrip wawancara nomor 06/W/1-III/2019 
24

.Lihat transkrip dokumentasi nomor 07/D/27-II/2019 



61 
 

 

3. Faktor Pendorong dan Penghambat Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran Kitab al-A>juru>miyyah 

Dalam setiap program, metode, strategi atau yang lainya secara 

umumya pasti memiliki suatu faktor pendoong atau penghambat dalam 

kaianya dengan sukses atau tidaknya implementasi dari program,metode, 

strategi atau lainya tersebut. Termasuk di Pondok Peantren Nurrul 

Qur‟an yang mana sedang mengusahakan adanya sebuah peningkatan 

dalam kualitas pembelajaran para santrinya dengan mencurahkan 

segenap pikiran dan tenaga sehinga lahirlah berbagai peningkatan yang 

telah dijelaskan sebelumnya. Namun hal tersebut tidak lepas dari 

berbagai faktor yang telah disingung sebelumnya.  

Faktor yang dapat meningkatkan program belajar ini, 

diantaranya motivasi dari santri itu sendiri, motivasi dari guru 

dan orang tua, pergaulan dan keseharian santri kedisiplinan 

santri, dan tingkat kecerdasan santri. Adapun sebaliknya 

berbagai faktor yang menghambat program peningkatan 

pembelajaran ini adalah, pergaulan santri yang buruk, 

keseharian santri,kurangnya disiplin, tingkat kecerdasan santri 

yang dibawah rata-rata, kurangnya motivasi
25

 

Berdasarkan yang diutarakan Ustadz Ali maka faktor pendorong 

dalam hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut : 

a. Faktor Internal 

1) Motivasi santri yang sudah baik sebelum masuk pondok, ketika 

santri memutuskan untuk pergi belajar dipondok pesantren ia 

sudah dapat menata niatnya sendiri dengan niat untuk belajar 
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sungguh-sungguh, sehina ketika dipondok ia sudah tidak 

terpengaruh dengan hal lain yang tidak berkaitan dengan proses 

belajarnya.  

2) Kedisiplinan dari dalam diri santri, hal ini tentunya juga 

dipengaruhi oleh faktor pertama dimana santri apabila sudah 

memiliki motivasi diri yan baik maka ia akan tetap fokus dalam 

menjalani proses pembelajarannya dengan penuh disiplin dan 

tanggung jawab. Tetapi walaupun santri tidak memiliki 

motivasi yang baik dalam dirinya ketika sejak awal memiliki 

kidisiplinan yang baik dan rasa tanggung jawab maka dengan 

sendirinya akan fokus pada proses pembelajaranya. 

3) Tingkat kecerdasan santri yang tinggi, dalam hal ini secara 

garis besar sangat mempengaruhi dalam proses  pembelajaran 

santri, akan tetapi hal ini bukanlah faktor utama yang 

mempengaruhi keberhasilan santri dalam proses 

pembelajarannya, dalam arttian santri yang memiliki faktor ini 

akan tetapi tidak diimbangi dengan dua faktor sebelumnya 

maka tetap akan mengalami penurunan dalam 

pembelajarannya, begitu juga sebaliknya. 

b. Faktor eksteral 

1) Motivasi dari orang tua atau guru, dalam hal ini orang tua 

ketika santri sedang dirumah hendaknya orang tua memberikan 

pengawasan dan nasihat mengenai kehidupannya sebagai santri 
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dipondok pesanten utamanya dalam kaitannya dengan proses 

pembelajarannya agar santri selalu termotivasi dan tetap berada 

dalam koridornya. Begitu pula dengan guru sebagai orang yang 

mengetahui keseharian santri dipondok dan didalam kelas, 

harus dapat senantiasa memerikan panduan, bimbinan, dan 

motivasi pada santrinya. 

2) Pergaulan dan keseharian santri, didalam pondok pesantren 

terdapat lingkungan yang dibangun berdasarkan asas pesantren 

yang tercipta dari berbagai latar belakang para santri dan 

pengaruh kuat dari sang kiyai, dan didalam lingkungan ini pula 

terjadi berbagai macam interaksi yang dilakukan oleh para 

santri yang menciptakan lingkungan perggaulan yang baru bagi 

mereka. Dalam pergaulan ini harus dapat pintar-pintar memilih 

agar tidak menjadi pedang berbilah dua, pasalnya ketika santri 

beruntung mendapat tempat pergaulan sesama santri yang baik 

maka akan mendukung proses pembelajarannya dan begitu 

juga sebaliknya. Memang dalam pergaulan kebijakan pondok 

tidak membatasi satri dalam menjalani interaksi maka santri 

dapat bergaul dengan siapa saja akan tetapi ada satu point 

penting yang harus diingat santri adalah tetap fokus dalam 

pembelajarannya. 

Adapun faktor yang menjadi penghambat dari peningkatan ini 

secara singkatnya adalah kebalikan dari faktor pendorong diatas baik 



64 
 

 

intenal maupun eksterrnalnya.
26

 Sedangkan dengan diketahuinya 

berbagai faktor pendorong keberhasilan pada santri maka pihak 

pondok akan terus berusha menjaga peningkatan tersebut sembari 

mecari terobosan baru dalam membuat peingkatan yang lebih efektif 

dan mudah dilaksanakan bagi santri dan dewan assatidz.
27

 

