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ABSTRAK 

 

Nafi’ah, Ayu Zahroh. 2018. Upaya Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik melalui 

Program Intensif Bimbingan Kitab Kuning (Studi Kasus di Pondok Pesantren Darul 

Huda Mayak Tonatan Ponorogo) Skripsi. Jurusan Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing, Dr. Umar Sidiq, M. Ag. 

 

Kata Kunci: Kualitas tenaga pendidik, program bimbingan, kitab kuning. 

 

Menambah pengetahuan dan meningkatkan pemahaman dengan menerapkan 

ilmu nah}wu dan s}arf merupakan salah satu latar belakang diadakannya program 

intensif bimbingan kitab kuning. Program ini ditujukan khusus kepada tenaga 

pendidik yang mengkaji kitab Sulam Taufi>q, Al-Sittin Al-Masa\lah, Al-Arbai\n Al-
Nawawi. Program ini dilaksanakan oleh pengurus bidang pendidikan dan akan 

dibimbing langsung oleh pendidik yang sudah ahli dalam mengkaji kitab tersebut. 

Diharapkan dengan program ini bisa meningkatkan kualitas tenaga pendidik. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembahasan ini adalah (1) Untuk 

mendeskripsikan latar belakang diadakannya program intensif bimbingan kitab 

kuning di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo, (2) Untuk 

memaparkan bentuk-bentuk peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui program 

intensif bimbingan kitab kuning di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan 

Ponorogo, (3) Untuk mendeskripsikan dampak dari kegiatan peningkatan kualitas 

tenaga pendidik melalui program intensif bimbingan kitab kuning di Pondok 

Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo. 

Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode kualitatif 

dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Untuk analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. 

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa (1) latar belakang diadakannya 

program intensif bimbingan kitab kuning untuk menambah pengetahuan dan 

meningkatkan pemahaman seorang guru dengan menerapkan ilmu nahwiyah 

shorfiyahnya.(2) bentuk peningkatan kualitas tenaga pendidik dengan menggunakan 2 

metode yaitu sorogan dan wekton/bandongan dengan tambahan variasi dari 

pembimbing. (3) tercapainya tujuan dari diadakannya program intensif kitab kuning 

seperti meningkatnya pemahaman, berfikir kritis, dan lebih percaya diri. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah bimbingan kepribadian atau pimpinan sadar oleh si 

pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju 

terbentuknya kepribadian yang utama. Dan dalam pendidikan itu terdapat unsur-

unsur usaha (kegiatan, pendidik, si terdidik, dan tujuan serta alat yang 

digunakan).
1
 Bila pendidikan diartikan sebagai latihan mental, moral, dan fisik 

(jasmaniah) yang menghasilkan manusia berbudaya tinggi untuk melaksanakan 

tugas kewajiban dan tanggung jawab dalam masyarakat selaku hamba Allah. 

Maka pendidikan berarti menumbuhkan personalitas (kepribadian) serta 

menanamkan rasa tanggung jawab. Usaha kepribadian bagi manusia menyerupai 

makanan yang berfungsi memberikan vitamin bagi pertumbuhan manusia.
2
 

Pendidikan merupakan proses untuk meningkatkan, memperbaiki, 

mengubah pengetahuan, keterampilan dan sikap, serta tata laku seseorang atau 

kelompok dalam usaha untuk mencerdaskan kehidupan manusia melalui kegiatan 

bimbingan pengajaran dan pelatihan. Proses pendidikan menunjukkan adanya 

aktivitas atau tindakan aktif dan interaksi dinamis yang dilakukan secara sadar 

dalam usaha untuk mencapai tujuan.
3
 

                                                             
1Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam (Bandung: Al-MA’arif, 1989), 19. 
2Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam II (IPI) (Bandung: Pustaka Setia, 1997), 12. 
3Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Jakarta: Mini 

Jaya Abadi), 5. 

1 



2 
 

 

Melihat fenomena pendidikan di Indonesia saat ini, mutu pendidikan di 

Indonesia masih perlu diperhatikan lagi, sehingga pelaksanaan praktik pendidikan 

di Indonesia lebih tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh semua pihak. 

Untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, diperlukan upaya 

peningkatan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan. Seperti 

pengembangan mutu kurikulum, mutu pembelajaran, pengembangan mutu tenaga 

pendidik. Dari berbagai aspek peningkatan yang ada, hal yang perlu untuk 

ditinjau kembali adalah terkait pengembangan mutu tenaga pendidik.
4
 

Tenaga pendidik yang dimaksudkan adalah guru. Pada dasarnya sebutan 

untuk orang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain mempunyai sebutan yang 

bermacam-macam. Dalam bahasa Indonesia sebutan guru, dosen, ustadz, tutor, 

kyai adalah istilah yang sering didengar. Dalam bahasa Inggris dijumpai beberapa 

kata yang berdekatan artinya dengan pendidik. Kata tersebut seperti teacher yang 

diartikan guru atau pengajar dan tutor yang berarti guru pribadi atau guru yang 

mengajar di rumah. Dalam bahasa Arab dijumpai kata ustadh, mudarris, murabbi, 

murshid, muaddib.
5
 Gurulah sejatinya yang menjadi ujung tombak bagi 

peningkatan kualitas pendidikan. Di samping sebagai agen pembelajar dan 

transfer ilmu pengetahuan serta nilai-nilai, juga diharapkan mampu untuk 

meneguhkan eksistensi agama Islam. Guru sebagai figur sentral dalam 

                                                             
4Suparlan, Guru sebagai Profesi (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2006), 7. 
5
Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan 

Perguruan Tinggi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 44. 
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pendidikan, haruslah dapat diteladani akhlaknya di samping kemampuan 

keilmuan dan akademisnya. Selain itu, guru haruslah mempunyai tanggung jawab 

dan keagamaan untuk mendidik anak didiknya menjadi orang yang berilmu dan 

berakhlak.
6
 

Guru merupakan penentu keberhasilan pendidikan melalui kinerjanya 

pada tingkat institusional dan instruksional. Peran strategis tersebut sejalan 

dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yang 

menempatkan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sekaligus sebagai agen 

pembelajaran. Sebagai tenaga profesional, pekerjaan guru hanya dapat dilakukan 

oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat 

pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan 

tertentu. 

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional mempunya visi terwujudnya 

penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip profesionalisme untuk 

memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh 

pendidikan yang bermutu. Kedudukan guru sebagai agen pembelajaran berkaitan 

dengan peran guru dalam pembelajaran, antara lain sebagai fasilitator, motivator, 

pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta 

didik. Peran tersebut menuntut guru untuk mampu meningkatkan kinerja dan 

                                                             
6Suparlan, Guru sebagai Profesi, 7. 
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profesionalismenya seiring dengan perubahan dan tuntutan yang muncul terhadap 

dunia pendidikan dewasa ini.
7
 

Pelaksanaan pendidikan di Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh 

komponen bangsa Indonesia. Dalam praktiknya, masyarakat ikut terlibat dalam 

upaya mencerdaskan kehidupan bangsa ini, tidak hanya segi materil dan moril, 

namun telah ikut pula memberikan sumbangsih yang signifikan dalam tujuan 

pendidikan nasional. 

Tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang termaktub dalam UU 

Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 adalah mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa.
8
 Untuk mencapai tujuan pendidikan 

nasional tersebut dibutuhkan adanya lembaga-lembaga pendidikan yang masing-

masing mempunyai tujuan sendiri yang selaras dengan tujuan tersebut. Salah satu 

dari pada lembaga pendidikan tersebut adalah pondok pesantren. 

Pesantren adalah suatu tempat pendidikan dan pengajaran yang 

menekankan pelajaran agama Islam dan didukung asrama sebagai tempat tinggal 

santri yang bersifat permanen. Pesantren sebagai lembaga yang mengiringi 

dakwah Islamiyah di Indonesia memiliki persepsi yang plural. Pesantren bisa 

dipandang sebagai lembaga ritual, lembaga pembinaan moral, lembaga dakwah, 

dan yang paling populer adalah sebagai institusi pendidikan Islam yang 

                                                             
7Doni Juni Priansa, Kinerja Profesionalisme Guru Fokus pada Peningkatan Kualitas 

Pendidikan, Sekolah, dan Pembelajaran (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), 108. 
8Redaksi Sinar Grafika, UU Sisdiknas 2003 (UU RI No. 20 Tahun 2003) (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2003), 5. 
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mengalami konjungtur dan romantika kehidupan dalam menghadapi berbagai 

tantangan internal maupun eksternal.
9
 

Dalam dunia pesantren diakui bahwa pesantren adalah lembaga lokal yang 

mengajarkan praktik-praktik dan kepercayaan Islam. Pondok pesantren sebagai 

institusi pendidikan Islam, bagaimanapun adalah suatu yang unik di Indonesia.
10

 

Pada zaman ini, dengan masa dan kehidupan yang berbeda dari masa lalu, 

maka perubahan pendidikan Islam harus berbeda dan orientasi berpikir pun harus 

berbeda. Maka pondok pesantren dengan pucuk pimpinan pada kyai sebagai 

sentral, otoritatif, dan pusat seluruh kebijakan dan perubahan juga harus dapat 

melakukan perubahan-perubahan dalam sistem, walaupun tidak merubah secara 

total tradisi pesantren yang sejak semula sudah menjadi unggulan. 

