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ABSTRAK 

Meilayani. Nur Azizah. 2017. Upaya menumbuhkan Sikap Tawa<d{u’ Siswa Melalui 

Pembelajaran Kitab Ta’li<m Muta’alli>m di MA al-Islam Joresan Ponorogo. 

Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing 
Kharisul Wathoni, M.Pd.I 

Kata Kunci: Upaya, Sikap Tawa<d{u’, Kitab Ta’li<m Muta’alli>m  

Pendidikan Islam berfungsi sebagai pengembangan, penanaman nilai, 

penyesuan mental, perbaikan, pencegahan, pengajaran dan penyaluran. Pada 

pengajaran pendidikan Islam klasik sebenarnya sudah menawarkan konsep 

tentang pembentukan akhlak dan mental yang baik, yaitu dengan pengajaran 

sebuah kitab yang menekankan pada pendidikan akhlak dan penumbuhan sikap 

menghormati. Pengajaran Ta’li<m Muta’alli>m atau yang sering dikenal dengan 

pengajaran akhlak  bertujuan untuk membentuk pribadi muslim yang berakhlak 

tinggi dan mulia dalam arti hubungannya dengan Allah SWT maupun 

hubungannya sesama manusia. Seperti halnya para santri di PP al-Islam Joresan 

bisakah menerapkan akhlak dalam kesehariannya seperti dalam pembelajaran 

kitab Ta’li<m Muta’alli>m. 

 

Berdasarkan dari masalah tersebut, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana  proses pembelajaran kitab 

Ta’li<m Muta’alli>m  di PP al-Islam Joresan? 2) Bagaimana implementasi 

pembiasaan sikap tawa<d{u’ siswa melalui pembelajaran kitab Ta’li<m Muta’alli>m  

di PP al-Islam Joresan? 

Adapun jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan 

penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran Kitab 

Ta’li<m Muta’alli>m di PP al-Islam Joresan dengan menggunakan metode ma’nani, 
ceramah dan bandongan (wetonan). Adapun kontribusi pembelajaran kitab  

Ta’li<m Muta’alli>m dalam upaya menumbuhkan sikap tawadu‟ siswa di PP Al-
Islam Joresan yaitu mereka dihimbau menundukkan kepala ketika bertemu 

dengan ustadz/ustadzahnya, bertanya dengan sopan, tidak menyela pembicaraan,  

mereka juga diberikan contoh keteladanan dari guru itu sendiri, dan masih banyak 

yang lainnya. Akan tetapi masih terdapat beberapa santri yang belum 

mengimplementasikan materi kitab Ta’li<m Muta’alli>m.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan  dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh 

seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat 

hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental.
1
  

Sedangkan tujuan pendidikan adalah membentuk manusia berkualitas 

secara lahiriyah dan batiniyah. Secara lahiriyah pendidikan menjadi manusia 

bermanfaat bagi dirinya dan orang lain, serta dapat menentukan arah hidupnya 

kedepan. Sedangkan secara batiniyah pendidikan diharapkan dapat membentuk 

jiwa-jiwa berbudi, beretika baik dan lain sebagainya. 

Pendidikan Agama Islam juga merupakan bagian dari pendidikan yang 

akan menyiapkan peserta didik yang beragama Islam dalam meyakini, 

memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran, dan latihan yang hakikatnya merupakan proses untuk 

mencapai tujuan pendidikan itu sendiri yaitu mewujudkan keserasian, 

keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT, dirinya 

sendiri, sesama manusia maupun dengan lingkungan serkitar. 

Sedangkan fungsi pendidikan Islam yaitu: pengembangan, penanaman 

nilai, penyesuan mental, perbaikan, pencegahan, pengajaran dan penyaluran.
2
 

                                                           

     
1
  Safrudin Aziz, Pemikiran Pendidikan Islam (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 23. 
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Bedasarkn fungsi tersebut, sekolah harus bisa memberikan penanaman  nilai-nilai 

keagamaan. Nilai-nilai inilah yang kemudian akan menjadi pondasi bagi siswa. 

Siswa akan melakukan perintah atau pun aturan bila semua cenderung bersamaan 

melakukannya apabila dijadikan suatu  adat atau kebiasaan bagi siswa. 

Namun dengan melihat realitas, kita akan menyaksikan betapa 

runyamnya pendidkan sekarang ini, khususnya pendidikan akhlak siswa. Masalah 

yang sering ditemui misalnya tentang etika siswa pada guru, mereka cenderung 

bersikap acuh dan tidak memiliki sikap tawa<d{u’. 

Kondisi tersebut menunjukkan indikasi bahwa pendidikan agama  yang 

berlangsung selama ini belum memberikan hasil yang optimal dan sesuai sasaran. 

Untuk itu, pentingnya pendidikan dan pembelajaran agama diberikan sejak dini di 

keluarga dan sekolah, agar mereka mempunyai kesadaran nilai-nilai agama yang 

tingggi dan dapat memotivasi mereka untuk dapat berperilaku baik. Khusunya 

sikap tawa<d{u’ siswa pada gurunya.Tawa<d{u’ merupakan pendidikan ahlak yang 

diibaratkan seperti padi, semakin berisi semakin merunduk. 

Pada pengajaran pendidikan Islam klasik sebenarnya sudah menawarkan 

konsep tentang pembentukan akhlak dan mental yang baik, yaitu dengan 

pengajaran sebuah kitab yang menekankan pada pendidikan akhlak dan 

penumbuhan sikap menghormati.  

                                                                                                                                                                      

      
2
 Sutrisno dan Muyidin A, Pendidikan Islam Berbasis Problem Sosial (Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Media. 2012), 20-30. 
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Pengajaran Ta’li<m Muta’ali>m atau yang sering dikenal dengan 

pengajaran akhlak  bertujuan untuk membentuk pribadi muslim yang berakhlak 

tinggi dan mulia dalam arti hubungannya dengan Allah SWT maupun 

hubungannya sesama manusia. Dan sikap tawa<d{u’ merupakan wujud dari sikap 

manusia terdidik.  

Maka dari itu dari pihak keluarga maupun sekolah mebiasakan sikap 

tawa<d{u’ kepada para siswa dapat berawal dari pembiasaaan berjabat tangan setiap 

akan dan pulang sekolah, pembiasaan berbahasa karma halus pada orang tua di 

rumah dan guru di sekolah dan sebagainya.  

Dengan adanya pembelajaran kitab Ta’li<m Muta’ali>m apakah akan 

membantu dalam proses pembentukan akhlak para santri. Sedangkan semua 

santri, datang dengan latar belakang yang berbeda-beda antara santri satu dengan 

yang lain dalam hal komunikasi, tingkah laku, dan sikap dalam pergaulan sehari-

hari. Juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi akhlak santri di antaranya 

adalah : santri berasal dari keluarga, desa, kota, provinsi, bahkan pulau yang 

berbeda dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, adat istiadat, dan 

lingkungan yang berbeda. Ada santri yang sopan santun ketika diajak bicara ada 

pula santri yang terkesan menghiraukan ketika diajak bicara. Ada santri yang 

mendengarkan dengan tekun dan penuh sopan ketika pembelajaran sedang 

berlangsung ada pula yang asyik berbicara dengan teman sebelahnya. Oleh karena 
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itu,bisakah para santri menerapkan akhlak dalam kesehariannya seperti dalam 

pembelajaran kitab Ta’li<m Muta’alli>m. 

Dari pernyataan di atas, menjadi latar belakang penulis untuk 

mengadakan penelitian tentang pembelajaran kitab Ta’li<m Muta’alli>m sebagai 

salah satu upaya lembaga  dalam pembentukan akhlak santri di Pondok Pesantren 

Al- Islam Joresan, Mlarak, Ponorogo. Ditambah materi kitab ini juga tidak hanya 

diberikan di lembaga non-formalnya saja, melainkan kitab Ta’li<m Muta’alli>m  ini 

dijadikan pula untuk materi pendidikan formal. Sehingga seluruh santri 

memperoleh materi ini, dan tidak hanya diperoleh untuk santri yang tinggal di 

pondoknya saja.  Semoga penelitian ini dapat dijadikan tambahan pengetahuan 

khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Maka dari itu penulis 

melakukan penelitian dengan judul  Upaya Menumbuhkan Sikap Tawadu’ Siswa 

Melalui Pembelajaran Kitab Ta’liim Muta’allim (di MA Al-Islam Joresan 

Ponorogo). 

 

B. Fokus Penelitian        

Dari identifikasi masalah tersebut diatas, perlu adanya batasan masalah 

agar tidak terjadi kerancuan dalam penelitian, juga karena keterbatasan waktu 

dalam penelitian. Dan maslah yang dianggap penting dalam penelitian ini terkait 

dengan masalah pembiasaan sikap tawa<d{u’ dan pembelajaran kitab Ta’li<m 

Muta’alli>m. 
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C. Rumusan Masalah 

Bedasarkan latar belakang dan batasan masalah diatas, maka rumusan 

maslahnya adalah sebagi berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran kitab Ta’li<m Muta’alli>m dalam 

menumbuhkan sikap tawa<d{u’ siswa di MA Al-Islam Joresan? 

2. Bagaimana kontribusi pembelajaran kitab Ta’li<m Muta’alli>m dalam upaya 

menumbuhkan sikap tawa<d{u’ siswa di MA Al-Islam Joresan? 

  

D. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah yang telah penulis kemukakan di atas 

maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran kitab Ta’li<m Muta’alli>m dalam 

menumbuhkan sikap tawa<d{u’ siswa di MA Al-Islam Joresan. 

2. Untuk mengetahui kontribusi pembelajaran kitab Ta’li<m Muta’alli>m dalam 

upaya menumbuhkan sikap tawa<d{u’ siswa di MA Al-Islam Joresan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang 

terbentuknya budaya sikap tawa<d{u’ santri di  Pondok Pesantren Al-Iaslam. 
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1. Secara teoritis 

 Diharapkan dapat memperkaya hasanah dunia pendidikan Islam yang 

diperoleh dari penelitian lapangan, dan dapat menambah informasi bagi 

pengembangan pendidikan. 

2. Bagi penulis 

 Penelitian ini  diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan 

pelajaran bagi penulis. Khususnya dapat memperbaiki akhlak serta sikap 

tawa<d{u’  kepada dosen atau pun orang yang lebih tua melalui materi kitab 

Ta’li<m Muta’alli<m. 

3. Bagi santri  

 Dengan penelitian ini diharapkan dapat memotivasi santri agar selalu 

berusaha tawa<d{u’ pada orang yang lebih tua, khusunya pada gurunya agar 

ilmunya dapat bermanfaat, serta dapat menjadi contoh bagi teman-temanya 

dan orang-rang disekitarnya. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk mendapatkan susunan yang sistematis dan mudah difahami oleh 

pembaca, maka dalam penyusunan penulisan skripsi ini sengaja penulis membagi 

menjadi enam bab, antara bab satu dengan bab yang lain saling mengait, sehingga 

merupakan suatu kebulatan yang tidak bisa dipisahkan. 
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Yang dimaksud kebulatan  disini adalah masing-masing bab dan sub bab 

masih berpengarah 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 landasan teori, yakni untuk mengetahui kerangka 

acuan teori yang digunakan sebagai landasan dalam melakukan 

penelitian.  Pertama, Kajian Teori tentang Upaya 

menumbuhkan sikap tawadu’, membahas pengertian upaya, 

tujuan pembiasaan, bentuk-bentuk pembiasaan.  Kedua,  kajian 

tentang sikap tawa<d{u’. Membahas  pengertian tawa<d{u’, sikap 

tawa<d{u’, contoh sikap tawa<d{u’ murid terhadap guru, syarat 

tawa<d{u’ dan implikasi-implikasi tawa<d{u’. Ketiga, kajian 

tentang pendidikan di pondok pesantren meliputi tentang: 

pengertian pendidikan, pengertian pondok pesantren, tipologi 

pesantren, tujuan khusus dan umum pesantren, metode 

pembelajaran yang diterapkan di pesantren. Yang keempat 

membahas tentang kajian kitab ta’li<m muta’alli<m, membahas 
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tentang pembelajaran kitab Ta’li<m Muta’alli<m, dan materi 

kitab Ta’li<m Muta’alli<m.  