Pondok pesantren Nurul Qur‟an Pakunden Ponorogo, telah 

melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan prestasi akademik 

para santrinya dengan menggiatkan berbagai program, strategi, 

metode dan lainya yang pada keseluruhannya membentuk suatu pola 

dalam peningkatan pembelajaran kitab kuning terutama dalam 

pmbelajaran kitab nahwu Al-A>juru>miyyah, dimulai dari membuat 

kitab terjemhanan menggumakan tulisan arab pegon, menerapkan 

metode belajar tikrar dan belajar berkelompok, dan menyusun model 

kurikulum pondok pesantren. Kemudian pada bagian selanjutnya dari 

pola peningkatan ini adalah analisis yang ditujukan agar dapat 

mengetahui berhasil atau tidaknya peningkatan yang dilakukan serta 

untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan santri dalam 

menempuh pembelajaan, keseluruhan hal tersbut diimplementasikan 

dengan adanya berbagai indikator diantaranya, dapat membaca kitab 

Safinah an-Naja, dapat menerjemahkan (muradi) kitab Safinah an-

Naja, dapat menerkib atau  menguraikan lafadz per lafadz dari kitab 

Safinah an-Naja>. Dan terakhir adalah sebagai bentuk tindakan 
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lanjutan yang dihadapi oleh dewan Asatidz setelah menganalisis 

tingkat keberhasilan santri, yaitu mengetahui berbagai faktor yang 

dapat mendorong dan menghambat peningkatan pembelajaran kitab 

kuning yang selanjutnya harus dihadapi pula oleh dewan Asatidz dan 

dipecahkan agar dapat mencapai tujuan pembelajaran. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Analisis Upaya Peningkatan Kualitas Pembelajaran Kitab al-

A>juru>miyyah di Pondok Pesantren Nurul Qur’an Pakuknden 

Ponorogo 

Segala sesuatu akan semestinya dilakukan oleh manusia agar mendapat 

hasil maksimal entah dalam bidang apapun itu, terutama kaitanya dalam 

bidang pendidikan. Pada zaman modern saat ini pendidikan yang berkualitas 

yang dapat menuntun manusia dalam mengembangkan berbagai potensi 

dirinya sangatlah diidam-idamkan. Berbagai lembaga pendidikan saat ini 

berlomba-lomba dalam membangun bentuk pendidikan yang dapat memuat 

berbagai keluh kesah dan kebutuhan manusia modern seperti yang dijelaskan 

diatas serta terus menerus bersaing dalam rangka memenuhi standar kualitas 

yang mencerminkan totalitas dari suatu produk
1
. 

Tidak hanya pendidikan umum, pendidikan agama pun terus 

mengembangkan diri dalam rangka berbaur dengan keadaan zaman saat ini 

termasuk Pondok Pesantren Nurul Qur’an yang terus membangun dan 

mengembangkan diri, dari yang awalnya hanya pondok tahfidz yang hanya 

berkutat pada santri penghafal Qur’an, tapi saat ini melebarkan sayapnya dan 

berkecimpung dalam pendidikan dan pembelajaran kitab kuning seperti halnya 

pondok pesantren salaf pada umumnya. Selain itu pengalaman yang 
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didapatkan oleh lembaga ini ketika mengalami kemunduran yang begitu jauh 

membuatnya semakin gencar dalam mendidik dan mengasah pembelajaran 

bagi par santrinya dengan harapan dapat mencapai keberhasilan dalam proses 

pembelajarannya juga dapat bersaing dengan pondok pesantren lain, dan benar 

saja hal tersebut dapat diwujudkan dengan berbagai macam prestasi yang telah 

dicapai oleh para santri Pondok Pesantren Nuul Qur’an mulai dari awal 

peningkatan ini dilakukan yaitu pada tahun pelajaran 2016-2017 samapai 

tahun sekarang. 

Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa Pondok 

Pesantren Nurul Qur’an mulai merintis pembelajaran kitab kuning agaknya 

sudah lama akan tetapi tidak begitu membuahkan hasil, melihat hal itu KH. 

Muhammad Solichan mulai berbenah bersama putra kedua beliau yaitu Gus 

Muhammad Ulin Nuha dengan melakukan berbagai peningkatan 

pembelajaran kitab kuning terutama pada kitab al-A>juru>miyyah sebagai 

pondasi santri dalam memahami gramatika bahasa Arab
2
. 

Dalam hal ini peningkatan yang dilakukan kaitanya dalam 

meningkatkan mutu pembelajaran kitab jurumiyyah ialah dengan, pertama 

membuat terjemahan dan komentar atau penambahan pada kitab al-

A>ju>miyyah dengan menggunakan bahasa pegon jawa yang diharapkan 

akan mempermudah santri dalam menghafal dan memahami isi kandungan 

dari kitab tersebut. Kitab kuning yang dikarang para ulama salaf mengunakan 
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Kuning, Article, 1 (Februari, 2017), 50. Etall 
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bahasa arab, termasuk kitab al-A>ju>miyyahmaka dalam rangka 

memudahkan para santi dalam memahami kandungan kitab tersebut 

dicetuskanlah sebuah kitab terjemahan dalam bahasa arab pegon yang dapat 

memudahkan paa santri dalam menghafal berbagai teori nahwu yang ada 

dalam kitab al-A>ju>miyyah 

Kedua, menggunakan metode kelompok belajar atau pembelajaran 

koperatif yang mana para santri dikelompokan dengan mencampur santri 

yang memiliki tingkat akademis yang baik dengan santri yang memiliki 

tingkat akademis yang kurang baik, diman nantinya para santri akan saling 

menguji hafalan masing-masing (sema’-sema’an) dan akan saling menguji 

pemahaman satu sama lain (tikrar), sehingga dengan begitu santri yang 

terbelakang dalam akademisnya akan termotivasi dan mengejar 

ketertinggalannya dan santri yang sudah menguasai dan memiliki tingkat 

akademis yang baik akan selalu menjaga kemajuannya. 