Perubahan yang diinginkan adalah perubahan lebih baik terutama dalam 

memandang para pengasuh terutama guru/ustadz yang menjadi motor penggerak 

di dalam pondok pesantren, sehingga kegiatan 24 jam pondok pesantren dapat 

berjalan dengan baik. Tuntunan mutu yang lebih baik dari setiap ustadz menjadi 

kebutuhan bagi lembaga pesantren. Begitu juga bagi pimpinan pondok pesantren 

dapat bekerja secara profesional untuk memenuhi kebutuhan profesionalisme para 

ustadz, baik pelayanan pendidikan, kesehatan, fasilitas, dan yang tidak kalah 

                                                             
9 Mujamil Qomar, Pesantren dari Transformasi Metodologi menuju Demokratisasi Institusi 

(Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002), 2. 
10

Ronald Alan Lukens Bull, Jihad Ala Pesantren di Mata Antropolog Amerika (Yogyakarta: 

Gama Media, 2004), 56. 
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penting adalah aspek ekonomi atau kebutuhan hidup saat ini dan masa akan 

datang.
11

 

Mutu atau dalam Bahasa Inggrisnya disebut dengan quality juga dapat 

dikatakan sebagai kualitas. Definisi konvensional dari kualitas biasanya 

menggambarkan karakteristik dari suatu produk. Mutu pada dasarnya mempunyai 

pengertian yang banyak sekali, ini tergantung darimana orang memandang mutu 

itu sendiri.
12

 

Dalam usaha peningkatan kualitas pendidikan disadari satu kebenaran 

fundamental, yakni bahwa kunci keberhasilan mempersiapkan dan menciptakan 

guru-guru yang profesional, yakni memiliki kekuatan dan tanggung jawab yang 

baru untuk merencanakan pendidikan di masa depan.
13

 

Untuk meningkatkan mutu profesi secara sendiri-sendiri, guru dapat 

melakukannya secara formal maupun informal. Secara formal artinya guru 

mengikuti berbagai pendidikan lanjutan atau kursus sesuai dengan bidang tugas, 

keinginan, waktu, dan kemampuannya. Secara informal guru dapat meningkatkan 

pemahaman dan kompetensinya melalui berbagai jejaring sosial internet, media 

massa seperti televisi, radio, majalah ilmiah, koran dan sebagainya. Ataupun 

                                                             
11 Weli Arjuna Wiwaha, Manajemen Mutu Guru/Ustadz di Pondok Pesantren El-Hikam: Jurnal 

Pendidikan dan Kajian Keislaman Volume V, Nomor 2, Juli-Desember 2012, 4-5. 
12

Vincent Gasperz, Total Quality Management (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), 

4. 
13

Hamid Darmadi, Kemampuan Dasar Mengajar (Landasan dan Konsep Implementasi) 

(Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), 13. 
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membaca buku-buku dan pengetahuan lainnya yang cocok dengan bidangnya.
14

 

Bimbingan juga bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas guru. 

Suatu bimbingan dari orang dewasa dinilai sangat penting karena kegiatan 

ini dapat membantu mengarahkan terbimbing ke arah suatu tujuan yang telah 

ditetapkan bersama-sama. Sehingga siswa dapat mengembangkan potensi yang 

dimilikinya secara optimal.
15

 

Pengalaman dan pengetahuan ini sangat diperlukan dalam pengajaran. Dia 

tidak cukup hanya menguasai pengetahuan spesialisasinya saja, akan tetapi 

pengalaman dan pengetahuan umum perlu juga dipahami. Dalam kegiatan 

mengajar sehari-hari, siswa sering menanyakan hal-hal yang berada di luar 

pelajaran, dalam hal ini guru harus pandai menjelaskannya. Tambahan lagi 

dengan pengalaman dan pengetahuan itu guru dapat memberikan penjelasan dan 

analisis yang lebih mantap kepada murid. Kadang-kadang dengan diberikannya 

penjelasan-penjelasan tambahan akan menyebabkan pelajaran lebih menarik, 

tidak kaku dan lebih merangsang anak belajar.
16

 

Untuk menjadi guru yang baik dan dapat melaksanakan pembelajaran 

dengan sebaik-baiknya, seorang guru dituntut untuk memiliki kualitas seperti 

memiliki kepribadian, memiliki pengetahuan dan pemahaman profesi 

kependidikan, memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang bidang spesialisasi, 

                                                             
14H. E Mulyasa, Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2013), 196. 
15Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2009), 237. 
16

Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), 122. 
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memiliki kemampuan dan keterampilan profesi. Di samping itu, guru juga 

dituntut untuk memiliki beberapa kemampuan penguasaan materi, kemampuan 

dalam mengajar, pengetahuan dan pemahaman tentang siswa.
17

 

Hasil observasi di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan 

Ponorogo banyak di antara tenaga pendidik yang mengeluh pada organisasi 

pondok disebabkan ketidak yakinan pemahaman materi yang dimiliki. Dari 

keluhan tersebut organisasi pondok mengadakan program bimbingan kitab yang 

ditujukan pada tenaga pendidik. Program bimbingan kitab ini terdiri dari tiga 

kelas dengan tiga macam kitab dalam kegiatan pondok yang berbeda yakni 

kegiatan wekton dan sorogan. Tiga kelas tersebut yakni pendalaman kitab Sulam 

Taufi>q, Al-Sittin Al-Masa\lah, Al-Arbai\n Al-Nawawi. Pendalaman kitab-kitab 

tersebut dibimbing oleh pembimbing yang berbeda dalam waktu yang berbeda 

pula. Program tersebut dilaksanakan organisasi pondok bagi tenaga pendidik yang 

ingin lebih mendalami pemahaman materi. Oleh karena itu, program intensif 

bimbingan kitab ini diadakan untuk menunjang pemahaman tenaga pendidik dan 

meningkatkan pengetahuan dengan menerapkan ilmu nahwu dan sharf. Agar 

menjadi guru profesional yang memiliki standar minimal salah satunya yaitu 

memiliki kemampuan intelektual yang baik. 

Berangkat dari fenomena di atas, penulis melakukan penelitian tentang 

“Upaya Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik melalui Program Intensif 

                                                             
17

Jumanta Hamdayama, Metodologi Pengajaran (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 11. 
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Bimbingan Kitab Kuning (Studi Kasus di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak 

Tonatan Ponorogo)”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada kelas program bimbingan kitab di Pondok 

Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo: 

1. Latar belakang diadakannya program intensif bimbingan kitab kuning. 

2. Bentuk-bentuk peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui program intensif 

bimbingan kitab kuning. 

3. Dampak dari kegiatan peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui program 

intensif bimbingan kitab kuning. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, dapat diambil 

beberapa rumusan masalah antara lain:  

1. Bagaimana latar belakang diadakannya program intensif bimbingan kitab 

kuning di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo? 

2. Bagaimana bentuk-bentuk peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui 

program intensif bimbingan kitab kuning di Pondok Pesantren Darul Huda 

Mayak Tonatan Ponorogo? 
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3. Bagaimana dampak dari kegiatan peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui 

program intensif bimbingan kitab kuning di Pondok Pesantren Darul Huda 

Mayak Tonatan Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan latar belakang diadakannya program intensif 

bimbingan kitab kuning di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan 

Ponorogo. 

2. Untuk memaparkan bentuk-bentuk peningkatan kualitas tenaga pendidik 

melalui program intensif bimbingan kitab kuning di Pondok Pesantren Darul 

Huda Mayak Tonatan Ponorogo. 

3. Untuk mendeskripsikan dampak dari kegiatan peningkatan kualitas tenaga 

pendidik melalui program intensif bimbingan kitab kuning di Pondok 

Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 
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Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan khususnya pada program intensif bimbingan kitab kuning dalam 

peningkatan kualitas tenaga pendidik. 