BAB III

  

: Metodologi penelitian, dalam bab ini berisi tentang metode       

penelitian digunakan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Beberapa metode 

yang dipergunakan dalam skrispsi ini adalah 1) Pendekatan dan 

jenis penelitian, 2)Kehadiran Peneliti, 3)Lokasi penelitian, 4) 

Sumber data, 5) Teknik pengumpulan data dengan cara: 

observasi, wawancara, dokumentasi, 6) Teknik analisis data 

dengan cara: mereduksi data dalam konteks penelitian yang 

dimaksud, mendisplaykan data atau menyajikan data ke dalam 

pola yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, grafik, 

matrik, network dan chart, penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

7) Pemeriksaan keabsahan data dengan cara: perpanjangan 

keikutsertaan, ketekunan/keajegan pengamatan, menyediakan 

kedalaman, triangulasi. 8) Tahapan-tahapan Penelitian dengan 

cara:  tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan, tahap 

analisis data. 

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 
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umum lokasi penelitian berbicara tentang Pondok Pesantren Al-

Islam Joresan, sejarah berdiri, visi dan misi, letak geografis, 

sarana dan prasarana, serta Pelaksanaan pembelajaran kitab 

Ta’li<m Muta’alli<m dan kontribusinya dalam Menumbuhkan 

Sikap tawa<d{u’ Siswa di MA Al-Islam Joresan. Sedangkan 

deskripsi data tentang perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 

terkait dengan masalah upaya,  sikap tawa<d{u’, dan 

pembelajaran kitab Ta’li<m Muta’alli<m. 

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 

terkait dengan masalah pembiasaan sikap tawa<d{u’ melalui 

pembelajarn Ta’li<m Muta’alli<m yang ada di Pondok Pesantren 

Al-Islam Joresan. 

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 melampirkan daftar kepustakaan, daftar 

riwayat hidup dan lampiran-lampiran. 
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 BAB II  

KAJIAN TEORI, DAN  TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

 

A. Kajian Teori 

1. Upaya Menumbuhkan Sikap Tawa<d{u’ 

a. Pengertian Upaya 

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai 

usaha kegiatan yang mengerahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu 

tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, iktiar  untuk mencapai suatu 

maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.
3
  

b. Sikap Tawa<d{u’ 

Pengertian sikap (attitude) adalah istilah yang mencerminkan rasa 

senang, tidak senang atau perasaan biasa-biasa saja (netral) dari seseorang 

terhadap sesuatu  (benda, kejadian, situasi, orang-orang atau kelompok).
4
 

Sebagaimana yang dikutip oleh Saiffudin Azwar, Thurstone 

memformulasikan bahwa sikap sebagai „derajat afek positif atau afek 

negatif terhadap suatu objek psikologis‟.5 

                                                           
3
  Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 1250. 

4
  Sarlito W. Sarwono, Pengantar Psikologi Umum (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 201.  

5
 Saiffudin Azwar, Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya (Yogyakarta: Pustaka 

Belajar, 1995), 5. 



14 

 

 

 

 

 

Sedangkan sikap tawa<d{u’ adalah sikap rendah hati, tidak 

takabur/sombong atau angkuh atas kelebihan yang telah Allah swt  

berikan kepadanya. Firman Allah swt: 

  

   

   

  

      

Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang 

yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang 

jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang 

mengandung) keselamatan. 

Sahal bin Abdullah berkata, “ sesungguhnya Allah melihat ke dalam hati. 

Dan hati itu ada di tangan-Nya. Apabila hati itu tawadu’ , maka Allah 

SWT akan mengkhususkan baginya apa saja sesuai dengan yang dia 

kehendaki.
6
 

  

                                                           

 
6
 Abu Abdirrahman Al-Sulami, Tasawuf Buat Yang Pingin Tahu, terj. Faisal Sleh (Jakarta: 

Erlangga, 2007), 135. 
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2. KajianTeori tentang Tawa<d{u’ 

a. Pengertian Tawa<d{u’ 

  Pengertian tawa<d{u’ secara bahasa adalah „ketundukan‟ dan 

„rendah hati‟. Asal katanya adalah Tawa<dha’atil ard,  tanah itu lebih 

rendah dari pada tanah sekelilingnya. Orang yang tawa<d{u’ dengan 

kekhusyukan dan ketenangannya (serupa dengan itu).  Sebagaimana  

orang sombong, dengan tinggi hatinya seakan-akan ia meninggalkan 

badannya untuk menggapai bangunan yang tinggi. Oleh karena itu, Allah 

mengisyaratkan dalam firmannya:  

       

    

      

Artinya: dan janganlah kamu berjalan dimuka bumi ini dengan sombong, 

karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan 

sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung.(QS.17:37)7 

Tawa<d{u’ mempunyai dua arti: pertama, tunduk dan menerima 

kebenaran dari siapapun. Baik kaya maupun miskin, keluarga terhormat 

maupun rakyat jelata, orang kuat maupun lemah, musuh maupun teman. 

Kedua, tawa<d{u’ berarti merebahkan sayap kepada manusia. Maksudnya, 

ramah dan lembut saat bergaul dengan orang lain. Baik pembantu, 

                                                           
7
Al-Qur‟an, 17:37. 
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pelayan, orang terhormat, orang biasa, orang rendahan, ataupun orang 

besar. 
8 

b. Sikap Tawa<d{u’\ 

Pengertian sikap (attitude) adalah istilah yang mencerminkan rasa 

senang, tidak senang atau perasaan biasa-biasa saja (netral) dari seseorang 

terhadap sesuatu  (benda, kejadian, situasi, orang-orang atau kelompok).
9
 

Sebagaimana yang dikutip oleh Saiffudin Azwar, Thurstone 

memformulasikan bahwa sikap sebagai „derajat afek positif atau afek 

negatif terhadap suatu objek psikologis‟.10
 

Sahal bin Abdullah berkata, “ sesungguhnya Allah melihat ke 

dalam hati. Dan hati itu ada di tangan-Nya. Apabila hati itu tawa<d{u’ , 

maka Allah SWT akan mengkhususkan baginya apa saja sesuai dengan 

yang dia kehendaki.
11

 

 

c. Contoh Sikap Tawa<nd{u’ Murid terhadap Guru 

Guru dalam pandangan masyarakat jawa dilacak melalui akronim 

gu dan ru. Gu artinya di gugu (dianut), ru artinya ditiru (dijadikan 

teladan). Selanjtnya guru atau disebut juga dengan ustadz dalam konteks 

                                                           

 
8
Amr Khaled, Akhlaq Al-Mu’min, terj. Fauzi Faisal Bahreisy (Tanggerang: 

Nusantaralestari Ceriapratama, 2014), 107. 
9
  Sarlito W. Sarwono, Pengantar Psikologi Umum (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 201.  

10
 Saiffudin Azwar, Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya (Yogyakarta: Pustaka 

Belajar, 1995), 5. 

 
11

 Abu Abdirrahman Al-Sulami, Tasawuf Buat Yang Pingin Tahu, terj. Faisal Sleh 

(Jakarta: Erlangga, 2007), 135. 
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pendidikan Islam banyak sekali kata yang lazim sering  digunakan 

diantaranya Murabbi, Mu’ali>m, dan Mu’addib. 

Guru tidak hanya bertindak sebagai pengajar, tetapi sebagai 

motivator dan fasilitator. Sehingga hal ini berarti bahwa pekerjaan guru 

tidak dapat dikatakan suat pekerjaan mudah dilakukan oleh sembarang 

orang, melainkan orang yang benar-benar memiliki wewenang secara 

akademis, kompeten secara operasional dan professional. Guru merupakan 

orang yang diserahi tanggung jawab sebagai pendidik di dalam 

lingkungan kedua setelah leluarga (sekolah).
12

 

Maka dari itu seorang santri atau siswa hendaknya memiliki rasa 

sungkan dan bersikap sopan serta Tawa<dl {u’  kepada guru atas apa yang 

mereka berikan kepada murid. Adapun contoh sikap Tawa<nd{u’ siswa 

kepada guru yaitu: 

1) Duduk dan berbicara dengan beradab sopan 

2) Ketika guru berbicara jangan memotong pembicaraan 

3) Mengangkat tangan kanan bila tidak  ingin bertanya 

4) Berjabat tangan bila bertemu dan berpapasan 

5) Menunduk ketika berjalan di depan guru
13
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 M. Dahlan R dan Muhtarom,  Menjadu Guru Yang Bening Hati: Stategi Mengelola Hati 

di Abad Moderen (Sleman:  Deepublish, 2016), 1-2. 
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 Umar Ahmad Baraja‟, Akhlaqul Banat Juz Awal (Surabaya: Maktabatu Ibnu Ahmad 
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Syekh al-Imam Sadidudin  Asy-Syairazi berkata: Barang siapa 

mengharap anaknya menjadi orang alim, hendaknya ia memelihara, 

memuliakan dan memberikan sesuatu kepada para ahli agama yang 

mengembara. 
14

 

d. Syarat Tawa<d{u’ 

1) Ikhlas karena Allah  

Hal ini sebagaimanna hadits Rasulullah: “Tidaklah seseorang 

bertawa<d{u’ yang ditujukan semata-mata karena Allah, melainkan 

Allah akan mengangkat (derajat)nya”. 

2) Al-Qudrah (kemampuan) 

Barang siapa yang meninggalkan pakaian mewah karena tawa<d{u’ 

kepada Allah, padahal ia dapat (kuasa) membelinya, Allah akan 

memanggilnya pada hari kiamat di hadapan sekalian manusia 

kemudian menyuruhnya memilih sendiri pakaian iman mana yang ia 

hendaki untuk dikenakan
15

 

e. Implikasi-Implikasi Tawa<d{u’\ 

1) Tawa<d{u’ kepada Allah 

Tawa<d{u’ pada Allah terdiri 2 macam yaitu: Pertama: 

Tawa<d{u’ seorang hamba kepada Allah ketika melaksanakan ketaatan 

                                                           
14

  Al-Zarnuji, Etika Belajar ,  terj. A‟ruf Asrori (Surabaya: Al-Miftah, 1996), 35. 
15

 Salim bin „Ied al-Hilali, Hakikat Tawadhu’ dan Sombong, terj. Zaki Rahmawan. 

(Jakarta: Pustaka Imam Syafi‟I, 2007), 11-12. 
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kepada-Nya tanpa disertai perasaan bangga dan riya’. Kedua: seorang 

merendahkan diri kepada Allah tatkala mengingat dosa-dosa yang 

telah ia perbuat sehingga ia merasa bahwa dirinya adalah orang yang 

paling sedikit ketaatanya ibadahnya dan paling banyak dosanya dalam 

firman Allah : “dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada 

kami.” 

2) Tawa<d{u’ Ahli Ilmu (Ulama) 

Sebagai seorang ulama tidak perlu mengaku-ngaku dirinya 

orang yang berilmu dan membanggakan diri atas apa yang 

dimilikinya, kecuali dalam keadaan  darurat karena dia 

membicarakanya sebagai bentuk syukur atas nikmat yang diberikan 

Allah kepadanya. Sementara perbuatan yang paling tercela adalah 

pengakuan terhadap apa-apa yang tidak dimilikinya.  

f. Tawa<d{u’ Penuntut Ilmu 

Sebagi para penuntut ilmu untuk senantiasa bertawa<d{u’,  karena 

tawa<d{u’  di antara mereka adalah orang yang lebih banyak ilmunya. 