Pada umumnya pondok pesantren salaf menggunakan metode 

pembelajaran wetonan, dimana para santri mengelilingi kiyai kemudian 

dicakan kitab secara lisan sambil dima’nai oleh para santri dikitabnya 

masing-masing dan setelah itu kiyai memberikan penjelasan dari ibarah yang 

dibaca dan santri membuat kesimpulan sendiri darai apa yang dijelaskan kiyai 

didalam buku catatannya masing-masing. Pondok Pesantren Nurul Qur’an 

juga masih menerapkan metode pembelajaran khas tersebut akan tetapi 

ditambah dengan berbagai metode lain, salah satunya metode kelompok 

belajar atau pembelajaran koperatif yang memungkinkan para santri untuk 
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mengembangkan pemahaman yang didapatkannya dari guru, sehingga dalam 

hal ini santri tidak menggantungkan sumber ilmu hanya dari satu sumber 

saja
3
. Kiyai atau guru dalam hal ini hanya memberi penjelasan secukupnya 

sesuai dengan apa yang tertera didalam kitab selebihnya, santri dapat 

mengeksplorasi apa yang ia dapat, mulai dari kemampuan membaca kitab 

kuning, membuat murad, dan menerkib kalimah. Di pondok pesantren lain 

metode yang digunakan untuk mengembangkan wawasan keilmuan santri 

ialah dengan menggunakan metode syawir dimana para santri berkumpul 

untuk berdiskusi mengenai suatu maalah dalam berbagai bing ilmu 

keagamaan mulai dari nahwu, shorof, fiqh, dan lainya, akan tetapi di Pondok 

Pesantren Nurul Qur’an hal tersebut dilakukan dengan menggunakan metode 

kelompok belajar ini, syawir yang dideskripsikan diatas baru akan dilakukan 

pada tingkat kelas Mutammimah ke atas. 

Ketiga, program hafal kitab al-A>juru>miyyah masa 40 hari belajar. 

Santri baru di pondok pesantren Nurul Qur’an ketika memulai pembelajaran 

akan langsung dikenakan tuntutan untuk dapat menghafal kitab al-

A>juru>miyyah dalam kurun waktu 40 hari yang dihitung mulai dari waktu 

pertama memulai pelajaran, hal ini dilakukan demi menjaga motivasi para 

santri baru agar dipertengangan nantinya tidak melempem atau hilang 

semangat belajar yang disebabkan karena pergaulan dengan santri lain yang 

malas dan juga agar waktu yang digunakan santri dalam belajar dapat lebih 

efektif sehingga ketika santri selesai menghafalkan kitab al-A>juru>miyyah, 
                                                             

3 W.J.S Porwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta, BalaiPustaka, 1991), 
636 
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santri dapat langsung menghafalkan nadhom kitab al-‘Imri>thi> meskipun 

belum masuk pada jenjangnya. 

Pada umumnya pondok pesantren salaf mnerapkan metode 

muhafadhah pada santri ibtidaiyah, hal ini dilakukan sebagai pengenalan teori 

ilmu nahwu kepada santri da juga agar santri dapat sedikit memahami apa 

yang menjadi tujuan dari pembelajaran ilmu nahwu. Kemudian pada jenjang 

selanjutnya baru akan diperkenalkan praktik langsung pada kitab kuning 

langsung berdasarkan teori yang didapatkan sebelumnya dengan dibimbing 

langsung oleh para guru sampai santri dapat mandiri dalam mempraktikan 

ilmu nahwu yang didapatnya. Akan tetapi hal ini tidak begitu diterapkan 

diPondok Pesantren Nurul Qur’an, terbukti dengan adanya tiga kompetensi 

sebelumnya yang mana seolah-olah menuntut santri untuk dapat belajar ilmu 

nahwu dengan cepat baik dari segi hafalan maupun pemahaman serta dalam 

hal pakik ilmu nahwunya sendiri terhadap kitab safinah An-Naja>. 

Adapun bentuk program lain yang dilaksanakan oleh pondok 

pesantren Nurul Qur’an ialah program yang bersifat umum yang tidak 

ditujukan hanya pada kelas jurumiyyah melainkan untuk jenjang kelas yang 

lain pula dengan berbagai program, metode, dan strategi yang berbeda pula, 

akan tetapi tidak jauh berbeda dari tolak ukur peningkatan yang ada 

sebelumnya, seperti, dapat membaca kitab kuning, terkib, dan, murad, hanya 

saja dalam jenjang kitab al-A>juru>miyyah mendapatkan porsi yang lebih 

banyak karena berbagai pertimbangan yang dilakukan KH. Muhammad 

Solichan dan para dewan assatidz sebelumnya. 
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Dalam porogram pertama peningkatan pembelajaran kitab al-

A>juru>miyyah, pembuatan terjemah kitab al-A>juru>miyyah didasarkan 

pada tingkat kesulitan yang dihadapi oleh para santri tahap awal, yang mana 

masih belum terbiasa dalam menghafalkan matan dari kitab tersebebut yang 

berbasis bahasa Arab, sehingga hal itu memakan waktu lama bagi santri 

dalam beradaptasi dengan hafalannya. Maka dari itu dicetuskanlah ide untuk 

menterjemah dan menyingkat serta memberi komentar sedikit dari kitab 

panutan sejuta santri awalan itu dalam bahasa jawa pegon. Dengan harapan 

agar para santri cepat hafal dan paham mengenai kandungan isi kitab tersebut. 

Satu hal dari program ini yang menjadi kelemahannya, ialah kitab terjemahan 

ini tidak dapat diberlakukan terhadap santri yang berasal dari luar Jawa atau 

santri yang tidak dapat berbahasa Jawa sehingga perlu ada bimbingan khusus 

terhadap santri yang masuk dalam kategori tersebut agar mendapat 

pemahaman yang sepadan dengan santri yang mengggunakan kitab 

terjemahan tadi. Juga dalam masalah ini masih ada kekuranan lain 

diantaranya, masih terdapat terjemahan yang kasar atau tidak sesuai dengan 

‘ibarah asli kitab sehingga perlu penjelasan detail dari guru dan sulit apabila 

dipelajari sendiri. Lalu dalam masalah penemasan dan susunan dalam kitab 

tersebut masih belum dapat dikatan rapih. Akan tetapi dari keseluruhan kitab 

terjemahan ini sudah dapat memenuhi kompetensi dasar santri dalam bidang 

hafalan dan pemahanan ditahap awal ini. 