2. Manfaat Praktis 

Dapat bermanfaat dan berguna bagi berbagai pihak yang secara 

langsung berkepentingan dengan permasalahan yang diteliti antara lain: 

a. Bagi Lembaga Pendidikan 

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan sumbangan 

pemikiran dan tambahan ilmu pengetahuan khususnya pada program 

intensif bimbingan kitab kuning dalam peningkatan kualitas tenaga 

pendidik. 

b. Bagi Tenaga Pendidik 

Diharapkan dapat memotivasi tenaga pendidik dengan diadakannya 

peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui program intensif bimbingan 

kitab kuning. 

c. Bagi Penulis 

Untuk memperluas wawasan tentang bagaimana berlangsungnya 

kegiatan peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui program intensif 

bimbingan kitab kuning. 

d. Bagi Pembaca 

Diharapkan bisa dimanfaatkan sebagai bahan renungan ataupun 

kajian. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah penyusunan skripsi, maka pembahasan dalam 

laporan peneliti yang akan disusun dikelompokkan menjadi enam bab yang 

masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang berkaitan dengan sistematika sebagai 

berikut: 

BAB I : Pendahuluan, yaitu gambaran umum dari keseluruhan isi skripsi 

yang meliputi: latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II : Telaah hasil penelitian terdahulu dan kajian teori, dengan adanya 

kajian teori maka antara data dan teori akan saling menguatkan dan melengkapi. 

BAB III : Metode penelitian, sebagai alat atau pisau analisis yang 

digunakan untuk melakukan penelitian, serta sistematika pembahasan untuk 

memudahkan pengecekan bagian-bagian penelitian. 

BAB IV : Deskripsi data, bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi 

dan deskripsi data. Data umum meliputi gambaran umum lokasi penelitian yaitu 

tentang sejarah, identitas, letak geografis, visi, misi, tujuan, struktur 

kepengurusan, keadaan guru dan santri, dan sarana prasarana di Pondok Pesantren 

Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo, sedangkan data khusus merupakan 

deskripsi data tentang latar belakang diadakannya program intensif bimbingan 

kitab kuning, bentuk-bentuk peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui 

program intensif bimbingan kitab kuning, dampak dari kegiatan peningkatan 

kualitas tenaga pendidik melalui program intensif bimbingan kitab kuning. 



13 
 

 

BAB V : Analisis data, bab ini berisi tentang analisis dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan, yang berkaitan dengan analisis latar belakang diadakannya 

program intensif bimbingan kitab kuning, analisis bentuk-bentuk peningkatan 

kualitas tenaga pendidik melalui program intensif bimbingan kitab kuning, 

analisis dampak dari kegiatan peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui 

program intensif bimbingan kitab kuning. 

BAB VI : Penutup, bab ini berfungsi mempermudah para pembaca dalam 

mengambil intisari skripsi ini yaitu tentang kesimpulan dan saran. Bab ini 

dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami intisari dari 

penelitian ini. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Kajian pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil 

penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan 

memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Mendukung 

penelaah yang lebih komprehensif, penulis berusaha melakukan kajian awal 

terhadap literatur pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap 

topik yang akan diteliti, sehingga mengetahui di mana letak perbedaan dari 

penelitian-penelitian sebelumnya. 

Hasil penelitian terdahulu yang peneliti ambil adalah skripsi karya 

Aminatul Syakdiyah, mahasiswa S1 Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo tahun 2016 dalam 

penelitiannya dengan judul “Model Pengembangan Mutu Tenaga Pendidik 

Berbasis Islamic Values (Studi Kasus di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo)”. 

Dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1) bagaimana program 

pengembangan mutu tenaga pendidik berbasis islamic values di SMA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo,  (2) bagaimana tahapan pengembangan mutu 

tenaga pendidik berbasis  islamic values di SMA Muhammadiyah 1 

Ponorogo, (3) bagaimana implikasi dari pengembangan mutu tenaga pendidik 

berbasis islamic values di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo, (4) bagaimana 

14 
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deskripsi model pengembangan mutu tenaga pendidik berbasis islamic values di 

SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo. 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut peneliti menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan pendekatan studi kasus, adapun teknik pengumpulan data, 

menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data 

adalah reduksi data, display data, dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) progam pengembangan 

mutu tenaga pendidik berbasis islamic values di SMA Muhammadiyah 1 

Ponorogo  merupakan  bentuk  aplikasi dari visi, misi, dan tujuan sekolah, 

(2) tahapan-tahapan pengembangan mutu tenaga pendidik berbasis islamic 

values di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo sudah sesuai dengan kaidah tahapan 

pengembangan SDM. Yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. 

Berangkat dari program-program inilah kegiatan pengembangan mutu tenaga 

pendidik khususnya berbasis islamic values dilaksanakan. Berdasarkan nilai-nilai 

Al-Islam sebagai dasar pemikiran seluruh elemen sekolah, menjadikan lembaga 

ini saling bekerja sama demi terlaksananya visi, misi, dan tujuan sekolah yang 

baik, (3) implikasi program pengembangan mutu tenaga pendidik berbasis islamic 

values terhadap kondisi tenaga pendidik meningkat dibuktikan dengan predikat 

Sekolah yang dinobatkan sebagai Juara 2 Kategori Excellent Sekolah 

Muhammadiyah Tingkat Provinsi Jawa Timur dan beberapa tenaga pendidik yang 

mampu menjadi pembimbing siswa dalam kegiatan Lomba baik tingkat daerah 

maupun nasional, (4) adapun model pengembangan mutu tenaga pendidik yang 
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ada berkesesuaian dengan teori model pengembangan Mondy dan Noe III, 2000 

mulai dari strategi perencanaan, proses rekrutmen, proses seleksi, dan proses 

penempatan SDM yang kemudian peneliti sesuaikan dengan data yang didapatkan 

di lapangan. 

Dari hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti teliti 

mempunyai perbedaan yang signifikan yaitu: Penelitian terdahulu terkait dengan 

model pengembangan mutu tenaga pendidik berbasis Islamic Values, sedangkan 

penelitian yang peneliti teliti ini fokus pada peningkatan kualitas tenaga pendidik 

melalui program intensif bimbingan kitab kuning. 

Hasil penelitian terdahulu yang peneliti ambil adalah skripsi karya Ida 

Rokhayati, mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtida’iyah 

Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo tahun 

2015 dalam penelitiannya dengan judul “Upaya Kepala Sekolah untuk 

Meningkatkan Kualitas Guru di SDN 1 Karangan Balong Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2014/2015”. 

Dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1) bagaimana upaya kepala 

sekolah sebagai supervisor dalam meningkatkan kualitas guru di SDN 1 Karangan 

Balong Ponorogo tahun ajaran 2014/2015, (2) bagaimana upaya kepala sekolah 

sebagai edukator dalam meningkatkan kualitas guru di SDN 1 Karangan Balong 

Ponorogo tahun ajaran 2014/2015. 

Penelitian ini menggunakan metodologi dengan pendekatan kualitatif. 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian kualitatif 



17 
 

 

adalah kata-kata dan tindakan, sedangkan sumber datanya adalah kepala sekolah. 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. Adapun teknis analisis datanya menggunakan konsep dari 

Miles dan Hubermen yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. 

Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa : (1) upaya yang dilakukan 

kepala sekolah sebagai supervisor adalah, kepala sekolah selalu memberikan 

bimbingan kepada guru-guru maupun seluruh staf yang belum menguasai 

bidangnya masing-masing melalui forum diskusi, dan juga kepala sekolah selalu 

melakukan peninjauan terhadap guru-guru saat mengajar di kelas, (2) upaya yang 

dilakukan kepala sekolah sebagai edukator adalah, kepala sekolah 

mengikutsertakan para guru dalam kegiatan di luar sekolah seperti seminar, 

lokakarya, dan penataran. Di samping itu, kepala sekolah juga memberikan 

kesempatan kepada para guru untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang 

lebih tinggi. 

Dari hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti teliti 

mempunyai perbedaan yang signifikan yaitu: Penelitian terdahulu terkait dengan 

upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas guru, sedangkan penelitian 

yang peneliti teliti ini fokus pada peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui 

program intensif bimbingan kitab kuning. 

Hasil penelitian terdahulu yang peneliti ambil adalah skripsi karya Atik 

Mustoko Wati, mahasiswa S1 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan 
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Pendidikan Guru Madrasah Ibtida’iyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo tahun 2017 dalam penelitiannya dengan judul “Upaya Kepala Sekolah 

dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru di MI Mamba’ul Huda Al-Islamiyah 

Ngabar Ponorogo”. 