Perumpamaannya seperti termpat yang lebih rendah, ia lebih banyak 

genangan airnya dan lebih banyak manfaatnya.
16
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3. Kajian tentang Pendidikan di Pondok Pesantren 

a. Pengertian Pendidikan 

Pendidikan adalah ilmu tersendiri karena memiliki objek tersendiri 

yang berupa hubungan antara pendidik dan peserta didik, cara tersendiri 

yang normatif dan memiliki tujuan yang jelas yaitu kedewasaan.
17

 

Pendidikan menurut al-Ghazali, sebagaimana yang dikutip oleh 

Abidin Ibnu Rusn, “ Proses memanusiakan manusia sejak masa 

kejadiaannya sampai akhir hayatnya melalui berbagai ilmu pengetahuan 

yang disampaikan dalam bentuk  pengajaran secara bertahap, di mana 

proses pengajaran itu menjadi tanggung jawab orang tua dan masyarakat 

menuju pendekatan diri kepada Allah sehingga menjadi manusia 

sempurna”.
18

 

Dan pesantren merupakan lembaga pendidikan dan pengajran 

tertua di Indonesia yang menekankan pelajaran agama islam dan didukung 

asrama sebagai tempat tinggal santri yang bersifat permanen. Namun 

dalam perkembangannya pesantren telah mengalami transformasi yang 

memungkinkannya kehilangan identitas jika nilai-nilai tradisionalnya 

tidak dilestarikan
 19 
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b. Pengertian Pondok Pesantren
 

 Istilah pondok barangkali berasal dari kata funduk, yang berasal 

dalam bahasa arab berarti rumah penginapan atau hotel. Akan tetapi dalam 

pesantren di Indonesia terutama di Jawa, pondok pesantren lebih mirip 

dalam pemondokan dalam lingkungan padepokan, yaitu perumahan 

sederhana yang dipetak-petak dalam bentuk kamar yang merupakan 

asrama bagi santri.
20

 

Sedangkan pengertian pesantren menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia berarti, “asrama tempat santri atau tempat murid-murid 

belajar mengaji…”21
. Menurut Clifford, sebagaimana dikutip Ali Anwar, 

akar kata pesantren berasal dari kata „santri‟, yaitu istilah yang pada 

awalnya digunakan bagi orang-orang yang menuntut ilmu agama di 

lembaga pendidikan tradisional Islam di Jawa dan Madura. Sedangkan 

menurut Johns, sebagaiman dikutip oleh Ali Anwar bahwa pesantren 

berasal dari bahasa Tamil yang berarti guru mengaji.
22

 

c. Tipologi Pesantren  

                                                           
20

 Rodli Makmun, Pembentukan Karakter Berbasis Pendidikan Pesantren Studi di Pondok 

Pesantren Tradisional dan Moderen di Kab. Ponorogo (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2014), 35. 
21

 Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia , 878. 
22

 Ali Anwar, Pembaruan Pendidikan Di Pesantren Lirboyo Kediri (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2011), 22-23. 
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  Menurut Abd. Mu‟in sebagaiman yang telah dikutip oleh Ali 

Anwar, pesantren dibagai menjadi tiga tipologi, yaitu salafiyah, khalafiyah 

dan kombinasi.
23

 

 Pertama adalah pesantren salafiyah di sini dicirikan sebagai 

pesantren yang memfokuskan pada tafaqquh fi > ad-di>n, pengkajian kitab-

kitab klasik dengan metode bandongan, sorogan maupun , klasikal. 

Pengkajian kitab-kitab klasik dengan metode klasikal yang sering disebut 

lembaganya dengan madrasah diniyah ini dimasukkan menjadi ciri dari 

pesantren salafiyah karena lembaga itu menurut UU Sisdiknas No. 20 

Tahun 2003 pasal 30 ayat (4) dimasukkan sebagai bagian dari pendidikan 

keagamaaan, tidak dikelompokkan pada sekolah umum yang berciri khas 

Islam. 

 Kedua pesantren khalafiyah dalah pesantren yang telah 

mengadopsi sistem pendidikan klasikal dengan kurikulum yang tertata dan 

mengintegrasikan pengetahuan umum, baik sebagai bentuk madrasah 

sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam maupun sekolah umum itu 

sendiri. Salah satu ciri pesantren yaitu mengajarkan kitab-kitab klasik 

dengan metode bandongan, sorogan maupun klasikal ditiadakan dari 

kateogi pesantren khalfiyah ini.  
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 Dan yang ketiga adalah perpaduan ciri-ciri pesantren salafiyah dan 

khalafiyah di dalam penelitian ini disebut dengan pesantren kombinasi.
24

 

d. Tujuan umum dan khusus pesantren 

Tujuan umum pesantren adalah membina warga negara agar 

berkepribadian muslim sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam dan 

menanamkan rasa keagamaan tersebut pada semua segi kehudupan serta 

menjadikannya sebagai orang yang berguna bagi agama, masyarakat dan 

negara.
25

 Adapun tujuan khusus pesantren yaitu: 

1)  Mendidik siswa/santri anggota masyarakat untuk menjadi seorang 

muslim yang bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, memiliki 

kecerdasan, ketrampilan dan sehat lahir batin sebagai warga Negara 

yang berpancasila.  

2) Mendidik siswa/santri untuk menjadi manusia muslim selaku kader-

kader ulama dan mubaligh yang berjiwa ikhlas, tabah, tangguh, 

wiraswasta dalam mengamalkan sejarah Islam secara utuh dan 

dinamis. 

3) Mendidik siswa/santri untuk memperoleh kepribadian dan 

mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan 
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 Ibid, 27. 
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 Mujamil Qomar, Pesantren dari Trasformasi Metodologi Menuju Demokrasi Institusi 

(Jakarta: Erlangga, TT),6. 
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manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun bangsa dan 

negara. 

4) Mendidik tenaga-tenaga penyuluh pembangunan mikro(keluarga) dan 

regional (pedesaan/masyarakat lingkungan) 

5) Mendidik siswa/santri agar menjadi tenaga-tenaga yang cakap dalam 

berbagai sektor pembangunan, khususnya pembangunan mental-

spiritual. 

6) Mendidik siswa/santri untuk membantu meningkatkan kesejahteraan 

sosial masyarakat lingkungan dalam rangka usaha pembangunan 

masyarakat bangsa .
26

 

e. Metode pembelajaran yang diterapkan di pesantren 

Metode yang diterapkan pesantren pada prinsipnya mengikuti 

selera kiai, yang dituangkan dalam kebijakan-kebijakan pendidikannya. 

Dari perspektif metodik, pesantren terpolarisasikan menjadi tiga 

kelompok. 

Pertama, kelompok pesantren yang hanya menggunakan metode 

yang bersifat tradisional dalam mengajarkan kitab-kitab Islam klasik. 

Kedua, kelomok pesantren yang menggunakan metode-metode hasil 

penyesuaian dengan metode yang dikembangkan pendidikan formal, dan 

ketiga, kelompok pesantren yang menggunakan metode-metode yang 
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bersifat tradisional dan mengadakan penyesuaian dengan metode 

pendidikan yang dipakai dalam lembaga pendidikan formal. 

Para peneliti menemukan perbedaan pemakaian metode dikalangan 

pesantren. Antaranya yaitu: metode sorogan, sorogan klasikal, bandongan 

(wetonan), musyawarah (seminar), Tanya jawab, ceramah, latihan tulis-

baca.
27

  

 

c. Kajian tentang Pembelajaran Kitab Ta’li<m Muta’alli<m   

a. Pembelajaran Kitab Ta’li<m Muta’alli<m    

 Pembelajaran  bermakna sebagai “upaya untuk membelajarkan 

seseorang atau kelompok orang melalui berbagai upaya (effort) dan 

berbagai strategi, metode dan pendekatan ke arah pencapaian tujuan yang 

telah direncanakan”.28
 Menurut Degeng, sebagaimana dikutip Hamzah B. 

Uno, pembelajaran adalah upaya untuk membelajarkan siswa terhadap 

kegiatan memilih, menetapkan, mengembangkan metode untuk mencapai 

hasil pengajaran yang diinginkan.
29

 Kitab Ta’li<m Muta’alli<m  adalah salah 

satu kitab klasik yang dikarang oleh Syeh Al-Zarnuji kurang lebih pada 

abad VI Hiriyah. Yaitu zaman kemerosotan dan kemunduran Daulah bani 

Abasiyah atau periode kedua Dinasti Abasiyah sekitar tahun 296-656 H.  
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 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran  (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2013), 4. 
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 Hamzah B.Uno, Perencanaan Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 2. 
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Kitab ini merupakan bimbingan terhadap santri atau siswa dalam belajar 

atau menuntut ilmu. 
30

 

 

b. Materi Kitab Ta’li<m Muta’alli<m   

Kitab ini menerangkan 13 bab materi yang dibahas yaitu di 

antaranya:  

1)  Pengertian ilmu dan fiqih serta keutamaanya. Di dalamnya membahas 

tentang kewajiban setiap muslim menuntut ilmu dan keutamaan ilmu, 

karena ilmu yang dapat membimbing menuju kebaikan dan taqwa. 

Selain itu juga membahas ilmu yang fardhu kifayah untu dipelajari 

(ilmu  kedokteran dll) dan yang haram untuk dipelajari (ilmu sihir), 

serta definisi ilmu. 

2) Niat di waktu belajar. Di dalamnya membahas tentang niat di waktu 

belajar sebab niat menjadi pokok segala  hal, niat baik dan niat yang 

buruk, kelezatan ilmu dan wasiat khusus 

3) Memilih ilmu, guru, teman dan ketabahan berilmu. Di dalamnya 

membahas tentang syarat-syarat ilmu yang dipilih, yaitu dengan 

memilih ilmu yang kuno bukan yang baru lahir. Lalu syarat-syarat 

guru yang dipilih misalnya mengambil guru yang lebih alim, waro’ 
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dan yang lebih tua usianya. Kemudian bermusyawarah, seorang 

pelajar seharusnya bermusyawarah dalam hal yang di hadapi. Dan 

tentang sabar  dan tabah dalam belajar yaitu memilih teman yang  

waro, tekun, jujur dll.  
31

 

4) Menghormati ilmu dan ahli ilmu. Di dalamnya membahas tentang 

menghormati ilmu, menghormati guru, memuliakan kitab, dan 

menghormati teman dan sikap yang baik di depan guru. 

5) Kesungguhan dan kontinyu dalam belajar. Di dalamnya membahas 

tentang kesungguhan, kontinyu dan tidak memaksa diri sendiri, cita-

cita yang luhur, usaha keras dan sebab-sebab malas. 

6) Langkah awal, ukuran dan tata cara belajar. Di dalamnya membahas 

tentang tahap awal dan ukuran belajar, tingkat pelajaran dan usaha 

memahaminya, mendiskusikan ilmu, berpikir dan berbicara tepat, 

pembiayaan untuk ilmu dan bersyukur, berkorban harta, belajar 

ketrampilan dan mengukur kemampuan diri, dan menghapal. 

7) Bertawakal. Di dalamnya membahas tentang rezeki, dan prihatin. 

8) Masa mencapai ilmu. Di katakan bahwa masa  belajar adalah semenjak 

dalam buaian hingga liang kubur. 

9) Kasih sayang dan nasehat. Di dalamnya membahas tentang 

mempelajari perselisihan dan tidak berprasangka buruk. 
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10) Mengambil pelajaran. Di dalamnya membahas tentang memanfaatkan 

waktu belajar dan mengambil pelajaran dari orang yang lebih tua. 

11) Wara’ ketika belajar. Di dalamnya membahas tentang perbuatan-

perbuatan warak, menghadap kiblat, berpedoman kepada moral dan 

sunnah. 

12) Sebab-sebab hapal dan lupa. Di dalamnya membahas tentang 

penyebab mudah hapal dan penyebab lupa. Sesuatu yang 

mendatangkan dan yang menjauhkan rizki, yang memperpanjang dan 

yang memperpndek umur. 

13) Tentang pendatang dan penghalang riski, serta pemanjang dan 

pengurang umur  

 Kesimpulanya, seorang murid harus berusaha memperoleh 

ridhonya, menghindari kemurkaannya dan patuh kepadanya selain 

dalam perbuatan maksiat.
32

 

B. Penelitian Terdahulu 

Rencana penelitian ini berangkat dari telaah pustaka kajianpenelitian 

yang terdahulu. Adapun penelitian dilakukan sebelumnya yaitu Rencana 

penelitian ini berangkat dari telaah pustaka kajian penelitian yang terdahulu. 

Adapun penelitian dilakukan sebelumnya yaitu: 
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  Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rukanah dari fakultas tarbiyah 

dan ilmu keguruan, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara pada tahun 2015. 

Dengan judul sekripsinya “studi tentang penerapan metode pembiasaan dalam 

membentuk akhlak siswa Madrasah Ibtidaiyah Sultan Fatah Sukosono Kedung 

Jepara tahun pelajaran 2015/2016. 