Dalam program kedua, menggunakan metode koperatif atau belajar 

berkelompok yang isi dari kelompok tersebut dibuat random dengan 
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komposisi santri yang baik akademisnya dengan santri yang tidak terlalu baik 

akademisnya atau bahkan kurang dalam akademisnya sehingga akan 

mendoon motivasi dari para santri tadi sekaligus menciptakan lingkungan 

belajar yang kondusif terutama untuk santri kelas awal ini. Akan tetapi ada 

kalanya hal yang terjadi justru kebalikan dari hal yang diharapkan, dimana 

para santri ketika dalam pembelajaan berkelompok ini tidak diawasi maka 

akan hal yang terjadi ialah bukan pembelajaran yang kondusif sehingga tidak 

ada peningkatan dari santri dalam pembelajarannya. Sehinga perlu adanya 

pengawasan intensif ketika menggunkan metode ini. 

Kemudian dalam program ketiga, yaitu program hafal kitab al-

A>juru>miyyah masa 40 hari belajar, hal ini dilakukan secara singkatnya 

dilakukan agar santri terus dapat termotivasi dalam semanagat belajar dan 

semangat saing dengan teman-temannya dalamproses pembelajaran. Tapi hal 

tersebut juga akan dapat berakibat sebaliknya ketika dihadapkan pada santri 

yang memiliki motivasi rendah meskipun nantinya akan terpengaruh oleh 

yang lain tapi akan skan sedikit kesulitan dalam perkembagan proses 

pembelajarannya. 

Selanjutnya pembelajran yang dilaksanakan semaksimal mungkin 

untuk mengikuti panduan yang ada dalam melaksanakan peningkatan diatas, 

para guru sebelumnya telah menerima arahan dan bimbingan dari dewan 

assatidz ketika akan terjun langsung didalam kelas. Para guru dalam hal ini 

belum semuanya memiliki keterampilanyang mempuni dalam menjalankan 

proses pengajaran untuk itu perlu adanya bimbingan dan arahan sehingga 
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berbagai program, metode, dan strategi akan dapat dilaksanakan dengan 

semestinya. 

 

B. Analisis Keberhasilan Peningkatan Kualitas Pembelajaran Kitab al-

A>juru>miyyah 

Salah satu bukti bahwa seseorang telah berhasil dalam sebuah 

pembelajaran adalah telah terjadi perubahan prilaku pada orang tersebut, 

sperti dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa, 

dari yang tidak bisa menjadi bisa. Santri yang menjalani proses belajar dalam 

hal ini pastilah mendapatkan pengetahuan baru yang disertai dengan 

pengalaman yang membentuk pengetahuan itu yang dihasilkan dari interaksi 

santri dengan alam disekitarnya, seperti ruang kelas, lingkungan pondok, dan 

lainya.Setelah dilakukannya berbagai upaya dalam meningkatkan 

pembelajaran, tentunya harus terdapat sesuatu menjadi dasar tolak ukur yang 

dapat mendeskripsikan tentang keberhasilan atau tidaknya suatu upaya 

peningkatan tadi, agar nantinya dapat menjadi bahan untuk melakukan 

evaluasi dan menjadi landasan dalam mengambil keputusan selanjutnya
4
 

dalam masalah peningkatan ini. Diantara tolak ukur keberhsilan dalam 

menjalankan upaya peningkatan pembelajaran kitab al-A>juru>miyyah 

adalah santri dapat membaca kitab Safinah an-Naja>setelah ia dapat 

mengghafalkan matan kitab al-A>juru>miyyah, santri yang telah memenuhi 

tuntutan ini yaitu dapat membaca kitab Safinah an-Naja>menandakan bahwa 

                                                             
4
 Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip dan Teknik EvaluasiPengajaran (Bandung, PT. 

RemajaRosdakarya, 1997), 44 
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santri telah mempraktikan teori gramatika bahasa Arab yang didapatkan 

dikitab al-A>juru>miyyah. Ketika santri telah dapat membaca kitab Safinah 

an-Naja dengan baik maka ia telah selesai dalam melalui tolak ukur yang 

pertama ini dan masuk pada tahap selanjutnya.\ 

Kedua, santri dapat menerkib atau menguraikan lafadz per lafadz dari 

kitab Safinah an-Naja>, hal ini merupakan kompetensi yang harus dicapai 

oleh santri selanjutnya. Adapun tarkib sendiri adalah adalah kegiatan untuk 

menguraikan lafadz-lafaz yang berada dalam suatu susunan kalimah yang 

kemudian menentukan posisi dari lafadz tersebut apakah menjadi fi’il (objek), 

fa’il (subjek), mubtada’ (permulaan kalimat), khobar (simpulan), atau lainya. 

Keterampilan ini diajarkan kepada para santri karena sangat berkaitan erat 

dengan kompetensi selanjutnya yaitu membuat murad dari kandungan kitab 

kuning yang ia baca, yang mana sebelum dapat melakukan itu santri terlebih 

dahulu harus dapat menguasai terkib ini. 