Adapun tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana 

upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi pedagogik, kepribadian 

dan sosial, dan profesional guru di MI Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar 

Ponorogo. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan dalam 

pengumpulan data, penulis menggunakan metode wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Adapun dalam analisis data, penulis menggunakan reduksi data, 

kategorisasi, sintensisasi, menyusun kesimpulan. 

Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa : (1) upaya kepala sekolah 

dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru dengan cara mengadakan 

pembinaan dan pengawasan secara langsung kepada guru terkait dengan proses 

pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Selain itu, juga dengan cara penilaian 

terhadap laporan tertulis yang dibuat oleh guru berupa perangkat pembelajaran 

yang dbutuhkan dalam proses pembelajaran, seperti Program Tahunan (PROTA), 

Program Semester (PROMES), dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 

(2) upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi kepribadian guru 

dengan cara memberikan contoh yang baik terhadap guru. Di samping itu, kepala 

sekolah selalu mengadakan pengawasan terhadap guru baik di dalam kelas 
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maupun luar kelas. Jika ada perilaku guru yang berseberangan atau tidak  sesuai 

dengan norma kompetensi kepribadian guru, maka kepala sekolah melakukan 

pembinaan berupa pendekatan individual serta memberikan teguran secara 

langsung terhadap guru tersebut, (3) upaya kepala sekolah dalam meningkatkan 

kompetensi sosial dengan cara menciptakan nuansa kebersamaan dan 

kekeluargaan dengan cara meningkatkan komunikasi antar guru. Sehingga 

tercipta suasana kerja yang harmonis dan nyaman di dalam lingkungan sekolah, 

(4) upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru, 

dengan cara melakukan pembinaan maupun mengikut sertakan guru dalam 

kegiatan diklat, seminar, workshop, maupun KKG, untuk memperluas 

pengetahuan guru serta mendapatkan ilmu yang baru, sehingga mampu 

menerapkannya dalam proses pembelajaran di sekolah dalam rangka 

meningkatkan kualitas pembelajaran dan output peserta didik. 

Dari hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti teliti 

mempunyai perbedaan yang signifikan yaitu: Penelitian terdahulu terkait dengan 

upaya kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru, sedangkan 

penelitian yang peneliti teliti ini fokus pada peningkatan kualitas tenaga pendidik 

melalui program intensif bimbingan kitab kuning. 
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B. Kajian Teori 

1. Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik 

a. Pengertian Mutu/Kualitas 

Mutu dalam pengertian relatif bukanlah suatu sebutan untuk suatu 

produk atau jasa, tetapi pernyataan bahwa suatu produk atau jasa telah 

memenuhi persyaratan atau kriteria, atau spesifikasi yang ditetapkan. 

Produk atau jasa tersebut harus terbaik, tetapi telah memenuhi standar 

yang ditetapkan. Mutu dalam pengertian relatif memiliki dua aspek. 

Pertama, mutu diukur dan dinilai berdasarkan persyaratan kriteria dan 

spesifikasi (standar-standar) yang telah ditetapkan lebih dulu. Kedua, 

konsep ini mengakomodasi keinginan konsumen atau pelanggan, dan 

perubahan-perubahan standar antara lain juga didasarkan atas keinginan 

konsumen/pelanggan, bukan semata-mata kehendak produsen.
18

 

Secara umum, mutu mengandung makna derajat (tingkat) 

keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun 

jasa. Mutu adalah  gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang 

atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan 

kebutuhan yang diharapkan oleh pelanggan. Mutu terkadang dianggap 

sebagai sebuah konsep yang penuh teka-teki, dianggap hal yang 

membingungkan dan sulit untuk diukur. Mutu terkadang juga 

                                                             
18Umaidi, Manajemen Mutu Berbasis Madrasah (Jakarta: Pusat Kajian Manajemen Mutu 

Pendidikan, 2004), 162. 
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menimbulkan perbedaan dan pertentangan antara pendapat yang satu dan 

pendapat yang lain sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda dari 

para pakar. 

Mutu memiliki pengertian yang beragam dan memiliki implikasi 

yang berbeda jika diterapkan pada sesuatu tergantung pada barang apa 

yang dihasilkan, dipakai, dan anggapan orang. Gasperz menjelaskan 

bahwa mutu memiliki banyak definisi yang berbeda dan bervariasi, dari 

konvensional sampai modern. Definisi konvensional mendefinisikan 

karakteristik langsung dari suatu produk, sedangkan definisi modern 

menjelaskan bahwa mutu adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi 

keinginan atau kebutuhan pelanggan. Namun, konsep dasar mutu adalah 

segala sesuatu yang dapat diperbaiki karena pada dasarnya tidak ada 

proses yang sempurna.
19

 

Sallis mendefinisikan ada beberapa konsep tentang mutu. Pertama, 

mutu sebagai konsep absolut. Dalam konsep ini kualitas atau mutu adalah 

pencapaian standar tertinggi dalam suatu pekerjaan, produk, dan layanan 

yang tidak mungkin dilampaui. Kedua, mutu sebagai konsep relatif. 

Dalam konsep ini kualitas atau mutu masih ada peluang untuk 

peningkatan. Kualitas atau mutu adalah sesuatu yang masih dapat 

ditingkatkan. Akan tetapi jika dalam tahap peningkatan itu pelaksanaan 

sebuah pekerjaan telah mencapai standar tertentu yang telah ditetapkan 

                                                             
19 Nur Zazin, Gerakan Menata Mutu dan Pendidikan (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 54. 
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sebelumnya maka pekerjaan tersebut berkualitas. Ketiga, adalah kualitas 

atau mutu menurut pelanggan. Dalam definisi ini mutu sebagai sesuatu 

yang memuaskan dan melampaui keinginan dan kebutuhan pelanggan. 

Peters berpendapat bahwa definisi yang dikemukakan oleh pelanggan 

sangat penting, karena Peters menemukan kenyataan bahwa pelanggan 

akan membayar lebih untuk mutu yang baik, tanpa menghiraukan tipe 

produknya. 

Menurut Daming, mutu berarti pemecahan untuk mencapai 

penyempurnaan terus menerus. Mutu yang diterapkan dalam dunia 

pendidikan adalah: (1) anggota dewan dan administrator harus 

menentukan tujuan pendidikan, (2) menekankan pada upaya kegagalan 

pada siswa, (3) menggunakan metode control statistic untuk membantu 

memperbaiki outcome siswa dan administratif. 

Sedangkan menurut Juran, mutu diartikan sebagai kesesuaian 

penggunaan atau tepat untuk pakai. Pendekatannya adalah orientasi pada 

pemenuhan kebutuhan pelanggan, dengan beberapa pandangannya: (1) 

meraih mutu merupakan proses yang tidak kenal akhir, (2) perbaikan mutu 

merupakan proses yang berkesinambungan, (3) mutu memerlukan 

kepemimpinan dari anggota dewan sekolah dan administrator, (4) 

prasyarat mutu adalah adanya pelatihan seluruh warga sekolah.
20

 

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa: 

                                                             
20

Nur Zazin, Gerakan Menata Mutu dan Pendidikan, 55. 
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1. Mutu merupakan keunggulan dari sebuah produk barang atau jasa 

yang dihasilkan melalui proses kerja yang telah terencana dengan 

baik. 

2. Mutu atau kualitas merupakan tujuan akhir dari sebuah proses panjang 

yang dilakukan oleh organisasi. 

3. Mutu merupakan jaminan dari sebuah lembaga kepada pelanggannya. 

Pelangganlah yang akan menentukan apakah lembaga tersebut mutu 

produknya (barang atau jasa) baik atau buruk. Karena mereka adalah 

raja, yang dapat memilih dan menentukan barang mana yang akan 

dibeli atau dimanfaatkan. 

Untuk itu sebuah lembaga harus menjaga kualitas atau mutu yang 

telah ada atau meningkatkan agar lebih baik untuk menjaga eksistensi 

mereka agar tidak ditinggalkan oleh pelanggannya. 

Dari beberapa definisi di atas tentang mutu atau kualitas ada 

beberapa elemen dasar bahwa sesuatu dikatakan berkualitas, yakni: 

1. Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan 

2. Kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan  

3. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah (apa yang dianggap 

kurang berkualitas pada saat yang lain). 

Dalam konteks pendidikan pengertian mutu mengacu pada proses 

pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam proses pendidikan yang bermutu 

terlibat berbagai input, seperti bahan ajar (kognitif, afektif, atau 
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psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru), dukungan 

administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta 

penciptaan suasana yang kondusif. 