 Adapun kesimpulan hasil dari penelitian yang diakukannya adalah 

penerapan metode pembiasaan dalam membentuk akhlak siswa  dengan: 

a)Pembiasaan dalam akhlak, pembiasaan akhlak yang dimaksud seperti 

pembiasaan salam dan salim, pembiasaan adab makan, pembiasaan hidup bersih, 

pembiasaan disiplin belajar, pembiasaan akhlak diri dan orang lain. b) 

Pembiasaan dalam ibadah, seperti pembiasaan salat, pembiasaan puasa, 

pembiasaan doa harian. c) Pembiasaan dalam Akidah (Keimanan), Pembiasaan 

akidah dilakukan agar peserta didik mempunyai keyakinan terhadap agamanya 

dan menjadi pondasi bagi penciptaan perilaku kehidupan sehari-hari.  

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi metode pembiasaan dalam 

membentuk akhlak siswa adalah: a) Pendukung, meliputi; mentoring, monitoring 

seperti mutaba’ah, program jam belajar, dan ibadah, kemudian kegiatan-kegiatan 

pendukung dan lain-lain. b) faktor penghambat, meliputi; orang tua peserta didik 

yang tidak mau bekerja sama dengan pihak sekolah untuk memantau kegiatan 

putera-puteri mereka di rumah sehari-hari,  dampak negatif kemajuan 
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teknologi,dan lain-lain. Persamaan: penelitian ini sama-sama menggunakan 

pembiasaan dalam membentuk akhlak siswa yang diterapkan disekolah. 

Sedangkan perbedaannya: penelitian yang dilakukan oleh Rukanah lebih 

menekankan pada penerapan metode yang digunakan serta faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembentukan akhlak siswa, sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh penulis lebih spesifik pada pembiasaan sikap tawa>du’  melalui pelajaran  

kitab ta’li<m muta’alli<m yang diajarkan disekolahnya. 

Kedua,  penelitian Zeni Mufida dengan judul sekripsinya “nilai-nilai 

pendidikan karakter dalam kitab ta’li<m muta’alli<m   dan ayyahal walad serta 

relevansinya terhadap pendidikan agama”. Adapun  tujuan penilitan ini yaitu 

ingin  mengetahui nilai-nilai pendidikan karakter dalam kitab ta’li<m muta’alli<m   

dan ayyahal walad, dan ingin mengetahui relevansi nilai pendidikan karakter 

dalam kitab  ta’li<m muta’alli<m   dan ayyahal walad terhadap pendidikan agama 

Islam. Sedangkan   hasil dari penelitian menunjukan karakter yang terkandung 

dalam kitab antara lain religius, disiplin, kerja keras, demokratis, rasa ingin tahu, 

bersahabt/komunikatif, cinta damai, sosial. Relevansi nilai pendidikan karakteter 

dengan pendidikan agama Islam sangat relevan, baik tujuan, materi, dan metode 

yang digunakan dalam pendidikan agama Islam. 

Persamaan: penelitian ini sama-sama menggunakan materi kitab ta’li<m 

muta’allim<  sebagai acuan dalam pembentukan kepribadian siswa. Sedangakan 

perbedaannya: penelitian yang dilakukan oleh Zeni Mufida bertujuan untuk 
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mengatahui niali-nilai pendidikan karakter dalam kitab ta’li<m muta’allim< . dan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mengetahui sikap 

tawad>u’ siswa melalui kitab ta’li<m muta’alli<m. 

Dan yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Khairul Mawahib, 

dengan judul skripsinya hubungan perilaku tawad>u’ siswa terhadap guru dengan 

perilaku sosial siswa di Mts Sudirman Jambu Kec. Jambu Kab. Semarang tahun 

2013/2014. Adapun hasil dari penelitian ini  maka dapat di simpulkan sebagai 

berikut : Perilaku tawad>u’ siswa terhadap guru yang menunjukkan kategori 

tinggi ada 30 responden atau 40 \%, yang menunjukkan kategori sedang ada 39 

responden atau 52% dan yang berada kategori rendah ada 6 responden atau 8%. 

Dengan demikian, tingkat tawad>u’an siswa terhadap guru di MTs Sudirman 

Jambu adalah sedang. 

Perilaku sosial siswa yang menunjukkan kategori tinggi ada 2 responden 

atau 2,6 %, yang menunjukkan kategori sedang ada 27 responden atau 36% dan 

yang berada kategori rendah ada 46 responden atau 61,3%. Dengan demikian, 

tingkat perilaku sosial siswa di MTs Sudirman Jambu adalah rendah.  

Ada hubungan yang positif dan signifikan antara perilaku tawad>u’ siswa 

terhadap guru dengan perilaku sosial siswa di MTs Sudirman Jambu. Setelah 

data dianalisis menggunakan teknik korelasi produk moment dengan nilai yang 

diperoleh berarti semakin tinggi perilaku tawad>u’ siswa terhadap guru semakin 

tinggi perilaku sosial yang dimiliki oleh siswa. 
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Persamaan: sama-sama ingin menegetahui sikap tawad>u’ siswa kepada 

guru disekolah. Perbedaannya: penelitian yang dilakukan oleh Khairul Mawahib 

tidak menggunakan kitab ta’li<m muta’allim<  sebagai acuannya  dan merupakan 

penelitian kuantitatif, yang mana penelitiannya menggunakan penghitungan 

untuk mengetahui hasilnya serta beberapa variabel sebagai pembandingnya. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan kitab ta’li<m 

muta’allim<  sebagai acuannya  dan penelitian kualitatif, yang mana penelitian ini 

menggunakan metode wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh hasil.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

G. Metode Penelitian 

Pada hakekatnya metode penelitian digunakan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk memperoleh hasil 

penelitian yang valid, maka peneliti akan menerangkan beberapa metode yang 

dipergunakan dalam skrispsi ini: 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif digunakan untuk 

mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi di 

dalamnya dan tanpa ada pengujian hipotesis, dengan metode-metode yang 

alamiah ketika hasil penelitian yang diharapkan bukanlah generalisasi 

berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, namun makna (segi kualitas) dari 

fenomena yang diamati.
33

 Metode penelitian kualitatif juga dapat diartikan 

sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositifisme, 

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai 

lawannya) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan 

sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbal, teknik 
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pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari 

pada hasil.
34

 

Sedangkan jenis penelitian kualitatif yang digunakan adalah studi 

kasus. Studi kasus merupakan serangkaian kegiatan penyelidikan untuk 

mendiskripsikan dan menganalisis secara  intensif dan terperinci suatu gejala 

atau unit sosial tertentu, seperti individu, kelompok, komunitas, atau 

lembaga.
35

  Objek dan sasaran penelitiannya adalah kasus atau masalah 

khusus. Artinya metode ini dirancang untuk menyelesaikan masalah bukan 

untuk menemukan teori baru.
36

 

Kelebihan dari pendekatan kualitatif adalah adanya fleksibilitas yang 

tinggi bagi peneliti  ketika menentukan langkah-langkah penelitian. Langkah-

langkah tersebut direncanakan pada awal penelitian, melainkan ditentukan 

“sambil jalan” karena situasi yang menghendaki demikian.37
 

Alasan memilih penelitian ini karena penelitian  dilakukan secara 

langsung dengan melakukan penjelajahan dengan melalui grant tour question. 

Selain itu, penelitian ini cocok digunakan untuk mengetahui interaksi sosial 
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yang kompleks, meskipun jangkan penelitian ini cenderung cukup lama 

dibanding dengan penelitian lain. 
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2. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari 

pengamatan berperan serta, sebab peranan penelitilah yang menentukan 

keseluruhan skenarionya.
38

 Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti bertindak 

sebagai instrumen kunci, partisipan penuh sekaligus pengumpul data, 

sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang. 

 

3. Lokasi Penelitian  

Penelitian yang dilakuakn bertempat di Pondok Pesantren Al-Islam 

Joresan Mlarak Ponorogo. Alasan memilih tempat ini karena madrasaha ini 

memiliki keunikan yang tidak dimiliki lembagai lain, yaitu madarasah ini 

mengajarkan kitab Ta’li<m Muta’ali<m sebagai materi pokok yang diajarkan di 

lembaga formlanya, harapanya agar para santri/siswa memiliki bekal 

pengetahuan yang cukup serta akhlaq yang baik khususnya mengenai etika 

dan sikap tawa<d{u’ santri terhadap ustad ustadahnya dan juga kepada orang 

yang dianggapnya lebih tua melalui pembelajaran kitab tersebut. 

Bedasarkan keunikan yang dimiliki ini penulis tertarik ingin 

mengetahui pembiasaan sikap tawa<d{u’ siswa di MA Al-Islam Joresan Mlarak 

Ponorogo melalui pembelajaran kitab Ta’li<m Muta’ali<m yang diajarkan di 

sekolah. 
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4. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan 

tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lainnya. Dengan 

demikian sumber data penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan sebagai 

sumber data utama, sedangkan sumber data tertulis foto dan statistik adalah 

sebagai sumber data tambahan.
39

 

a. Kata-kata dan Tindakan  

 Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau 

diwawancarai merupakan data utama.Pencatatan sumber data utama 

melalui wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan hasil usaha 

gabungan dari kegiatan mengamati, mendengar, dan bertanya.
40

 

b. Sumber Tertulis  

Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari 

sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber 

dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.
41

 

c. Foto /Rekaman 

Untuk memotret kalau peneliti sedang melakukan pembicaraan 

dengan informan/sumber data. Dengan adanya foto ini, maka dapat 
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meningkatkan keabsahan penelitian akan lebih terjamin, karena peneliti 

betul-betul melakukan pengumpulan data.
42

 

Menurut  Bogdan dan Biklen dalam bukunya Lexy J. Moleong ada 

dua kategori foto yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif, 

yaitu foto yang dihasilkan orang dan foto yang dihasilkan oleh peneliti 

sendiri.
43

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini antara 

lain observasi, wawancara, dan dokumentasi.
44

 

a. Teknik Observasi  

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan secara 

mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang telah 

diselidiki. Pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau 

berlangsungnya peristiwa yang diselidiki disebut observasi langsung. 

Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan 

tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diselidiki, 

misalnya peristiwa melalui film atau rangkaian foto.
45
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Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi 

dibedakan menjadi observasi partisipatori (observasi berperan serta) dan 

observasi non partisipatori (observasi tidak berperan serta).n Sedangkan  

dalam penelitian ini penulis lebih memilih menggunakan teknik observasi 

non partisipan, yaitu mengamati kegiatan atau aktifitas sehari-hari dari 

objek penelitian, yang mana observer bertindak sebagai penonton saja 

tanpa harus ikut terjun langsung dilapangan.
46

 

b. Teknik  Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua 

pihak, yaitu pewawancara (interview) sebagai pengaju atau pemberi 

pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) sebagai pemberi jawaban 

atas pertanyaan itu.
47

  Jadi antara pencari informasi dan sumber informasi 

mengadakan kontak langsung bertatap muka untuk mendapatkan 

informasi yang subjektif.  

Objek dari wawancara tersebut adalah seorang yang berkaitan 

langsung dengan penelitian ini, yaitu guru-guru, kepala sekolah, dan 

santri-santri pondok pesantren Al-Islam Joresan.  

c. Teknik Dokumentasi 
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Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan 

tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang dalil atau 

hukuman-hukum.
48

 

Teknik dokumentasi  sengaja digunakan dalam penelitian ini, 

mengingat: 

i. Sumber ini selalu tersedia dan murah terutama ditinjau dari konsumsi 

waktu;  

ii. Rekaman dan dokumen merupakan sumber informasi yang stabil, baik 

keakuratannya dalam merefleksikan situasi yang terjadi dimasa 

lampau, maupun dapat dianalisis kembali tanpa mengalami perubahan;  

iii. Rekaman dan dokumen merupakan sumber informasi yang kaya, 

secara konstektual relevan dan mendasar dalam konteknya ;   

iv.  Sumber ini sering merupakan pernyataan yang legal yang dapat 

memenuhi akuntalibitas. 

Hasil pengumpulan data melalui cara dokumentasi ini, dicatat 

dalam format transkip dokumentasi.
49

 Metode dokumentasi ini digunakan 

untuk mengetahui pelaksanaan dan kontribusi pembelajaran kitab Ta’li<m 

Muta’ali<m  dalam menumbuhkan sikap tawa<d{u’ siswa. 

 

6. Teknik Analisis Data 
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Analisis adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. 