Ketiga, santri dapat membuat murad atau terjemahan langsung dari 

kitab Safinah an-Naja, setelah santri dapat melakukan terkib terhadap 

susunan suatu kalimah maka selanjutnya santri dihadapakan pada pembuatan 

murad atau penerjemahan. Hal ini baru dapat dilakukakan ketika santri sudah 

menguasai keterampilan terkib karena dengan hal itu akan diketahui posisi 

atau kedudukan berbagai lafadz sehingga santri akan mudah dalam 

mengambil natijah (kesimpulan) dari apa yang dibacanya. Termasuk dalam 

pelajaran kitab Safinah an-Naja, santri akan lebih mudah dalam mengambil 

pemahaman dengan latihan membuat muradnya berdaarkan keteampilan 
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terkib tadi. Dalam hal ini pemilihan tiga kompetensi diatas adalah 

berdasarkan kepada kesepakatan yang telah dicapai oleh KH.Muhammad 

Solichan dan para dewan assatidz dengan berbagai pertimbangan yang rinci, 

diantara pertimbangan tersebut adalah santri harus dapat membaca kitab 

Safinah an-Naja>, hal ini dipilih lantaran tanda seorang santri dapa 

memahami atau lebih tepatnya menguasai ilmu nahwu walau hanya sebatas 

lingkup kitab al-A>juru>miyyah, ialah dapat membaca kitab kosongan dalam 

arti santri dapat mengetahui harakat dari apa yang dibacanya tanpa 

sebelumnya tidak dicantumkan harakat pada kitab yang ia baca, dengan 

begitu akan terlihat bahwa santri tersebut telah menguasi ilmu nahwu walau 

masih ahap awal. Kemudian kenapa kitab Safinah an-Naja, karena menurut 

pertimbangan yang dilakukan tadi kitab tersebut sangat pas untuk dijadikan 

bahan praktik bagi santri dalam menerapkan ilmu nahwu yang didapatkannya 

dari kitab al-A>juru>miyyah. 

Lalu santri dapat menerkib dari kitab kuning dibacanya, hal ini 

dilakukan karena penerapan sesunggguhnya ilmu nahwu bukan hanya santri 

dapat membaca, melainkan juga dapat mengetahui sususnan dari suatu 

kalimah yang dibacanya dan hal ini dapat dilakukan dengan cara terkib yang 

sudah dijelaskan sebelumnya. Dan yang paling penting ialah santri dapat 

membuat murad atau terjemah sekaligus mengambil kesimpulan dari apa 

yang ia baca dari kitab kuning, hal ini sangat penting terutama dalam 

membangun pemahaman santri atas wawasan keagaman yang dipelajarinya. 

Murad sendiri dapat dilakukan dengan benar apabila santri benar-benar 
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menguasi kedua kompetensi sebelumnya yang selanjutnya santri dituntut 

untuk dapat melakukan hal tersebut agar nantinya tidak kesulitan dalam 

memahami suatu masalah muskyilat dalam suatu bidang ilmu dalam kitab 

kuning. 

Adapun ketiga kompetensi diatas adalah tolak ukur yang digunakan 

dalam miningkatkan pemebelajaran kitab al-A>juru>miyyah, selebihnya 

masih ada banyak tolak ukur yang digunakan dalam jenjang kelas yang lain. 

Dalam hal ini ketika santri tidak dapat melakukan dua dari tiga 

kompetensi diatas maka akan dikatakan tidak mendapat peningkatan dan 

selanjutnya akan mendapatkan bimbingan intensif dari guru masing-masing 

agar dapat menyusul ketertinggalan mereka. Sebisa mungkin para guru akan 

membimbing dan memberikan pengawasan pada santri yang mengalami 

kemunduran tadi, dan disini guru akan diuji dalam penangangan santri yang 

seperti itu dengan berbagai permasalahanyang menyertainya. Terkadang guru 

sebagai orang yang dapat diandalkan dalam menagani masalah pembelajaran 

para santri belum tentu dapat menyelesaikan semua permasalahan yang ada 

pada para santrinya, hal ini bergantung dengan berbagai kondisi yang 

dirasakan oleh santri, seperti motivasi, kedisiplinan, tingkat kecerdasan dan 

lain-lain, untuk itu tuntutan guru disisni memgang peranan yangsangat berat 

dalam membimbing para santrinya. 

Ketiga kompetensi yang sudah diuraikan diatas merupakan sebuah tolak 

ukur yang nantinya akan menentukan keberhasilan santri dalam menempuh 

proses pembelajaran pada tahap yang lebih tinggi. Jika dipandang dari sudut 
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pandang Pondok Pesantren Nurul Qur’an, maka ketiga kompetensi tadi 

menjadi mutlak untuk dikuasai santri sebagai penopang dalam 

keberhasilannya dalam seluuruh proses pembelajaran selama berada di 

pondok. Pada tahapan selanjutnya santri hanya dituntut untuk dapat 

beradaptasi dengan pelajaran baru dan pembelajaran baru pula, dengan 

membawa tiga kompetensi dasar sebelumnya, maka kemungkinan besar 

santri juga dapat menguasai kompetensi baru pada pembelajaran barunya 

dijenjang yang lebih tinggi. Hal ini akan lebih memudahkan santri dalam 

penguasaan kitab kuning, akan tetapi bagi antri yang belum dapat seutuhnya 

menguasai ketiga kompetensi dasar ini, maka kemungkinan besar akan 

mengalami kesulitan dalam penguasaan kompetensi baru yang harus 

dihadapinya pada jenjang yang lebih tinggi
5
. 

 

C. Analisis Faktor Pendorong Dan Penghambat Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran Kitab al-A>Juru>miyyah 

Pondok pesantren Nurul Qur’an telah mengusahakan berbagai 

peningkatan dalam program pembelajarannya terutama yang berkaitan dengan 

pembelajran kitab al-A>Juru>miyyah yang mana sangat penting dalam 

membangun pondasi pemahaman gramatika bahasa Arab para santri pemula. 