Berkenaan dengan mutu pendidikan, hampir semua bangsa-bangsa 

di dunia ini, tengah berproses untuk meningkatkan mutu pendidikan di 

negara masing-masing. Mereka meyakini bahwa kunci masa depan suatu 

bangsa ditentukan oleh keberadaan sistem pendidikan yang berkualitas. 

Untuk menghasilkan kualitas yang baik harus ada kebijakan, proses 

sumber daya dan isi pendidikan terorganisir dan dengan memanfaatkan 

nilai-nilai yang tumbuh dalam budaya masyarakat. 

Dengan demikian kunci utama peningkatan mutu pendidikan 

adalah komitmen pada perubahan. Jika semua guru dan staf telah memiliki 

komitmen pada perubahan, pimpinan dapat dengan mudah mendorong 

mereka menemukan cara baru untuk memperbaiki efisiensi, produktifitas, 

dan kualitas layanan pendidikan. Guru akan menggunakan pendekatan 

yang baru atau model-model mengajar, membimbing, dan melatih dalam 

membantu perkembangan siswa. Demikian juga staf administrasi, ia akan 

menggunakan sistem baru dalam menyusun biaya dan menyelesaikan 

masalah.
21

 

 

                                                             
21 Nana Syaodih Sukmadinata, dkk., Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah 

(Bandung: Refika Aditama, 2008), 10. 
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b. Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan 

Peningkatan memiliki kata dasar tingkat ditambah dengan imbuhan 

pe-an, sehingga berubah menjadi peningkatan yang berupa kata benda 

dengan arti proses, cara, perbuatan meningkatkan sesuatu untuk kemajuan. 

Mutu adalah ukuran baik buruk suatu benda, kadar, taraf atau derajat atau 

disebut dengan kualitas. Jadi, peningkatan mutu pendidikan adalah suatu 

upaya mengembangkan kemampuan, sikap yang berakhlak di segala 

bidang untuk keberhasilan pendidikan sehingga meningkatkan mutu 

pendidikan. 

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan di 

Indonesia, yaitu: 

1. Rendahnya kualitas sarana fisik 

Untuk sarana fisik misalnya, banyak sekali sekolah dan 

perguruan tinggi kita yang gedungnya rusak, kepemilikan dan 

penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap. 

Sementara laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi 

tidak memadai. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki 

gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki 

laboratorium dan sebagainya. 

2. Rendahnya kualitas guru 

Keadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan. 

Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai 
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untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 UU 

No. 20 Tahun 2003 yaitu merancanakan pembelajaran, menilai hasil 

pembelajaran, melakukan pembimbingan, pelatihan, penelitian dan 

melakukan pengabdian masyarakat. Walaupun guru dan pengajar 

bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan tetapi 

pengajaran merupakan titik sentral pendidikan dan kualifikasi, sebagai 

cermin kualitas, tenaga pengajar memberikan andil sangat besar pada 

kualitas pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Kualitas guru 

dan pengajar yang rendah juga dipengaruhi oleh masih rendahnya 

tingkat kesejahteraan guru. 

3. Rendahnya kesejahteraan guru 

Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam 

membuat rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. Kesenjangan 

kesejahteraan guru swasta dan negeri menjadi masalah lain yang 

muncul. Di lingkungan pendidikan swasta, masalah kesejahteraan 

masih sulit mencapai taraf ideal. 

4. Kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan 

Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada 

tingkat sekolah. Oleh karena itu diperlukan kebijakan dan strategi 

pemerataan pendidikan yang tepat untuk mengatasi masalah 

ketidakmerataan tersebut. 
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5. Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan  

Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya lulusan yang 

menganggur. Adanya ketidak serasian antara hasil pendidikan dan 

kebutuhan dunia kerja ini disebabkan kurikulum yang materinya 

kurang fungsional terhadap keterampilan yang dibutuhkan ketika 

peserta didik memasuki dunia kerja. 

6. Mahalnya biaya pendidikan 

Pendidikan bermutu itu mahal. Kalimat ini sering muncul 

untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan 

masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. 

Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan ada beberapa hal 

yang bisa dilakukan yaitu: 

1. Perubahan kurikulum belajar 

Kurikulum merupakan dasar atau jadwal pendidikan yang 

akan diajarkan oleh guru kepada peserta didiknya. Perubahan 

kurikulum ini bisa meningkatkan pendidikan namun dengan 

perubahan kurikulum ini kadang menimbulkan kontroversi bagi 

semua orang. Perubahan kurikulum ini harus dipertimbangkan dengan 

matang agar peserta didik bisa melaksanakannya dengan baik. 

2. Peningkatan mutu guru 

Peningkatan mutu guru bisa dilakukan dengan penyeleksian 

guru pendidik sebelum mereka mengajar pada suatu sekolah. Dengan 



28 
 

 

adanya seleksi yang tepat ini diharapkan guru benar-benar merupakan 

tenaga pilihan yang bisa membimbing muridnya dengan baik. 

3. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

Pada intinya bantuan ini dirancang pemerintah untuk 

membantu sekolah yang tidak mampu agar bisa menyediakan sarana 

dan prasarana pendidikan yang layak dan dibutuhkan siswa didiknya. 

Namun kadang program ini disalah gunakan oleh pihak yang tidak 

bertanggung jawab sehingga penyampaiannya masih belum optimal. 

4. Bantuan Khusus Murid (BKM) 

Program pemerintahan ini khusus untuk membantu biaya bagi 

murid yang tidak mampu agar bisa mengenyam pendidikan sama 

seperti anak lainnya. 

5. Sarana dan prasarana pendidikan yang maju dan layak 

Bila mutu pendidikan di negara kita ingin maju maka sarana 

dan prasarana dari pendidikan tersebut harus ditingkatkan lebih baik 

lagi. Bila sarana pendidikan bagus dan modern maka siswa bisa 

melaksanakan pendidikan dengan nyaman. Kenyamanan mereka 

itulah yang menjadi kunci kesuksesan dalam proses belajar. 

6. Pemerataan pendidikan 

Pendidikan tidak hanya untuk mereka yang berada di kota 

namun di daerah terpencil juga harus mendapatkan pendidikan yang 
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layak. Inilah yang menjadi tugas pemerintah untuk pemerataan 

pendidikan di semua wilayah. 

7. Kurangi dan berantas korupsi 

Korupsi dalam dunia pendidikan dilakukan secara bersama-

sama dalam berbagai jenjang mulai tingkat sekolah, dinas, sampai 

departemen. Pelakunya mulai dari guru, kepala sekolah, kepala dinas, 

dan seterusnya masuk dalam jaringan korupsi. Sekolah yang 

diharapkan menjadi benteng pertahanan yang menjunjung nilai-nilai 

kejujuran justru mempertontonkan praktik korupsi kepada peserta 

didik.
22

 

c. Definisi Pendidik 

Secara bahasa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pendidik 

adalah orang yang mendidik.
23

 Pengertian tersebut memberikan kesan 

bahwa pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan dalam bidang 

mendidik. 

Jika dari segi bahasa pendidik dikatakan sebagai orang yang 

mendidik, maka dalam arti luas dapat dikatakan bahwa pendidik adalah 

semua orang atau siapa saja yang berusaha dan memberikan pengaruh 

terhadap pembinaan orang lain (peserta didik) agar tumbuh dan 

                                                             
22Nana Syaodih, dkk., Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah (Konsep, Prinsip, 

dan Instrumen) (Bandung: Refika Aditama, 2007), 83. 
23Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 

2005), 263. 



30 
 

 

berkembang potensinya menuju kesempurnaan. Wiji Suwarno 

menjelaskan bahwa pendidik adalah orang yang dengan sengaja 

mempengaruhi orang lain (peserta didik) untuk mencapai tingkat 

kesempurnaan (kemanusiaan) yang lebih tinggi. Status pendidik dalam 

model ini bisa diemban oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja.
24

 

Sejalan perkembangan keilmuan pendidik, muncul konsep bahwa 

mendidik bukan hanya mentransfer pengetahuan dari orang yang sudah 

tahu kepada yang belum tahu, tetapi suatu proses membantu seseorang 

dalam membantu orang lain agar dapat mengonstruksi sendiri 

pengetahuan lewat kegiatan terhadap fenomena dan objek yang ingin 

diketahui. 

Dalam pengertian yang lazim digunakan, menurut Abuddin Nata, 

pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan 

pertolongan pada peseta didiknya dalam perkembangan jasmani dan 

rohaninya, agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu mandiri dalam 

memenuhi tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah Swt, dan mampu 

melakukan tugas sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu 

yang mandiri.
25

 

Menurut Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru 

dan dosen bab I pasal I menyebutkan bahwa guru adalah pendidik 

                                                             
24Fatah Yasin, Dimensi-dimensi Pendidikan Islam (Malang: UIN Malang Press, 2008), 68. 
25Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 159. 
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profesional dengan tugas utama mengajar, mendidik, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah. 