Menyusun data berarti menggolongkannya dalam pola, tema atau kategori.
50

 

Konsep analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan 

berkerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah data menjadi satuan 

yang dapat dikelola, mengadakan sintesis, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, membuat keputusan 

apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.
51

  

Sementara itu, secara lebih spesifik Sugiyono menerangkan jika 

analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan dalam tiga tahap, yaitu 

sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai dari 

lapangan meskipun demikian kenyataannya Nasution mengungkapkan jika 

analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data daripada 

setelah selesai pengumpulan data.
52

 

Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif adalah suatu 

proses analisis yang terdiri tiga tahap yang menjadi rangkaian proses 

analisisnnya, yaitu: reduksi data, display data dan yang terakhir pengembalian 

kesimpulan dan verifikasi, ketiga tahap ini bisa dijelaskan sebagai berikut: 
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Keterangan: 

a. Mereduksi data dalam konteks penelitian yang dimaksud adalah 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang penting, membuat katagori. Dengan demikian data yang telah 

direduksikan memberi gambaran yang lebih jelas dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. 

b. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data atau menyajikan data ke dalam pola yang dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, grafik, matrik, network dan chart. Bila pola-pola 

yang ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola 

tersebut sudah menjadi pola yang baku yang selanjutnya akan 

didisplaykan pada laporan akhir penelitian. 

c. Langkah yang terakhir dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan 

dan verifikasi, hal ini dalam rangka mencari makna data dan mencoba 

menyimpulkannya dari data-data yang diperoleh dilapangan.
53
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Pada penelitian ini, teknik analisis data dalam kasus ini 

menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hal ini peneliti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan 

membuat kategori data bentuk pelaksanaan sikap tawa<d{u’ siawa, serta bentuk 

kontribusi pembelajaran kitab Ta’li<m Muta’alli>m  dalam upaya 

menumbuhkan sikap tawa<d{u’ siswa di PP Al-Islam Joresan melalui 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya mendisplay data ke 

dalam pola uraian singkat dan menarik kesimpulan. 

 

7. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Sugiyono menjelaskan ada empat bentuk uji keabsahan data, yaitu Uji 

kredibilitas data (validitas internal), Uji dependabilitas (reliabilitas) data, Uji 

transferabilitas (validitas eksternal/generalisasi), dan Uji komfirmabilitas 

(objektivitas). Namun, dari keempat bentuk ittu, uji kredibilitas datalah yang 

utama,  untuk menguji  kredibilitas data, dapat dilakukan dengan tujuh teknik, 

yaitu perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triagulasi, diskusi 

dengan teman sejawat, member check, analisis kasus negatif, menggunakan 

bahan referensi.
54

 

Uji kredibilitas pada dasarnya merupakan pengganti konsep validitas 

internal dari penelitian nonkualitatif. Uji kredibilitas data ini memiliki fungsi, 
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yaitu melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa sehingga tingkat 

kepercayaan penemuan kita dapat dipercaya dan mempertunjukkan derajat 

kepercayaan hasil-hasil penemuan kita dengan jalan pembuktian ganda yang 

sedang diteliti.
55

 

a. Perpanjangan Keikutsertaan  

       Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri. 

Keikut sertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. 

Dalam hal ini keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu 

singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar 

penenlitian. 

b. Ketekunan/keajegan pengamatan 

Ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relavan 

dengan persoalan atau isu yang dicari. Jadi kalau perpanjangan 

keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan 

menyediakan kedalaman. 

c. Triangulasi  

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 

pengecekkan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat 
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macam tringulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan 

penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.
56

 

8. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan ditambah 

dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil 

penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah :  

a. Tahap pra lapangan  

Yang meliputi: menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan 

penelitian, mengurus perizinan, menjajagi dan menilai keadaan lapangan, 

memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan 

penelitian dan yang menyangkut persoalan etika penelitian. 

b. Tahap pekerjaan lapangan 

Yang meliputi: memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki 

lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data.  

c. Tahap analisis data  

Yang meliputi: pada bagian ini dibahas prinsip pokok, tetapi tidak akan 

dirinci bagimana cara anlisis data dilakukan karena ada bab khusus yang 

mempersoalkannya. analisis ini dilakukan selama dan setelah 

pengumpulan data.
57
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Al-Islam Ponorogo 

1. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Al-Islam Ponorogo.
58

 

Sejarah berdirinya Pondok Pesantren “Al-Islam” yang berlokasi di 

desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Jawa Timur dilatar 

belakangi oleh keadaan krisis kualitas kehidupan umat Islam Indonesia 

khususnya di Ponorogo pada tahun enam puluhan. Pada masa itu sarana 

pengembangan kehidupan umat Islam, kaderisasi umat Islam, dan anak-anak 

putus sekolah sebagai akibat dari keterbelakangan dan kemiskinan yang masih 

melingkupi kehidupan sebagian besar masyarakat Ponorogo, terutama yang 

tinggal di daerah pedesaan. 

Meskipun di Ponorogo telah lama berdiri beberapa lembaga 

pendidikan Islam yang berpaham Islam modernis, namun keberadaannya 

terlanjur dianggap sebagai tempat menuntut ilmu kaum priyayi yang tak 

terjangkau “Wong Cilik”, sehingga keterbelakangan dan kenihilan ilmu 

pengetahuan masih juga memprihatinkan, kondisi tersebut menggugah 

kepedulian tokoh masyarakat Joresan untuk mendirikan lembaga pendidikan. 
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Kemudian untuk lebih menguatkan niat dan tujuan mendirikan 

lembaga pendidikan Islam tersebut maka diadakan pertemuan sebanyak dua 

kali. Yang pertama di rumah KH. Hasbullah desa Joresan Mlarak yang 

bertepatan dengan peringatan Haul Almarhum Kyai Muhammad Thoyyib 

pendiri desa Joresan. Pertemuan yang kedua di rumah salah satu tokoh NU 

Mlarak KH. Abdul Karim dari desa Joresan yang dihadiri oleh KH.  Maghfur 

Hasbullah, Ahmad Hudlori Ibnu Hajar, H. Farhan Abdul Qodir, Ashmu‟i 

Abdul Qodir, Tumiran Ahmadi, Hirzuddin Hasbullah, Rohmat Asyhur, 

Royani, dan Muhammad Yasa‟,  berkat ridlo Allah Swt. lahirlah cikal bakal 

Pondok Pesantren Al-Islam, tepatnya pada tanggal 12 Muharram 1386 H 

bertepatan dengan tanggal 2 Mei 1966 M. 

Pada awalnya bernama Madrasah Tsanawiyah Islamiyah, kemudian 

setelah berjalan selama empat tahun, setelah adanya kelas IV akhirnya 

namanya ditambah dengan Madrasah Tsanawiyah Aliyah “Al-Islam”, 

meskipun keberadaan Madrasah Tsanawiyah Aliyah “Al-Islam” diprakarsai 

oleh para ulama NU, namun Pondok Pesantren Al-Islam tetap berdiri untuk 

semua golongan.  

Karena semakin berkembangnya siswa/siswi dan para tokoh 

pendirinya mempunyai kesibukan masing-masing, maka kondisi tersebut 

menggugah kepedulian ulama yang tergabung dalam Majlis Wakil Cabang 

Nahdlatul Ulama (MWC-NU) Kecamatan Mlarak yang pada waktu itu 
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diketuai oleh KH. Imam Syafa‟at dari Desa Gandu Kecamatan Mlarak 

Kabupaten Ponorogo untuk ikut serta melestarikan kelangsungan lembaga 

pendidikan di atas. 

Dan hingga sampai saat ini dengan sejumlah santri yang datang dari 

berbagai lapisan masyarakat seluruh Indonesia menepiskan pandangan bahwa 

Pondok Pesantren “Al-Islam” didirikan tidak hanya untuk warga nahdliyyin 

semata. 

2. Letak Giografis
59

 

Pondok Pesantren “Al-Islam” Joresan terletak  15 Km dari ibu kota 

Kabupaten Ponorogo, tepatnya di desa Joresan Kecamatan Mlarak. Sesuai 

dengan visi dan misi pondok, sangatlah cocok sekali dengan kondisi ekonomi 

masyarakat pedesaan yang mayoritas petani yang berpenghasilan rendah, 

meskipun di kecamatan Mlarak banyak sekali Pondok Pesantren dan lembaga 

pendidikan. 

Namun keberadaan Ponpes Al-Islam sangatlah dibutuhkan oleh 

masyarakat sekitar Kecamatan Mlarak sampai luar daerah bahkan luar Pulau 

Jawa. Untuk menuju ke lokasi Pondok Pesantren Al-Islam sangatlah mudah, 

karena dekat dengan jalur transportasi umum. 

3. Tamatan
60
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Tamatan Pondok Pesantren “Al-Islam” sebagian besar melanjutkan 

ke Perguruan Tinggi  Negeri maupun swasta, meskipun tidak sedikit yang 

terjun ke dunia kerja, bahkan menjadi pejabat negara baik eksekutif maupun 

legislative. Sesuai dengan visi dan misi pondok, maka tidak  sedikit para 

lulusan Al-Islam yang berkiprah di tengah-tengah masyarakat/dunia sosial. 

 

4. Visi, Misi dan Tujuan Pondok Pesantren Al-Islam Joresan Mlarak 

Ponorogo
61

 

a. Visi Madrasah 

Pondok yang berwawasan keagamaan, berorientasi pada perubahan, 

disiplin dan berkualitas. Visi Pondok Pesantren Al-Islam disusun dengan 

mengacu pada kaidah-kaidah standar pendidikan yang dikembangkan 

kedalam indikator-indikator untuk memenuhi standar pendidikan nasional 

dengan penjabaran program sebagai berikut : 

1) Program Pengembangan Kualitas Pendidikan, meliputi: 

a) Terwujudnya pengembangan Pendidikan dan  jurusan. 

b) Terwujudnya pengembangan kurikulum dan silabus inti dan 

institusional yang relevan. 

c) Terlaksananya proses Belajar Mengajar yang aktif, kreatif, efektif, 

inovatif dan menyenangkan. 
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d) Unggul dalam prestasi baik Agama maupun umum. 

e) Terwujudnya standart penilaian pendidikan yang akuratif 

2) Program Peningkatan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 

a) Terwujudnya profesionalisme tenaga edukatif  

b) Berkembangnya  kinerja administrasi perkantoran 

c) Berkembangnya kinerja tenaga penunjang dan staf pelaksana yang 

trampil 

d) Unggul dalam manajemen lembaga yang prospektif 

3) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana 

Meningkatnya Sarana dan Prasarana yang representatif, meliputi : 

ruang Belajar, Ruang Guru, Ruang Direktur dan Kepala Madrasah, 

Ruang Administrasi, Ruang Perpustakaan, Ruang Laboratorium, 

Ruang Pertemuan, Ruang Kesenian dan Auditorium penunjang 

kegiatan. 

4) Program Pengembangan Sumber dana yang memadai  

a) Terwujudnya sumber dana yang memadai. 

b) Terwujudnya program kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Madrasah (APBM). 

c) Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan yang practicable 

dengan base data keuangan. 

d) Terwujudnya sistem pelaporan keuangan yang terpercaya. 
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e) Terlaksananya sistem pengawasan keuangan yang selektif. 

5) Program Kesiswaan dan Alumni 

a) Terwujudnya organisasi Santri yang proaktif, kreatif, konstruktif 

berwawasan luas. 

b) Terwujudnya program kegiatan Santri dalam wadah Organisasi 

Pelajar Al-Islam (OPMI). Unit Forum kegiatan Santri Ilmiah 

(FOLSA) dalam unit kegiatan Kerohanian, Seni Budaya, dan 

Sosial. 

c) Terwujudnya komunikasi inter dan antar Santri secara intern dan 

ekstern Pondok. 

d) Terwujudnya pembinaan, diklat kepemimpinan dan keorganisasian 

serta manajemen administrasi organisasi Santri yang kreatif. 

e) Terjalinnya komunikasi  Antar Santri dengan seluruh komponen 

Masyarakat. 

f) Terwujudnya kegiatan kompetitif Santri secara ilmiah, akademis, 

seni budaya dan ajang kreativitas santri secara intern dan ekstern. 

g) Terciptanya kegiatan Santri dalam unjuk karya siswa Sekolah 

Dasar/MI, Madrasah Tsanawiyah/SMP untuk menjaring potensi 

dan promosi. 