Tentunya dalam setiap suatu peningkatan pastilah terdapat suatu yang akan 

mendukung atau yang menghambat dari peningkatan tersebut, karena sejatinya 

pendidikan dan pengajaran santri di lembaga pendidikan manapun sudah 

                                                             
5
 Abdul Madjid, Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Bandung: PT. 

RemajaRosdakarya, 2012) 82. 



78 
 

 

tercipta secara alami dan tersebar di sekeliling santri, tinggal bagaimana 

mereka mengambilnya dan mengeksporasinya dan menjadikannya sebagai 

pengetahuan
6
. dari berbagai penelitian terdahulu hal-hal yang menjadi faktor 

pendorong dan penghambat dari pembelajaran kitab kuning baik di pondok 

pesantren salaf lainya ataupun di Pondok Pesantren Nurul Qur’an, hampir 

sama, yaitu terdiri berbagai faktor internal dan eksternal. Untuk lebih 

lengkapnya, penelitiakan mengulasnya telah dalam uraian dibawah ini : 

1. Faktor Internal 

a. Motivasi santri yang sudah baik sebelum masuk ke podok, santri sejak 

akan memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya terutama 

melanjutkan ke pondok pesantren, telah memotivsi dirinya denagan 

berbagai faktor yang ia miliki jug telah menata hati dan niatnya agar 

senantiasa menjalani proses pembelajaran dengan baik nantinya di 

pondok pesantren. Sehingga ketika dimasukan dalam program 

peningktan ini santri tersebut telah siap dan dapat mencerna dengan 

baik apa yang diajarkan di pondok pesantren. 

b. Kedisiplinan diri santi, hal ini berkaitan dengan point pertama dimana 

motivasi santri yang baik akan mengantarkan pada hasil pembelajaran 

yang baik dan juga didukung dengan adanya keinginan kuat untuk 

mewujudkan hal tersebut dengan dibuktikan dengan menjaga 

kedisiplinan dalam kegiatan sehari-hari, seperti sholat lima waktu 

                                                             
6 Suryono dan Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2014), 9. 
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berjama’ah, rutin masuk kelas, mengikuti semua agenda pondok, 

belajar uin diluar kelas, dan lain-lain. Akan tetapi pada kasus lain ada 

santri yang tidak memiliki motivasi yang baik namun seiring 

berjalannya waktu santri tersebut ikut terdisiplinkan dengan berbagai 

aturan dan agenda pondok pesantren dan hal tersebut juga terbukti 

efektif dalam membangun pembelajaran yang dapat diharapkan 

keberhasilannya. 

c. Tingkat kecerdasan santri yang tinggi, santriyang sejak awal memiliki 

tingkat akademis yang tinggi atau kecerdasan yang mempuni dalam 

pembelajaran atau dalam keterampilannya akan sangat mudah dalam 

menerima semua pelajaran yang ia dapat termasuk pembelajran yang ia 

dapatkan di pondok pesantren. Maka kecedasan bawaan dalam hal ini 

sangat berpengaruh akan tetapi dalam dunia pesanten hal ini belum 

tentu akan menjamin keberhasilan rihlah santri dalam pembelajarannya. 

Dalam beberapa kasus, santri yang memiliki intelegensi yan tinggi 

justru malah mengalami kegagalan dikarenakan berbagai sebab, seperti 

santri yang memiliki kecedasan yan mempuni tadi merasa sudah berada 

diatas angin sehingga mengganggap remeh pratuan dan tata tertib 

pondok, sehingga dengan mudahnya melanggar peraturan pondok yang 

akhirnya berujung pada pemulangan tidak hormat santri tadi secara 

sepihak, hal ini mengindikasikan bahwa kecerdasan yang tinggi belum 

mampu mengcover keberhasilan dari santri tersebut. 

2. Faktor Eksternal 
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a. Motivasi dari orang tua atau guru, orang tua memiliki peran yang 

sangat masive dalam mendorong keberhasilan anaknya dalam berbagai 

bidang termasuk dalam pendidikannya. Orang tua mengambil peranan 

penting dalam mepersiapkan anaknya sebelum melangkah dalam 

berbagai jenjang kehidupannya, begitu pula mempersiapkan anaknya 

ketika hendak akan memulai pendidikanya ataupun melanjutkannya 

baik itu pendidikan umum maupun pendidikan agama dalam hal ini 

lembaga pendidikan pondok pesantren. Sebelum mulai mondok calon 

santri akan merasa lebih pecaya diri dalam menghadapi dunia barunya 

ketika mendapat motivasi yang kuat dari orang tuanya berupa berupa 

arahan dan bimbingan mengenai kehidupan di pondok pesantren 

nantinya sehingga akan menuntunya mencapai keberhasilan dalam 

proses pembelajarannya. Adapun guru sebagai perwakilan dari orang 

tua di pondok pesantren memiiki keluasan dalam melakukan 

pengawasan dan bimbingan pada setiap santri baik yang ia ampu 

ataupun tidak, sehingga seharusnya dengan berbagai keluasan dalam 

pengawasan santri akan lebih mudah dalam memberikan bimbingan dan 

arahan yang baik guna memotivasi santri dalam menjalani proses 

pembelajarannya. 

b. Pergaulan dan kesehaian santri, pondok pesantren ialah lembaga 

pendidikan dengan model yang menyerupai susunan masyarakat 

didalamya sehingga berbagai interaksi yang terjadi didalamnya akan 

sangat mempengaruhi satu dengan yang lainya. Begitu pula yang terjadi 
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diantara para santri yang memiliki interaksi satu sama lain dari berbagai 

latar belakang yang berbeda yang menimbulkan sebuah komunitas atau 

lingkungan pergaulan dari para santri dari berbagai jenjang baik jenjang 

usia, pendidikan, ataupun peran yang didapat santri dalam lingkungan 

pondok, seperti pergaulan antar santri yang menjadi pengurus pondok, 

santri dewasa non pengurus, atau santri biasa dengan santri lainnya. 