Sedangkan dalam perspektif pendidikan Islam, pendidik adalah 

orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik 

dengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik potensi 

afektif, kognitif, psikomotorik. Pendidik tersebut terbagi menjadi dua, 

yaitu: 

1. Pendidik kodrat 

Orang dewasa yang mempunyai tanggung jawab utama 

terhadap anak adalah orang tuanya. Orang tua disebut pendidik kodrat 

karena mereka mempunyai hubungan darah dengan anak. Namun, 

karena orang tua kurang memiliki kemampuan, waktu dan sebagainya 

untuk memberikan pendidikan yang diperlukan anaknya, maka 

mereka menyerahkan sebagian tanggung jawabnya kepada orang 

dewasa lain untuk membimbingnya seperti di sekolah, guru agama di 

masjid, pemimpin pramuka, dan tokoh-tokoh masyarakat. 

Berdasarkan hal di atas, orang tua menjadi pendidik utama dan 

terutama bagi anak-anaknya. Ia harus menerima, mencintai, 

mendorong, dan membantu anak aktif dalam kehidupan bersama agar 

anak memiliki nilai hidup, jasmani, nilai keindahan, nilai kebenaran, 
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nilai moral, nilai keagamaan dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai 

tersebut sebagai perwujudan dan peran mereka sebagai pendidik. 

2. Pendidik jabatan 

Pendidik di sekolah seperti guru, konselor, dan administrator 

disebut pendidik karena jabatan. Sebutan ini disebabkan mereka 

ditugaskan untuk memberikan pendidikan dan pengajaran di sekolah, 

yaitu mentransformasikan kebudayaan secara terorganisasi demi 

perkembangan peserta didik, khususnya di bidang ilmu pengetahuan 

dan teknologi. 

Dari berbagai definisi di atas, secara garis besar pendidik ialah 

mereka yag bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan anak didiknya meliputi aspek jasmani dan rohani 

(kognitif, afektif, psikomotorik), yang menuntunnya ke arah yang 

lebih baik dan mengantarkannya untuk mendekatkan diri kepada 

Allah.
26

 

d. Tugas Guru 

Tugas dan fungsi guru menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 

dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 bahwa peran guru adalah sebagai 

pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, penilai, pengevaluasi 

dari peserta didik. Berikut akan diuraikan: 

 

                                                             
26Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Amzah, 2010), 83. 
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1. Guru sebagai pendidik 

Guru sebagai pendidik adalah mereka yang terlibat langsung 

dalam membina, mengarahkan, dan mendidik peserta didik, waktu dan 

kesempatannya dicurahkan dalam rangka mentransformasikan ilmu 

dan menginternalisasikan nilai termasuk pembinaan akhlak mulia 

dalam kehidupan peserta didik. 

Guru harus mempunyai standar kualitas pribadi tertentu, yang 

mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. Guru harus 

memahami nilai-nilai, norma moral, dan sosial, serta berusaha 

berperilaku dan berbuat sesuai dengan nilai dan norma tersebut. Guru 

juga harus bertanggung jawab terhadap tindakannya dalam proses 

pembelajaran di sekolah. 

Sebagai pendidik guru harus berani mengambil keputusan 

secara mandiri berkaitan dengan pembelajaran dan pembentukan 

kompetensi serta bertindak sesuai dengan kondisi peserta didik dan 

lingkungan. 

2. Guru sebagai pengajar 

Guru membantu peserta didik yang sedang berkembang untuk 

mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya, membentuk 

kompetensi dan memahami materi standar yang dipelajari. Guru 

sebagai pengajar, harus terus mengikuti perkembangan teknologi, 
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sehingga apa yang disampaikan kepada peserta didik merupakan hal-

hal yang uptodate dan tidak ketinggalan zaman. 

Perkembangan teknologi mengubah peran guru dari pengajar 

yang bertugas menyampaikan materi pembelajaran menjadi fasilitator 

yang bertugas memberikan kemudahan belajar. Hal itu dimungkinkan 

karena perkembangan teknologi menimbulkan banyak buku dengan 

harga relatif murah dan peserta didik dapat belajar melalui internet 

dengan tanpa batasan waktu dan ruang, belajar melalui televisi, radio, 

surat kabar yang setiap saat hadir di hadapan kita. 

3. Guru sebagai pembimbing 

Guru sebagai pembimbing dapat diibaratkan pembimbing 

perjalanan yang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya yang 

bertanggung jawab. Sebagai pembimbing, guru harus merumuskan 

tujuan secara jelas, menetapkan waktu perjalanan, menetapkan jalan 

yang harus ditempuh, menggunakan petunjuk perjalanan serta menilai 

kelancarannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta 

didik. 

4. Guru sebagai pengarah dan sumber informasi 

Guru adalah seorang pengarah bagi peserta didik, bahkan bagi 

orang tua. Sebagai pengarah, guru harus mampu mengarahkan peserta 

didik dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, 

mengarahkan peserta didik dalam mengambil suatu keputusan dan 
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menemukan jati dirinya. Guru juga dituntut untuk mengarahkan 

peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya, sehingga peserta 

didik dapat membangun karakter yang baik bagi dirinya dalam 

menghadapi kehidupan nyata di masyarakat. 

5. Guru sebagai pelatih 

Proses pendidikan dan pembelajaran memerlukan latihan 

keterampilan, baik intelektual maupun motorik, sehingga menuntut 

guru untuk bertindak sebagai pelatih yang bertugas melatih peserta 

didik dalam pembentukan kompetensi dasar sesuai dengan potensi 

masing-masing peserta didik. 

6. Guru sebagai penilai 

Penilaian atau evaluasi merupakan aspek pembelajaran yang 

paling kompleks, karena melibatkan banyak latar belakang dan 

hubungan serta variabel lain yang mempunyai arti apabila 

berhubungan dengan konteks yang hampir tidak mungkin dapat 

dipisahkan dengan setiap segi penilaian. Tidak ada pembelajaran tanpa 

penilaian, karena penilaian merupakan proses menetapkan kualitas 

hasil belajar atau proses untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan 

pembelajaran peserta didik.
27

 

 

 

                                                             
27Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam(Jakarta: Kalam Mulia, 1992), 65. 
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e. Kualitas Guru 

Pada dasarnya peningkatan kualitas diri seseorang harus menjadi 

tanggung jawab diri pribadi. Oleh karenanya usaha peningkatan kualitas 

guru terletak pada diri guru sendiri. Untuk itu perlu dilakukan adanya 

kesadaran pada diri guru untuk senantiasa dan secara terus menerus 

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan guna 

peningkatan kualitas kerja sebagai pengajar profesional.
28

 

Kinerja guru yang baik memenuhi 4 kompetensi yaitu, 1) 

kompetensi sosial, 2) kompetensi pedagogic, 3) kompetensi kepribadian, 

4) kompetensi professional. Kompetensi profesional merupakan 

kompetensi yang harus dikuasai guru dalam kaitannya dengan 

pelaksanaan tugas utamanya mengajar. Kompetensi profesional adalah 

kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam 

yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar 

kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. 

Kompetensi professional adalah kompetensi atau kemampuan yang 

berhubungan dengan penyelesaian tugas-tugas keguruan. Kompetensi ini 

merupakan kompetensi yang sangat penting, sebab langsung berhubungan 

dengan kinerja yang ditampilkan.
29

 

 

                                                             
28 Hamid Darmadi, Kemampuan Dasar Mengajar..., 13. 

29
 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan (Jakarta: Kencana, 

2011), 18. 
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Kualitas guru adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang 

guru. Guru adalah figur inspirator dan motivator murid dalam mengukir 

masa depannya. Jika guru mampu menjadi sumber inspirasi dan motivasi 

bagi anak didiknya, maka hal itu akan menjadi kekuatan anak didik dalam 

mengejar cita-cita besarnya di masa depan.
30

 

Menurut Mulyasa, sebagaimana dikutip oleh Hanafiah dan Cucu 

Suhana, mengidentifikasi beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran 

karakteristik guru yang dinilai kompeten secara profesional yaitu sebagai 

berikut: 

a) Mampu mengembangkan tanggung jawab dengan baik. 

b) Mampu melaksanakan peran dan fungsinya dengan tepat. 

c) Mampu bekerja untuk mewujudkan tujuan pendidikan di sekolah. 

d) Mampu melaksanakan peran dan fungsinya dalam pembelajaran 

kelas.
31

 