6) Program Kerjasama 

a) Terjalinnya kerjasama dengan pemerintah 
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b) Terjalinnya kerjasama antar Pondok Pesantren 

c) Terjalinnya kerjasama lembaga lain 

d) Terjalinnya kerjasama dengan luar negeri 

7) Program Unsur Penunjang Kegiatan 

a) Terwujudnya ruang perpustakaan yang interpretatif 

b) Terwujudnya laboratorium micro teaching dan bahasa 

c) Terwujudnya masjid dan Asrama Santri sebagai Islamic centre 

non akademik 

b. Misi Pondok Pesantren  Al-Islam 

Terciptanya generasi muslim yang berbudi pekerti luhur,  trampil, dinamis 

dan cinta almamater. Berdasarkan indikator-indikator yang telah 

dirumuskan tersebut, maka Pondok pesantren Al-Islam Joresan Mlarak 

Ponorogo  menjabarkan kedalam program sebagai berikut : 

1) Program Peningkatan Kualitas Pendidikan, meliputi: 

a) Terwujudnya pengembangan Jurusan dan program studi baru 

b) Terwujudnya pengembangan kurikulum dan silabus inti dan 

institusional yang relevan. 

c) Terlaksananya proses Belajar Mengajar yang aktif, kreatif, efektif, 

inovatif dan menyenangkan.Melaksanakan Pembelajaran sesuai 

dengan Kurikulum Depag/Diknas/Pondok 

d) Unggul dalam prestasi  akademik dan non akademik 
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e) Melakukan sosialisasi tentang kesadaran standar kelulusan kepada 

sara santri. 

f) Terwujudnya standar penilaian pendidikan yang akuratif 

2) Program Peningkatan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 

(a) Terwujudnya profesionalisme tenaga edukatif \ 

(b) Terwujudnya  kinerja administrasi akademik dan perkantoran 

Tenaga kependidikan (TU, Staf dan karyawan) mampu bekerja 

secara intensif. 

(c) Terwujudnya tenaga penunjang akademik dan staf pelaksana yang 

trampil. 

(d) Unggul dalam manajemen lembaga yang prospektif 

3) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana  

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Ponpes Al-Islam yang 

representatif, meliputi : ruang Belajar, Ruang Guru, Ruang 

Pimpinan/Kepala Madrasah, Ruang Administrasi, Ruang 

Perpustakaan, Ruang Laboratorium, Ruang Pertemuan, Ruang 

Kesenian. 

4) Program Pengembangan Sumber dana yang memadai bagi Ponpes Al-

Islam. 

(a) Terwujudnya sumber dana yang memadai 
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(b) Terwujudnya program kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Pondok (APBP) 

(c) Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan yang practicable 

dengan base data keuangan 

(d) Terwujudnya ruang perpustakaan yang interpretative 

(e) Terwujudnya laboratorium Komputer, IPA dan Bahasa 

(f) Terwujudnya masjid dan Asrama Santri 

(g) Menyiapkan fasilitas masjid untuk kegiatan Santri dan Kerohanian 

(h) Mengadakan jadwal rutin shalat jamaah  

(i) Memperbaiki dan melengkapi fasilitas masjid  

 

5) Program Santri dan Alumni 

(a) Terwujudnya organisasi Santri yang proaktif, kreatif, konstruktif 

berwawasan luas. 

(b) Terwujudnya komunikasi inter dan antar Santri secara intern dan 

ekstern . 

(c) Terwujudnya pembinaan, diklat kepemimpinan dan keorganisasian 

serta manajemen administrasi organisasi Santri yang kreatif. 

(d) Terwujudnya kegiatan kompetitif Santri secara ilmiah, akademis, 

seni budaya dan ajang kreativitas Santri secara intern dan ekstern. 
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(e) Terciptanya kegiatan Santri dalam unjuk karya siswa SD/MI dan 

SMP/MTs untuk menjaring potensi dan promosi 

(f) Membentuk forum diskusi ilmiah dan unjuk karya pelajar  

6) Program Kerjasama 

(a) Terjalinnya kerjasama dengan pemerintah 

(b) Terjalinnya kerjasama antar Sekolah/Madrasah 

(c) Terjalinnya kerjasama lembaga lain 

7) Program Unsur Penunjang Kegiatan 

(a) Terwujudnya ruang perpustakaan yang interpretatif. 

(b) Terwujudnya laboratorium Komputer, IPA dan Bahasa 

(c) Terwujudnya masjid dan Asrama Santri 

 

5. Sarana dan Prasarana yang dimiliki Pondok Pesantren Al-Islam Joresan
62

 

a) Lahan  

Dalam pengembangannya, Pondok Pesantren Al-Islam Joresan Mlarak 

Ponorogo telah memiliki lahan untuk kegiatan pengembangan yang 

luasnya 4200 M2. dengan setatus pemilikkan sertifikat hak milik yayasan. 

Lokasi tersebut berada di sebelah kampus Al-Islam. 

b) Ruangan 
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Jumlah ruangan yang telah tersedia dan sampai saat ini dapat dipakai 

dengan baik adalah : 43 ruang Kelas, 1 ruang perpustakaan, 4 ruang  

kantor untuk Guru, 1 ruang Kantor Tata Usaha, 3 ruang laboratorium 

Komputer dan bengkel, 2 ruang Lab Bahasa, 2 ruang Kelas Interaktif, 1 

ruang perpustakaan, 5 ruang Asrama Putri dan dua buah Masjid. 

c) Perpustakaan 

Buku-buku yang tersedia diperpustakaan masih jauh dari kebutuhan, 

walaupun usaha menambah jumlah buku dan jumlah judul terus 

dilakukan. Masalah yang timbul dalam pengadaan buku adalah  sebagai 

berikut ; 

1) Masih kurangnya jenis dan jumlah judul buku dari standar. 

2) Masih kurangnya minat baca para Santri. 

3) Dana yang tersedia untuk pengadaan buku masih terbatas. 

4) Usaha untuk mendapatkan buku dari beberapa Yayasan Penerbit dan 

Pemerintah akan terus diupayakan. 

d) Laboratorium 

Dalam menunjang kehidupan Pendidikan dan Praktikum, sarana 

Laboratorium yang telah tersedia khususnya untuk kegiatan pratikum 

Komputer sudah memadai. Beberapa masalah dijumpai dalam penyediaan 

peralatan laboratorium adalah : Jumlah peralatan yang diperlukan masih 

terbatas. 
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6. Data Siswa Pondok Pesantren Al-Islam Joresan
63

 

DATA SISWA TAHUN  PELAJARAN 2016/2017 : 

Jenjang 

Sekolah 

KELAS I KELAS II KELAS III JUMLAH 
TOTA

L 

L P L P L P L P  

Madrasah 

Tsanawiyah 
211 196 176 200 161 194 548 590 1.138 

Madrasah 

Aliyah 108 185 60 135 61 130 229 450 679 

SMK 38 22 40 33 48 23 126 78 204 

Jumlah 

Total 

35

7 43 

27

6 368 

27

0 

34

7 

90

3 1.118 

2.02

1 

 

7. Jumlah Kelas
64

 

NO. JENJANG SEKOLAH 
JUMLAH KELAS 

I II III Total 

1. Madrasah Tsanawiyah 13 11 11 35 

2. Madrasah Aliyah 10 7 7 24 

3. 
Sekolah Menengah 

Kejuruan 
3 3 2 8 

Total 26 21 20 67 
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8. Tenaga Pengajar 

Tenaga Edukatif (Guru) dan Tenaga Non Edukatif
65

 

No Jenis 
Pendidikan terakhir  

Jumlah 
SD SLTP SLTA D-3 S-1 S-2 

1 

Tenaga 

Edukatif 

(Guru) 

 

 23 6 112 

4 145 

2 

Tenaga 

Non 

Edukatif  

1 

 13  6 

 20 

Jumlah 1  36 6 118 4 165 

Sedangkan kurikulum yang dipakai masih mengacu pada kurikulum yang 

berlaku di Departemen Agama dan Departemen Pendidikan Nasional 

setrta Kurikulum Pondok Pesantren Modern maupun Salaf. Hal ini 

disebabkan karena adanya ujian negara yang berlaku, sehingga walaupun 

ada kurikulum lokal masih tetap mengacu pada pedoman yang berlaku di 

masing-masing lembaga tersebut. Kurikulum yang dipakai saat ini 

sebagian telah dibakukan pula silabusnya. 

 

B. Deskripsi Data Penelitian 

1. Pelaksanaan pembelajaran kitab Ta’liim Muta’alliim dalam 

Menumbuhkan Sikap Tawadu’ Siswa di MA Al-Islam Joresan         
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Pendidikan Islam berperan penting dalam menyampaikan aset 

bangsa yang terdidik, berperilaku dan berkepribadian yang baik. Dan 

pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang berperan 

penting dalam membimbing keagamaan, keilmuan, kepelatihan, 

pengembangan masyarakat,dan sekaliagus sebagai simpul budaya. 

 Seperti halnya pondok pesantren Al-Islam Joresan mlarak, lembaga 

ini juga memiliki visi dan misi serta tujuan yang sama seperti halnya 

lembaga pendidikan maupun pesantren yang lain, yaitu menciptkan manusia 

yang cerdas dan berakhlakul karimah, namun tentu dengan keunikan dan 

ciri khas yang berbeda. Sepertti halnya yang dikatakan oleh ustadz Ahmad 

Budairi selaku kepala sekolah Madrasah Aliyah Al-Islam Joresan, di 

lembaga ini terdapat keunikan dan ciri khas yang lain dibanding dengan 

pesantren manapun, yaitu: 

“Keunikan dan ciri khas dari pondok prsantren Al-Islam Joresan 

adalah, lembaga ini memadukan tiga kurikulum yang dari dulu 

hingga sekarang tetap tidak dirubah, yaitu satu kurikulum 

Departemen Agama, dua kurikulum pondok moderen seperti halnya 

yang dipakai di Gontor Darussalam, dan yang ke tiga kurikulum 

pondok salaf. Dari perpaduan ketiga kurikulum ini apabila nanti 

siswa itu lulus jika harus terjun di masyarakat dia siap, jika harus 

mengabdi di pondok pesantren juga siap, dan ketika dia harus belajar 

meneruskan studinya keperguruan tinggi, baik negeri maupun swasta 

ataupun yang berbasis agama mereka juga siap. Selain itu khusus 

untuk kelas 3 tsanawiyah hingga kelas 6 aliyah diberikan materi 

kitab Ta’li<m Muta’alli>m disekolah paginya, yang pada umumnya 

materi ini diajarkan di sekoalh informal” 
66
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Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa, pondok pesantren 

Al-Islam Joresan ini memiliki keunikan dan ciri khas dibanding dengan 

pondok lain, yaitu dalam proses pembelajaranya lembaga ini memilih 

menggunakan tiga kurikulum yang diterapkan yaitu kurikulum Departemen 

agama, moderen, dan salaf. Dan pondok pesantren Al-Islam Joresan ini 

termasuk tipologi pondok pesantren kombinasi. Selain itu pesantren ini 

menggunakan kitab Ta’li<m Muta’alli>m sebagai materi pokok yang 

diajarkan di lemaga formalnya. 

 Setelah menjelaskan mengenai keunikan serta tipologi, dalam 

proses pembelajarannya pendidik diharapkan mampu memilih metode yang 

tepat untuk mendukung kegiatan interaksi edukatif guna mencapai tujuan 

pembelajaran. Dipilihnya beberapa metode tertentu dalam pembelajaran 

bertujuan lebih mumadahkan proses dan hasil belajar santri.  

Adapun  metode pembelajaran yang digunakan di Madrasah Aliyah 

Al-Islam Joresan  dalam penyamapaian materi kitab kuning khususnya kitab 

Ta’li<m Muta’alli>m  adalah  dengan menggunakan metode ma’nani67
, 

ceramah serta wetonan (Bandongan) yang mana sebelum materi pelajaran 
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 Ma’nani  adalah metode yang  digunakan untuk  mengartikan kitab gundul dari kata demi 
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arti dengan menggunakan bahasa jawa, lalu siswa menuliskan artinya kembali  dengan 

huruf pegon.  