Keseluruhan hal tersebut dengan sendirinya telah membuat ruang yang 

sangat luas bagi santri untuk melakukan interaksi dan menjalin 

pergaulan dengan siapa saja bahkan dengan orang lain diluar 

lingkungan pondok pesantren. Maka dari pergaulan santri tersbut, 

terutama santri kelas jurumiyyah akan sangat mempengaruhi dalam 

pembelajarannya, sehingga santri yang cerdas dalam memilih 

pergaulannya akan sangat menopang dalam kesuksesannya dalam 

pembelajaran dan begitu juga sebaliknya. 

Selebihnya adalah faktor yang menyebabkan terhambatnya 

peningkatan pembelajaran santri, terutama dalam pembelajaran kitab al-

A>juru>miyyah. Didalam bab sebelumnya telah disebutkan bahwa yang 

menjadi penghambat dari peningkatan ini adalah kebalikan dari berbagai 

faktor pendorong yang telah dijelaskan sebelumnya, kemudian hal tersebut 

akan diperinci sebagai berikut : 

3. Faktor Internal 

a. Motivasi diri yang kurang baik, calon santri sejak masih berada 

dirumah tidak memiliki dorongan yang kuat dalam hatinya untuk 
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melaksanakan pendidikannya dan hal tersebut terbawa olehnya ketika ia 

masuk dipondok pesantren. Hal tersebut secara langsung atau tidak 

akan menyebabkan ketidakberhasilan atau terhambatnya santri dalam 

mengikuti pembelajaran. Hal kemungkinan terjadi karena santri merasa 

tidak kuat dalam menjalani pembelajaran, maka perlu adanya asupan 

yang dapat merubah mindset santri yang seperti itu sehingga ia dapat 

bangkit dari keterpurukannya. 

b. Kedisiplinan santri yang buruk, terkadang dalam suatu lingkungan 

pondok pesantren terdapat santri yang sangat disiplin meskipun sangat 

kurang dalam motivasi belajar, dirinya selalu dapat memposisikan 

segala sesuatu dengan sangat perfectionist sesuai dengan jalan 

pikirannya. Sedikit banyaknya hal ini dapat membantu santri dalam 

mengkondisikan proses pembelajarannya, akan tetapi apabila santri 

yang sejak awalnya memang benar-benar tidak memiliki rasa 

kedisiplinan dalam dirinya tentunya hal ini tidak akan menghasilkan 

apapun untuk proses pembelajarannya. 

c. Tingkat kecerdasan santri yang tidak terlalu tinggi, sadalam proses 

pembelajaran ineleensi atau kecerdasan merupakan modal dasar 

seseorang untuk dapat meraih keberhasilan dalam pembelajarannya 

dengan dukungan dari berbagai faktor lain juga tentunya, maka dari itu 

tingkat kecedasan mengambil peran penting dalam menciptakan 

peluang keberhasilan santri dalam proses pembelajaran. Penanganan 

yang dilakukan ialah dengan memerikan materi pelajaran secara 
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perlahan sesuai dengan kemampuan santri dalam mencerna suatu materi 

dan membuat santri merasa ringan dalam memahami pelajaran sehingga 

secara tidak langsung santri tersebut termotivasi dan merasa bisa dalam 

pembelajarannya. 

4. Faktor Eksternal 

a. Kurangnya dukungan serta motivasi dari orang tua, santri yang 

memiliki motivasi yang kuat dari orang tua akan memiliki harapan yang 

lebih dalam menjejaki proses pembelajarannya dengan berbagai faktor 

pendorong lainya meskipun motivasi dirinya sendiri kurang. Harapan 

orang tua terhadap anaknya yang ditujukan untuk menimba ilmu 

terutama dipondok pesantren akan melambungkan ekspektasi dalam diri 

anak untuk mencapai keberhsilan, apabila hal ini tidak ada atau kuang 

diberikan terhadap santri dari orang tuanya maka hal yang terjadi adalah 

santri tidak memiliki arah yang jelas untuk menapakan kaki dalam 

proses pembelajarannya. Kurangnya motivasi, bimbingan, dan 

pengawasan dari guru dan orang tua,  juga dalam hal ini sebagaimana 

yang telah diungkapkan sebelumnya guru memiliki peran sebagai orang 

tua santri dalam lingkungan pondok, yang memiliki tugas dalam 

mengayomi dan membimbing santri dalam melalui proses 

pembelajarannya dan hal lainya pula, juga bertugas dalam pemberian 

motivasi bagi santri agar tidak kendo dalam mengikat proses 

pembelajrannya. Namun hal yang paling disayangkan ialah ketika orang 

yang memiliki peran sebesar itu kurang dalam memberikan hal-hal 
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pendorong diatas atau bahkan merasa cuek pada anak didiknya 

sehingga sangat berakibat fatal bagi kelangsungan santri dalam 

menjalankan proses pembelajarannya selama di pondok atau bahkan 

sampai ia sudah tidak berada di pondok lagi. Untuk itu sangat penting 

untuk diingat bagi para guru agar senantiasa medampingi anak didiknya 

dengan sepenuh hati meskipun pada kenyataannya yang menentukan 

keberhasilan pembelajarannya adalah dirinya sendiri berdasarkan usaha 

sada dari orang lain yang telah membantunya melalui motivasi, 

bimbingan, arahan dan lainnya seperti yang telah disebutkan 

sebelumnya. Lalu motivasi dari orang tua, hal ini menjadi penting 

sebagaimana yang diungkapkan sebelumnya dimana orang tua memiliki 

peran dalam penyiapan anak sebelum pergi ke pondok dan setelah 

berada di pondok serta setelah menyelesaikan pendidikannya di 

pondok. Ketika dukungan yang seharusnya ada dalam mendampingi 

anak ini kurang atau bahkan tidak ada maka anak akan kesulian dalam 

mengarahkan tujuannya terutama dalam pembelajrannya yang berakibat 

kemunduran bahkan ketidak berhasilan anak dalam menggapai 

pembelajaran yang seharusnya ia kuasai. 