Menurut Husnul Chotimah sebagaimana dikutip oleh Jamal 

Ma’mur Asmani, dikemukakan bahwa guru dalam pengertian sederhana 

adalah orang yang memfasilitasi alih ilmu pengetahuan dari sumber 

belajar kepada peserta didik. Sementara masyarakat memandang guru 

sebagai orang yang melaksanakan pendidikan di sekolah, masjid, mushola, 

                                                             
30

Ibid., 10. 
31Hanafiah dan Cucu Suhana, Konsep Strategi Pembelajaran (Bandung: Refika Aditama, 

2010), 153. 
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atau tempat-tempat lain. Semua pihak sependapat bila guru memegang 

peranan amat penting dalam mengembangkan sumber daya.
32

 

Semua orang mungkin bisa menjadi guru. Tetapi, menjadi guru 

yang memiliki keahlian dalam mendidik perlu pendidikan, pelatihan, dan 

jam terbang yang memadai. Dalam konteks tersebut, menjadi guru 

profesional setidaknya memiliki standar minimal, yaitu: 

a) Memiliki kemampuan intelektual yang baik 

b) Memiliki kemampuan memahami visi dan misi pendidikan nasional 

c) Memiliki keahlian mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa secara 

efektif 

d) Memahami konsep perkembangan psikologi anak 

e) Memiliki kemampuan mengorganisasi proses belajar 

f) Memiliki kreativitas dan seni mendidik 

Sebagai salah satu elemen tenaga kependidikan, seorang guru 

harus mampu melaksanakan tugasnya secara profesional, dengan selalu 

berpegang teguh pada etika kinerja, merdeka (bebas dari tekanan pihak 

luar), produktif, efektif, efisien, dan inovatif serta siap melakukan 

pelayanan prima berdasarkan pada kaidah ilmu atau teori yang sistematis, 

kewenangan profesional, pengakuan masyarakat dan kode etik yang 

regulatif. 

                                                             
32 Jamal Ma’mur Asmani, Tips Menjadi Guru Inspiratif, Kreatif, dan Inovatif (Jogjakarta: Diva 

Press, 2012), 20. 
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Selain itu, guru profesional dituntut untuk memiliki tiga 

kemampuan: 

a) Kemampuan kognitif, berarti guru harus menguasai materi, metode, 

media, dan mampu merencanakan dan mengembangkan kegiatan 

pembelajarannya. 

b) Kemampuan afektif, berarti guru memiliki akhlak yang luhur, terjaga 

perilakunya sehingga ia akan mampu menjadi model yang bisa 

diteladani oleh siswanya. 

c) Kemampuan psikomotorik, berarti guru dituntut memiliki pengetahuan 

dan kemampuan dalam mengimplementasikan ilmu yang dimiliki 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Guru yang terus meningkatkan kemampuan diri akan menjadi guru 

berkemampuan lebih baik. Beberapa contoh cermin diri yang dapat guru 

pakai dalam peningkatan kemampuannya antara lain: 

a) Siswa memerhatikan guru atau tidak 

b) Siswa semangat mengikuti pelajaran atau tidak 

c) Siswa memahami atau tidak ketika ditanya 

d) Siswa sudah berakhlak mulia atau belum 

e) Hasil belajar siswa sesuai target yang dicanangkan atau belum 

f) Hasil supervisi mengajar guru sudah baik atau belum 
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Semua upaya guru dalam menampilkan wajah yang lebih baik 

dapat dilakukan dari yang paling sederhana sampai yang paling rumit, di 

antaranya sebagai berikut: 

a) Meniatkan diri untuk memberikan ilmu dengan penuh cinta dan 

keikhlasan 

b) Menyampaikan ilmu dengan menarik dan penuh semangat 

c) Membiasakan diri bertanya untuk kemajuan diri 

d) Menjadikan kegiatan membaca sebagai kebiasaan sehari-hari 

e) Mengikuti seminar dan training bila ada kesempatan 

f) Melanjutkan studi yang lebih tinggi jika memungkinkan.
33

 

Dalam proses pembelajaran kedudukan seorang tenaga pendidik 

sangat penting demi tercapainya tujuan yang diinginkan. Seperti halnya 

dalam pelaksanaan pemilihan tenaga pendidik di Pondok Pesantren Darul 

Huda Mayak Tonatan Ponorogo yaitu dengan melihat kualitas kognitif 

yang dapat dilihat dari kemampuannya pada tingkat madrasah diniyah 

yang ditempati, melihat kualitas kepribadiannya dari kesehariannya. 

Ketika dalam kegiatan sorogan pemilihan tenaga pendidik ditempatkan 

sesuai keadaan peserta didik yang dibimbing, misal untuk peserta didik 

kategori A dibimbing oleh pendidik yang tidak terlalu telaten namun 

memiliki kemampuan yang baik, sedangkan pembimbing kategori B 

dipilih tenaga pendidik yang telaten dan dianggap sanggup membimbing 

                                                             
33Suyanto dan Asep Jihad, Menjadi Guru Profesional (Jakarta: Erlangga Group, 2013), 5. 
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peserta didik yang tidak sepandai kategori A. Sedangkan dalam kegiatan 

wekton pemilihan tenaga pendidik dilihat tingkat diniyahnya yang 

biasanya terdiri dari tingkat takhasus ke atas. 

f. Usaha Peningkatan Kualitas Guru 

Untuk mengantisipasi tantangan dunia pendidikan yang semakin 

berat, upaya profesionalisme guru harus dikembangkan. Menurut 

Balitbang Diknas, ada beberapa cara yang dapat ditempuh dalam 

pengembangan profesionalisme guru, antara lain adalah: 

a) Perlunya revitalisasi pelatihan guru yang secara khusus menitikberatkan 

pada perbaikan kinerja guru dalam meningkatkan mutu pendidikan, 

bukan untuk meningkatkan sertifikasi mengajar semata 

b) Perlunya mekanisme kontrol penyelenggaraan pelatihan guru untuk 

memaksimalkan pelaksanaannya 

c) Perlunya sistem penilaian yang sistemik dan periodik untuk mengetahui 

efektivitas dan dampak pelatihan guru terhadap mutu pendidikan 

d) Perlunya desentralisasi pelatihan guru pada tingkat kabupaten/kota 

e) Perlunya upaya-upaya alternatif yang mampu meningkatkan 

kesempatan dan kemampuan para guru dalam penguasaan materi 

pelajaran 

f) Perlunya tolok ukur kemampuan profesional sebagai acuan pelaksanaan 

pembinaan dan peningkatan mutu guru 
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g) Perlunya mengkaji ulang aturan atau kebijakan yang ada melalui 

perumusan kembali aturan atau kebijakan yang lebih fleksibel dan 

mampu mendorong guru mengembangkan kreativitasnya 

h) Perlunya reorganisasi dan rekonseptualisasi kegiatan pengawasan 

pengelolaan sekolah, sehingga kegiatan ini dapat menjadi sarana 

alternatif peningkatan mutu guru 

i) Perlunya upaya untuk meningkatkan kemampuan guru dalam 

penelitian, terutama Penelitian Tindakan Kelas, agar guru lebih 

memahami dan menghayati permasalahan-permasalahan yang dihadapi 

dalam proses pembelajaran 

j) Perlu mendorong guru untuk bersikap kritis dan selalu berusaha 

meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan 

k) Memperketat persyaratan untuk menjadi calon guru pada Lembaga 

Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) 

l) Menumbuhkan apresiasi karier guru dengan memberikan kesempatan 

yang lebih luas untuk meningkatkannya 

m) Perlunya ketentuan sistem credit point yang lebih fleksibel untuk 

mendukung jenjang karier guru, yang lebih menekankan pada aktivitas 

dan kreativitas guru dalam melaksanakan proses pengajaran 

Untuk lebih mendorong tumbuhnya profesionalisme guru, selain 

apa yang telah diutarakan oleh Balitbang Kemendiknas di atas, tentunya 

“penghargaan profesional” terhadap profesi guru masih sangat penting. 
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Seperti yang diundangkan dalam Undang-undang Guru dan Dosen, bahwa 

guru berhak mendapat tunjangan profesi. Realisasi pasal ini tentunya akan 

sangat penting dalam mendorong tumbuhnya semangat profesionalisme 

pada diri guru. Dengan adanya pengembangan profesionalisme guru, 

peranan guru dituntut lebih ditingkatkan.
34

 

2. Bimbingan Belajar 

a. Pengertian Bimbingan Belajar 

Bimbingan merupakan suatu tuntunan atau pertolongan. 