62 

 

 

 

 

 

dimulai mereka mengawali dengan berdoa bersama terlebih dahulu.
68

 

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh ustadz Suyudi selaku guru kitab 

Ta’li<m Muta’alli>m, bahwa: 

“Dalam penyampaian kitab Ta’li<m Muta’alli>m  guru lebih memilih 

menggunakan metode ma‟nani dan ceramah, artinya guru 
membacakan kitab, santri mendengarkan dan mengharokati serta 

menuliskan arti setiap kata yang diucapkan oleh guru dengan 

menggunakan pegon
69

. Setelah itu guru menerangakn maksud dari 

bab yang dibahas.” 

 

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh ustadz Edy Prayitno selaku 

guru kitab Ta’li<m Muta’alli>m Madrasah Aliyah Al-Isalm Joresan Ponorogo 

melalui wawancara bahawa: 

 

“Metode ma‟nani dan ceramah  sangat cocok digunakan untuk 

pemebelajran kitab Ta’li<m Muta’alli>m, karena dalam kitab ini tidak 

menggunakan  harokat serta arti dalam penulisannya atau sering 

disebut dengan kitab gundul. Sehingga tugas guru dalam 

menyampaikan materi  sebagai penerjemah serta menerangkan 

maksud dari kitab yang dibahas.”70
 

Dari keterangan di atas dapat dijelaskan bahawa dalam proses 

pembelajaran kitab Ta’li<m Muta’alli>m  menggunakan metode ma’nani 

ceramah dan (Bandongan), karena kitab yang dipelajari meruapakn kitab 
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gundul sehingga dianggap lebih cocok dalam menyapaikan isi materi 

pembahasan.
71

 

Karena kitab Ta’li<m Muta’alli>m merupakn kitab yang membahas 

tentang akhlaq, maka tentunya ada tujuan tersendiri diberikannya materi ini 

sebagai materi pokok dilemabga formal, atau sekolah pagi. Seperti halnya 

yang dikatakan oleh ustadz Ahmad Budairi selaku kepala sekolah Madrasah 

Aliyah Al-Islam Joresan, bahwa: 

 “Tujuan dari diberikannya materi kitab Ta’li<m Muta’alli>m   kepada 

seluruh santri baik yang tinggal diasrama maupun tidak adalah untuk 

membekali akhlaq kepribadain yang baik khususnya mengenai sikap 

tawa<d{u’ santri kepada guru atau ustadz/ustadzahnya. Selain itu 

diharapakan apabila santri sudah lulus nanti siap menghadapi segala 

macam karakter masyarakat, serta dapat bersosialisasi dengan baik 

dibidang agama, ekonomi dan lain sebagainya.”72
 

Ustadz Ahmad Budairi selaku kepala sekolah Madrasah Aliyah Al-

Islam Joresan juga menjelaskan upaya yang dilakukan untuk pembiasaan 

sikap tawa<d{u’ santri, yaitu dengan: 

“Selain pemberikan materi kitab Ta’li<m Muta’alli>m  sebagai 

penunjang untuk membiasakan sikap tawa<d{u’ santri, sekolah juga 
memberikan materi-materi pelajarn akhlaq lain. Disini guru juga 
dituntutdapat memeberikan teladan yang baik. Di sekoalah juga 
santri diajarkan apabila bertemu dengan ustadz/ustadzahnya untuk 
bersalaman atau mengucap salam, merunduk ketika lewat 
didepannya, berbahasa karma halus dan sopan, bertanya dengan 
sopan dan lain sebagainya.” 73 
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Dapat disimpulkan bahwa, pembiasaan sikap tawa<d{u’ santri 

disekolah misalnya dengan santri dihimbau mengucapkan salam, berjabat 

tangan kepada guru, menunduk bila berjumpa dengan guru dan 

sebagainya.74
 Namun dalam proses belajar mengajarnya kitab Ta’li<m 

Muta’alli>m tidak diajarkan dari kelas paling awal. Seperti halnya yang 

dikemukakan oleh salah satu santri Lilatun Muntamah: 

“Materi kitab Ta’li<m Muta’alli>m diajarkan dari kelas 3 tsanawiyah 
sampai kelas 6 aliyah, alasan mengapa tidak diajarkan dari kelas 
awal karena kebanyakan santri belum mengerti tentang nahwu dan 
sorof, jadi kelas awal diutamkan tentang materi-materi dasar bahasa 
arab.”75

 

 

2. Kontribusi Pembelajaran Kitab Ta’liim Muta’alliim dalam 

Menumbuhkan Sikap Tawadu’ Siswa di MA Al-Islam Joresan. 

Ilmu tidak akan bisa diperoleh secara sempurna kecuali  dengan 

diiringi sifat tawa<d{u’ murid kepada guru atau ustadz/ustadzahnya. Seorang 

guru atau pendidik merupakan panutan untuk ditiru dan diteladani oleh 

siswa, baik dari sikap, perilaku budi pekerti, berakhlak mulia, tekun dan 

mau belajar. Profesi ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, mereka 

haruslah memiliki keahlian dibidang ilmu dan disampaikan kepada anak 

didiknya serta dapat dijadikan tauladan. 
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Karena beratnya tugas seorang guru maka peserta didik seharusnya 

menghormati dan mematuhinya. Maka dari itu sepatutnya seorang santri 

memiliki sikap tawa<d{u’ kepada guru dan sesamanya.  Orang yang memiliki 

sikap tawa<d{u’ berarti tidak pernah sombong dan bersikap angkuh dan tidak 

pernah merasa tinggi hati.  

Begitu pula santri santri Al-Islam Joresan ini, mereka nampak sangat 

santun ketika sedang bercakap dengan salah seorang ustadz,  dampak dari 

nilai-nilai tawa<d{u’ itu menumbuhkan kesadaran dalam dirinya misalnya 

mereka berebut mengantarkan buku hingga kantor, bahkan mereka bersedia 

pula membantu menuntun sepeda motor salah seorang ustadz hingga 

parkiran karena beliau terlihat sibuk dan letih. Namun meskipun demikian 

masih terdapat sebagian kecil siswa yang belum tersadar dari dalam dirinya 

sehingga enggan melakukan hal demikian.76
  

Dalam kitab Ta’li<m Muta’alli>m   telah diterangakan tentang 

bagaimana cara bersikap kepada guru, kitab ini sangat penting bagi santri. 

Seperti halnya yang di katakana oleh ustadz Edy Prayitno selaku guru kitab 

Ta’li<m Muta’alli>m Madrasah Aliyah Al-Isalm Joresan Ponorogo melalui 

wawancara bahawa: 

“Kitab Ta’li<m Muta’alli>m merupakan kitab yang membahas tentang 

bagaimana cara bersikap yang baik kepada sesamanya, seluruh 

manusia, khususnya terhadap guru. Jadi mengapa sangat penting 
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diberikan, agar mereka para santri dapat menerapakannya di 

lingkungan rumah maupun sekolah, sehingga guru merasa senang 

dan ridho ketika ilmunya di berikan. Jika apa yang diberikan guru 

ridho maka ilmunya bermanfaat.”77
 

Adapun materi  kitab Ta’li<m Muta’alli>m terdapat 13 bab 

pembahasan, seperti yang dikatakan oleh ustadz  Syahid. Selaku sebagai 

guru kitab Ta’li<m Muta’alli>m  MA Al-Islam Joresan, meliputi tentang: 

“Ada 13 bab: Pertama, membahas tentang pengertian ilmu dan fiqih. 

Kedua, Niat waktu belajar. Ketiga, memilih ilmu, guru, teman. 

Keempat memuliakan ilmu dan orang yang mempunyai ilmu. 

Kelima, keseriusan belajar. Keenam, tata cara belajar. Ketujuh, 

tawakal. Kedelapan, waktu menuntut ilmu. Kesembilan, kelembutan 

dan nasehat. Sepuluh, Mencari keutamaan ilmu. Sebelas, wara’. Dua 

belas, Sebab-sebab hapal dan lupa. Tiga belas, pendatang dan 

penghalang riski”.
78

 

 

Untuk menyampaikan materi atau ketrampilan kepada siswa, maka 

harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan pembelajaran yang 

dilakukan seorang guru akan mempengaruhi pencapaian tujuan suatu 

pembelajaran. terdapat perbedaan sikap tawa<d{u’ santri sebelum dan sesudah 

memepelajari kitab Ta’li<m Muta’alli>m  dan sesudahnya, sperti yang telah dia 

oleh Dewi Ratna Sari kelas 4F IPS 3 yaitu: 

“Sebelum saya belajar kitab Ta’li<m Muta’alli>m saya tidak menegerti 

bagaimana seharusnya bersikap kepada guru, karena saya dari SMP. 

Dulu dalam bersikap kepada guru itu seperti teman saya sendiri, baik 

dari cara bicara maupun yang lain. Namun setelah memepelajari 

kitab ini saya jadi mengerti bagaimana cara beretika, seperti 

misalnya jika berjalan di depan guru saya harus merunduk, jika 
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berpapasan saya harus mengucap salam, jika bertemu maka harus 

berjabat tangan.” 

Menurut Dewi Ratna Sari kelas 4F IPS 3  menyebutkan pendukung 

dari terwujudnya sikap tawa<di{u’ yaitu: 

“Terdapat  upaya lain dalam pembiasaan sikap tawa<d{u’ murid 

kepada guru di sekolah, selain dari kitab Ta’li<m Muta’alli>m, yaitu 

dengan contoh keteladan dari guru sendiri. Mereka bersikap rendah 

diri kepada ustadz/ustadzah yang lebih tua darinya.selain itu juga 

kakak kelas dan teman-teman disekolah.”79
 

Aktifitas disetiap pagi sebelum memulai  pembelajaran mereka 

berdoa bersama terlebih dahulu, namun sayangnya kesandaran santri terhadap 

disiplin waktu masih sangat kurang, terbukti setiap hari masih saja ada santri 

yang terlambat datang hingga waktu pelajaran dimulai. Begitu pula para 

pengajar, terkadang mereka terlamabat sehingga proses pembelajaran tidak 

berjalan semestinya. Apalagi kondisi gedung sekolah yang terpencar-penacar 

ditambah tidak adanya gerbang sekolah membuat santri bebas beraktifitas di 

lingkungan masyarakat. Namun meskipun demikian semangat mereka untuk 

menuntut ilmu sanpat tinggi,  sopan santun mereka cukup bisa dijadikan 

contoh bagi sekolah lain.
80

 

Bagi santri yang ingin mendaftarkan diri untuk bersekolah di Pondok 

Pesantren Al-Islam Joresan tidak ditentukan kriteria kusus. Seperti halnya 
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yang dikatakan oleh ustadz Ahmad Budairi selaku kepala sekolah Madrasah 

Aliyah Al-Islam Joresan, bahwa: 

“Semua peserta yang mendaftarkan diri untuk bersekolah disini 
diperbolehkan dan kemungkinan pasti diterima. Hanya saja ada 

klasifikasi dalam setiap kelas bedasarkan nilai tes  yang mereka 

peroleh ketika mendaftarkan diri. Adapun tes yang digunakan dalam 

menentukan nilai santri antara lain membaca Al-Quran, tes bahasa 

Arab dan hafalan surat. Sekolah ini juga terdapat kelas intensif, 

kelas ini diperuntukkan bagi santri yang bukan lulusan Pondok 

Pesantren Al-Islam Joresan.” 
81
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BAB V 

ANALISIS DATA 

1. Analisis Upaya Menumbuhkan Sikap Tawa<d{u’ Melalui Pembelajaran 

Kitab Ta’li<m Muta’alli>m di MA Al-Islam Joresan. 

Setelah peneliti mengumpulkan data-data yang diperoleh dari penelitian 

melalui metode wawancara, dokumentasi maupuan observasi, maka penulis telah 

mendeskripsikan data sesuai  hasil penelitian sehingga menghasilkan temuan-

temuan penelitian dibawah ini: 

Pondok Pesantren Al-Islam Joresan merupakan  lembaga yang berusaha  

mengupayakan sebuah pengajaran akhlak santri/siswa yaitu dengan 

menumbuhkan sikap tawa<d{u’ salah satunya melalui pembelajaran kitab Ta’li<m 

Muta’alli>m  pada pembelajaran formalnya. Hal ini sekaligus menjadi keunikan 

dan ciri khas yang tidak didapati di lembaga pendidikan formal lainnya. Pondok 

ini tidak hanya memberikan materi pelajaran umum, melainkan juga menjadikan 

materi kitab  Ta’li<m Muta’alli>m sebagai materi pokok  guna menumbuhkan 

sikap tawadu’ santri kepada gurunya. 