b. Pergaulan dan keseharian santri yang tidak baik. Seperti yang telah 

diungkapkan sebelumnya, pondok pesantren ialah lingkungan yang 

sangat menyerupai lingkungan masyarakat yang terdiri dari berbagai 

macam elemen dan latar belakang dari seluruh komponen yang ada 

didalamnya, hal inilah yang membuat pondok pesantren menjadi 
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lingkungan hidup yang dipenuhi interaksi layaknya interaksi 

masyarakat akan tetapi dengan corak khusus yang dibalut oleh suasanan 

keagamaan yan kental. Santri dalam hal ini dapat bebas berbaur dengan 

siapa saja, berinteraki dengan siapa saja, bergaul dengan siapa saja 

dengan batasan yang tersurat, sehingga dengan tidak adanya batasan 

yang jelas ini terkadang membuat santri terlena dan terjerumus bergaul 

dengan seseorang yang cenderung membuatnya tidak fokus dalam 

menjalankan proses pembelajaran yang semestinya ia lakukan dan hal 

ini tentunya sangat berakibat fatal dalam keberhasilan pembelajarannya 

di pondok. Maka dari itu salah satu upaya penanganan yang dilakukan 

ialah denan melakukan penawasan intensif terhadap santri dan menjaga 

pergaulannya, tentunya hal ini tidak lepas dari tuntutan guru seagai 

orang tua santri di pondok yang harus siap sedia dalam memberikan 

pengawasan dan arahan kepada anak didiknya. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada uraian yang dipaparkan pada bab sebelumnya, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Upaya peningkatan kualitas pembelajaran kitab nahwu al-A>juru>miyyah 

ialah dengan menetapakan beberapa hal, yaitu (a) penetapan kurikulum 

dalam keseluruhan jenjang pembelajaran yang ada di Pondok Pesantren 

Nurul Qur’an Pakunden Ponorogo, lalu (b) pembuatan kitab terjemahan 

jawa pegon dari kitab al-A>juru>miyyah, kemudian (c) pengelompokan 

santri sebagai kelompok belajar yang disusun secara acak tanpa 

memandang santri yang tingkat kecerdasannya tinggi ataupun rendah 

sebagai pemicu santri agar dapat belajar secara mandiri, dan yang terakhir 

(d) adalah hafal kitab al-A>jurru>miyyah dalam kurun waktu 40 hari 

masa belajar. 

2. Analisis keberhasilan peningkatan kualitas pembelajaran kitab nahwu al-

A>juru>miyyah, ialah santri dapat dikatakan berhasil dalam 

pembelajarannya apabila dapat memenuhi kompetensi sebagai berikut, 

dapat membaca kitab Safinah an-Naja>, dapat nerkib dari bacaan kitab 

kuning terutama kitab Safinah an-Naja>, dan dapat memuat murad yang 

mendeskripsikan kandungan dari kitab kuning yang ia baca terutama kitab 

Safinah an-Naja>. 
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3. Analisis faktor pendorong dan penghamat peningkatan kualitas 

pembelajaran kitab nahwu al-A>juru>miyyah, terdapat dua faktor yang 

mendorong dari peningkatan ini yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. 

Adapun faktor internal sebagai berikut, motivasi santri yang baik, 

kedisiplinan santri yang baik, tingkat kecerdasan santri yang tinggi. Faktor 

eksternalnya ialah, motivasi guru dan orang tua yang baik, pergaulan dan 

keseharian santri yang baik. Sedangkan faktor penghambatnya ialah, 

faktor internal yang meliputi, motivasi dalam santri yang buruk, 

kedisiplinan santri yang kurang baik, tingkat kecerdasan santri yang 

kurang mempuni. Dan faktor eksternal yang mencakup, kuangnya 

motivasi dari guru dan orang tua, serta keseharian dan pergaulan santri 

yang tidak baik. 

 

B. Saran-Saran 

Berdasarkan hasil temuan penelitian, sebagai bahan pertimbangan bagi 

pihak-pihak terkait, penelit imemberikan saran-saran sebagaiberikut: 

1. Saran umum 

a. Lembaga Pendidikan, diharapkan mampu untuk dapat memaksimalkan 

peningkatan mutu dan pengajaran kitab Nahwu ,sehingga memudahkan 

dalam penguasaan kitab kuning lainnya dari berbagai fan ilmu. Dengan 

demikian, santri mampu menjawab tantangan masyarakat luas 

berdasarkan syari’at Islam melalui kitab karya ulama salaf sebagai 

wujud eksistensi santri dalam bidang ilmu pengetahuan. 
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2. Saran Khusus 

a. Kepada dewan assatidz hendaknya lebih mengembangkan baerbagai 

macam program dalam rangka memaksimalkan pembelajaran agar 

santri secara merata dapat merasakan peninkaan ini dan agar tercipta 

penguasaan yang menyeluruh secara maksimal terhadap kitab kuning 

lain. 

b. Kepada para guru yang terjun langsung didalam kelas agar mampu 

secara mandiri mengembangkan berbagai program yang telah 

dirancang dan mampu mengawasi serta membimbing para santri agar 

mampu  menguasai dan memahami materi secara maksimal. 

c. Kepada santri hendaknya dapat bersikap aktif, dan kritis dalam 

mengembangkan materi supaya mereka mampu melanjutkan 

pembelajaran kitab yang lebih tinggi pembahasannya secara mudah. 
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