Tujuan diberikannya materi ini ialah sebagai salah satu upaya sekolah 

menumbuhkan sikap tawa<d{u’  atau sikap rendah hati siswa kepada sesama, dan 

khususnya kepada guru/ustadz ustadzahnya. Hal ini sesuai dengan apa yang 
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diungkapkan dalam bukunya Salim bin „Ied al-Hilali 
82

 yaitu sebagai para 

penuntut ilmu untuk senantiasa ber tawa<d{u’  ,  karena tawa<d{u’  di antara mereka 

adalah orang yang lebih banyak ilmunya. Perumpamaannya seperti tempat yang 

lebih rendah, ia lebih banyak genangan airnya dan lebih banyak manfaatnya. 

Telah dikemukakan pula dalam bukunya Amr Khaled,
83

 sikap tawa<d{u’  

berarti sikap ramah dan lembut saat bergaul dengan orang lain. Baik pembantu, 

pelayan, orang terhormat, orang biasa, orang rendahan, ataupun orang besar.  Di 

lembaga ini, penyampaian materi pelajaran kitab Ta’li<m Muta’alli>m pada santri 

diharapkan dapat menumbuhkan sikap dan akhlak yang baik dengan selalu 

tawa<d{u’  atau rendah hati , serta dapat pula diterapkan kepada sesamanya dalam 

kehidupan nyata, pernyataan ini dijelaskan oleh Ustadz Suyudi selaku pengajar 

kitab Ta’li<m Muta’alli>m di Madrasah Aliyah Al-Islam Joresan. Dalam hal ini 

peneliti menyimpulkan bahwa sikap tawa<d{u’  telah berusaha diterapkan dalam 

proses  pembelajaran kitab Ta’li<m Muta’alli>m. 

Sedangkan untuk proses pembelajaran kitab kuning biasanya 

menggunakan metode khusus, agar santri lebih mudah dalam memahami isi 

materi yaitu dengan metode ma‟nani 84
, ceramah, dan wetonan (bandongan). 
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 Ma’nani  adalah metode yang  digunakan untuk  mengartikan kitab gundul 

dari kata demi kata sesuai dengan kaidah nahwu dan sorof. Teknisnya guru mendektekan isi 

kitab beserta arti dengan menggunakan bahasa jawa, lalu siswa menuliskan artinya kembali  

dengan huruf pegon. 
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Dari teori yang terdapat  dalam bukunya Mujamil Qomar 
85

 banyak metode 

yang biasanya digunakan di pondok pesantren dalam menyampaikan materi 

pelajaran, misalnya metode sorogan, sorogan klasikal, bandongan (wetonan), 

musyawarah (seminar), tanya jawab, ceramah, latihan tulis-baca dan lain-

lainnya. 

Adapun alasan dipilihnya metode ma’nani, ceramah serta bandongan 

(watonan) dalam penyampaian kitab Ta’li<m Muta’alli>m karena kitab Ta’li<m 

Muta’alli>m merupakan jenis kitab kuning  yang kitabnya tidak terdapat harokat 

serta arti atau sering disebut dengan kitab gundul, sedangkan tugas guru disini  

adalah menerjemahkan serta menerangkan makna isi kitab. 

Dari data yang dianalisa oleh peneliti  dapat disimpulkan bahwa dengan 

menggunakan metode ini guru berperan dalam menerjemahkan serta 

menerangkan makna isi kitab gundul, proses penyampaian materi kitab Ta’li<m 

Muta’alli>m  di Al-Islam Joresan yaitu dengan menggunakan metode ma’nani, 

ceramah serta bandongan (wetonan).  

Lembaga ini menggunakan 3 kurikulum dalam proses serta sistem 

pendidikannya yaitu kurikulum Departemen Agama, kurikulum pondok modern 

seperti halnya yang dipakai di Gontor Darussalam, dan kurikulum pondok salaf. 

Penerapan perpaduan ketiga kurikulum ini diharapkan dapat membantu dan 
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membekali siswa ketika terjun dalam masyarakat maupun dalam 

mengembangkan pengetahuannya.  

Berdasarkan data yang diperoleh, peneliti menyimpulkan bahwa 

pesantren ini termasuk tipologi  pesantren kombinasi, Disebut kombinasi karena  

menggunakan tiga kurikulum dalam pembelajarannya dari dulu hingga sekarang, 

lembaga ini tidak hanya menggunakan sistem pengajian tradisional saja 

mnelainkan juga menunjukkan kemoderenisasian dalam proses pembelajarannya, 

sehingga menjadi daya tarik oleh kalangan pelajar, misalnya dari metode yang 

digunakan dan materi pelajaran yang diberikan.  Keterangan di atas  sesuai 

dengan teori yang di tulis dalam bukunya Ali Anwar
86

 bahwa pesantren 

kombinasi ialah  perpaduan ciri-ciri pesantren salafiyah dan khalafiyah. 

Sehingga peneliti menganalisa dan menarik kesimpulan bahwa pesantren ini 

termasuk pesantren kombinasi. 

 

2. Analisis Kontribusi Pembelajaran Kitab Ta’liim Muta’alliim dalam 

Menumbuhkan Sikap Tawa<du’  Siswa di MA Al-Islam Joresan. 

Dari pengamatan yang telah dilakukan peneliti, materi pembelajran 

kitab Ta’li<m Muta’alli>m memiliki kontribusi yang cukup besar dalam 

menumbuhkan sikap tawadu’ santri Al-Islam Joresan, terbukti  sebagian besar 

santri sudah dapat mengimplementasikan sikap tawa<d{u’  kepada 
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ustadz/ustadzahnya. Mereka nampak menunjukkan ketaatan dan ketawadu’ 

kepada para pengajar dan para staf. Hal ini dapat dibuktikan, misalnya setiap 

kali mereka berpapasan dengan ustadz/ustadzahnya mereka menundukkan 

kepala, ada pula yang bersedia membawakan buku hingga kantor, bertanya 

dengan sopan, tidak menyela pembicaraan dan masih banyak yang lainnya. 

Dengan demikian nilai-nilai keteladanan sudah dapat diimplementasikan oleh 

siswa. 

Walaupun demikian  peneliti menemukan beberapa santri yang masih 

enggan menunjukkan sikap tawa<d{u’  nya kepada guru.  Misalnya ketika dalam 

proses kegiatan pembelajaran berlangsung ada beberapa santri yang masih 

celometan, protes dengan tugas yang diberikan atau protes ketika menjalankan 

perintah. 

Hal tersebut menunjukkan ketidak sesuaian penerapan sikap tawa<d{u’  

sebagian kecil siswa dengan teori yang ada dalam bukunya Umar Ahmad 

Baraja‟87
 yang menjelaskan contoh sikap tawa<d{u’  yaitu duduk dan berbicara 

sopan, tidak memotong pembicaraan, mengangkat tangan kanan bila tidak  

ingin bertanya, berjabat tangan bila bertemu dan berpapasan, menunduk ketika 

berjalan di depan guru. 

Berbicara tentang etika, akhlak serta beradab yang baik merupakan 

kewajiban seorang muslim kepada sesama manusia khususnya kepada guru. 
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Ilmu yang diperoleh tidak akan  sempurna kecuali  dengan diiringi sifat tawa<d{u’   

murid kepada guru atau ustadz/ustadzahnya. Untuk mendukung upaya 

menumbuhkan sikap tawa<d{u’  santri PP Al-Islam Joresan kepada 

ustad/ustazahnya maka diberikan  materi pelajaran kitab Ta’li<m Muta’alli>m 

yang dikaji dari kelas III tsanawiyah. Kitab ini merupakan kitab yang 

mengajarkan bagaiman cara bersikap atau beretika yang baik kepada sesama 

dan khususnya pada gurunya.   Kitab ini terdiri dari 13 bab. Adapun isi kitab ini 

yaitu : Bab pertama, membahas tentang pengertian ilmu dan fiqih. Bab kedua, 

Niat waktu belajar. Bab ketiga, memilih ilmu, guru, teman. Bab keempat 

memuliakan ilmu dan orang yang mempunyai ilmu. Bab kelima, keseriusan 

belajar. Bab keenam, tata cara belajar. Bab ketujuh, tawakal. Bab kedelapan, 

waktu menuntut ilmu. Bab kesembilan, kelembutan dan nasehat. Bab 

kesepuluh, Mencari keutamaan ilmu. Bab keseebelas, wara’. Bab kedua belas, 

Sebab-sebab hapal dan lupa. Dan bab terakhir yaitu bab tiga belas, pendatang 

dan penghalang riski. Data yang diperoleh ini sesuai dengan teori yang terdapat 

dalam bukunya Al-Zarnuji.
88

 Semua bab ini membahas tentang etika, dan 

harapannya dengan pembiasaan yang diterapkan di sekolah para santri juga 

dapat menerapkan isi materi kitab Ta’li<m Muta’alli>m  di lingkungan sekitarnya, 

baik kepada orang tua, masyarakat maupun kepada orang lain dengan 
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mencerminkan sikap selalu rendah hati dan tidak sombong atas apa yang ia 

miliki serta lain sebagainya. 

 Selain dari kitab Ta’li<m Muta’alli>m, upaya yang dilakukan pihak 

sekolah dalam pembiasaan sikap tawa<d{u’  siswa  yaitu dengan memberikan 

contoh keteladanan dari guru itu sendiri. Mereka bersikap rendah hati kepada 

yang lebih tua, misalnya kepada ustadz/ustadzah, kakak kelas maupun teman-

teman di sekolah. Hal ini dilakukan secara terus menerus, sehingga menjadi 

sebuah budaya dan terbiasa di kalangan santri PP al-Islam Joresan. Keterangan 

tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan Arief dalam bukunya.
89

   

 Bedasarkan penjelasan analisis di atas, disimpulkan bahwa 

implementasi nilai-nilai sikap tawa<d{u’  siswa kepada guru sebagaian besar telah 

diaplikasikan sesuai dengan dalam materi kitab Ta’li<m Muta’alli>m yang telah 

diberikan meskipun beberapa santri masih enggan melaksanakannya. Selain itu 

diharapkan dengan pembelajaran materi ini dapat memperbaiki akhlak serta 

etika siswa apabila terjun di masyarakat dan dapat diterapakan di kehidupan 

sehari-hari. 
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BAB VI 

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

1. Proses pembelajaran Kitab Ta’li<m Muta’alli>m di PP Al-Islam Joresan dengan 

menggunakan metode ma’nani, ceramah dan bandongan (wetonan). Pesantren 

ini juga menerapkan kombinasi tiga kurikulum yaitu kurikulum Departemen 

Agama, kurikulum pondok modern dan kurikulum pondok salaf. 

2. Adapun kontribusi materi pembelajaran kitab Ta’li<m Muta’alli>m dalam upaya 

menumbuhkan sikap tawa<d{u’ siswa di PP Al-Islam Joresan sebagai berikut. 

Pertama, siswa dihimbau menundukkan kepala ketika bertemu dengan 

ustadz/ustadzahnya. Kedua, bertanya dengan sopan. Ketiga,  tidak menyela 

pembicaraan. Dan keempat adalah contoh keteladanan dari guru itu sendiri.  

Selain bersikap rendah hati kepada ustadz/ustadzah atau orang yang lebih tua 

darinya, mereka juga  melihat sikap dari kakak kelas maupun teman-teman di 

sekolah . Hal ini karena mereka percaya bila ustadz/ustadzahnya ridlo atas 

ilmu yang mereka sampaikan, maka ilmu yang diperoleh para santri akan 

bermanfaat.  Namun terdapat beberapa santri yang belum 

mengimplementasikan materi kitab Ta’li<m Muta’alli>m yang mereka kaji.  
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B. Saran 

1. Saran bagi santri 

Hendaknya santri dapat menerapkan apa yang telah mereka pelajari dalam 

kitab Ta’li<m Muta’alli>m berkaitan dengan sikap tawa<d{u’,  sehingga santri 

dapat menerapkannya nanti di lingkungan masyarakat dan kehidupan 

sehari-hari. 

2. Bagi Lembaga 

Untuk  lebih memperhatikan dan  memotivasi santri dalam  hal tawa<d{u’,  

karena dengan dibiasakan dari sejak awal dapat memberikan dampak baik 

kepada santri maupun lembaga itu sendiri. 
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