Bimbingan merupakan suatu tuntunan, ini mengandung suatu pengertian 

bahwa di dalam memberikan bantuan itu bila keadaan menuntut adalah 

menjadi kewajiban bagi para pembimbing memberikan bimbingan secara 

aktif kepada yang dibimbingnya. Disamping itu pengertian bimbingan 

juga mengandung pengertian memberikan bantuan atau pertolongan di 

dalam pengertian bahwa dalam menentukan arah dapatlah diserahkan 

kepada yang dibimbingnya. 

Bimbingan dapat diberikan baik untuk menghindari kesulitan-

kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam kehidupannya; ini berarti 

bahwa bimbingan itu dapat diberikan baik untuk mencegah agar kesulitan 

                                                             
34Ibid., 32. 
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itu tidak atau jangan timbul dan juga dapat diberikan untuk mengatasi 

kesulitan-kesulitan yang telah menimpa individu.
35

 

Memberikan bimbingan adalah upaya pengawas sekolah agar guru 

dan tenaga lain di sekolah yang diawasi dalam melaksanakan tugasnya 

lebih terarah dan mencapai tujuan yang telah dirumuskan.
36

 

Bimbingan belajar merupakan salah satu bentuk layanan 

bimbingan yang penting diselenggarakan di sekolah. Pengalaman 

menunjukkan bahwa kegagalan-kegagalan yang dialami siswa dalam 

belajar tidak selalu disebabkan oleh kebodohan atau rendahnya 

intelegensi. Sering kegagalan itu terjadi disebabkan mereka tidak 

mendapat layanan bimbingan yang memadai.
37

 Sedangkan menurut 

pendapat lain, bimbingan belajar atau layanan pembelajaran adalah 

layanan bimbingan yang memungkinkan peserta didik mengembangkan 

diri dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, materi belajar dengan 

kecepatan dan kesulitan belajar, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan 

belajar lainnya.
38

Jadi, bimbingan belajar adalah suatu bantuan dari 

pembimbing kepada terbimbing (anak) dalam menghadapi dan 

memecahkan masalah-masalah belajar. 

                                                             
35 Bimo Walgito, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah (Yogyakarta: Penerbit Andi Offset, 

1995), 56. 
36 Prayitno, Panduan Kegiatan Pengawasan Bimbingan dan Konseling di Sekolah (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2001), 67. 
37Prayitno dan Erman Amti, Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling (Jakarta: Rineka Cipta, 

1999), 279. 
38 Hallen, Bimbingan dan Konseling dalam Islam (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 84. 
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1) Aspek-aspek Bimbingan Belajar  

Setiap anak dalam kehidupannya baik sebagai pribadi maupun 

sebagai anggota masyarakat memiliki masalah. Masalah anak di 

sekolah ada yang disebabkan oleh kondisi dalam diri siswa sendiri dan 

ada yang disebabkan oleh kondisi luar siswa. Oleh karena itu ada 

beberapa aspek masalah belajar yang memerlukan layanan bimbingan 

belajar seperti berikut:  

a) Keterlambatan akademik, yaitu keadaan anak yang memiliki bakat 

akademik yang cukup tinggi, tetapi tidak dapat memanfaatkannya 

secara optimal.  

b) Ketercepatan dalam belajar, yaitu keadaan anak yang memiliki bakat 

akademik yang cukup tinggi, tetapi masih memerlukan tugas-tugas 

khusus untuk memenuhi kebutuhan belajarnya.  

c) Sangat lambat dalam belajar, yaitu kedaan anak yang memiliki bakat 

akademik yang kurang memadai dan perlu mempertimbangkan 

untuk mendapat pendidikan.  

d) Kurang motivasi dalam belajar, yaitu keadaan anak yang kurang 

bersemangat dan malas dalam belajar.  

e) Bersikap dan berkebiasaan buruk dalam belajar, yaitu keadaan siswa 

yang suka menunda-nunda tugas yang diberikan seorang guru, tidak 
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mau bertanya untuk hal-hal yang tidak diketahuinya dan 

sebagainya.
39

 

2) Pemberian Bantuan Pengentasan Masalah Belajar 

Peserta didik yang mengalami masalah belajar seperti diutarakan 

di atas perlu mendapat bantuan agar masalahnya tidak berlarut-larut 

yang nantinya dapat memengaruhi proses perkembangan peserta didik. 

Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah: 

a) Pengajaran perbaikan 

Pengajaran perbaikan merupakan suatu bentuk bantuan 

yang diberikan kepada seorang atau sekelompok peserta didik 

yang menghadapi masalah belajar dengan maksud untuk 

memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam proses dan hasil belajar 

mereka. Dalam hal ini bentuk kesalahan yang paling pokok, berupa 

kesalah pengertian dan tidak menguasai konsep-konsep dasar, 

apabila kesalahan-kesalahan itu diperbaiki, maka peserta didik 

mempunyai kesempatan untuk mencapai hasil belajar yang 

optimal. 

 

 

b) Kegiatan pengayaan 

                                                             
39 Prayitno dan Erman Amti, Dasar-dasar Bimbingan..., 280. 
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Kegiatan pengayaan merupakan suatu bentuk layanan yang 

diberikan kepada seorang atau beberapa orang siswa yang sangat 

cepat dalam belajar. Mereka memerlukan tugas-tugas tambahan 

yang terencana untuk menambah memperluas pengetahuan dan 

keterampilan yang telah dimilikinya dalam kegiatan belajar 

sebelumnya. Peserta didik seperti ini sering muncul dalam kegiatan 

pelajaran dengan menggunakan sistem pengajaran yang terencana 

secara baik. Misalnya, sistem pengajaran dengan modul, paket 

belajar dan pengajaran yang terprogram lainnya, siswa yang amat 

cepat belajar hampir selalu dapat mengerjakan tugas-tugas lebih 

cepat dari rekan-rekan mereka dalam waktu yang ditetapkan. 

c) Peningkatan motivasi belajar 

Apabila kepada peserta didik ditanyakan mengapa mereka 

belajar, maka akan diperoleh berbagai jawaban. Di sekolah 

sebagian peserta didik mungkin telah memiliki motif yang kuat 

untuk belajar, tetapi sebagian lagi mungkin belum. Di sisi lain, 

mungkin juga ada peserta didik yang semula motifnya amat kuat 

tetapi menjadi pudar. Tingkah laku seperti kurang bersemangat, 

jera, malas, dan sebagainya dapat dijadikan indikator kurang 

kuatnya motif (motivasi) dalam belajar. 

 

d) Pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik 
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Setiap peserta didik diharapkan menerapkan sikap dan 

kebiasaan belajar yang efektif. Tetapi tidak menutup kemungkinan 

ada peserta didik yang mengamalkan sikap dan kebiasaan yang 

tidak diharapkan dan tidak efektif. Apabila peserta didik memiliki 

sikap dan kebiasaan seperti itu, maka dikhawatirkan peserta didik 

yang bersangkutan tidak akan mencapai hasil belajar yang baik, 

karena hasil belajar yang baik itu diperoleh melalui usaha atau 

bahkan perjuangan yang keras.
40

 

3) Tujuan Bimbingan Belajar  

Tujuan pelayanan bimbingan belajar menurut Oemar Hamalik, 

sebagai berikut:  

a) Agar siswa bertanggung jawab menilai kemampuannya sendiri dan 

menggunakan kemampuan mereka secara efektif bagi dirinya.  

b) Agar siswa menjalani kehidupannya sekarang secara efektif dan 

menyiapkan dasar kehidupan masa depannya sendiri.  

c) Agar semua potensi siswa berkembang secara optimal.
41

 

Sedangkan tujuan pelayanan bimbingan belajar menurut Abu 

Ahmadi dan Widodo Supriyono, sebagai berikut:  

a) Mencarikan cara-cara belajar yang efisien dan efektif bagi seorang 

anak atau kelompok anak.  

                                                             
40Ibid., 287. 
41 Oemar Hamalik, Psikologi Belajar dan Mengajar (Bandung: Percetakan Sinar Baru 

Algensindo, 2002), 195. 
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b) Menunjukkan cara-cara mempelajari sesuai dan menggunakan 

buku pelajaran.  

c) Membuat tugas sekolah dan mempersiapkan diri dalam ulangan 

dan ujian.  

d) Memilih suatu bidang studi (mayor dan minor) sesuai dengan 

bakat, minat, kecerdasan, cita-cita, dan kondisi fisik atau 

kesehatannya.  

e) Menunjukkan cara-cara menghadapi kesulitan dalam bidang studi 

tertentu.  

f) Menentukan pembagian waktu dan perencanaan jadwal belajarnya.  

g) Memilih tambahan pelajaran baik yang berhubungan dengan 

pelajaran di sekolah maupun untuk pengembangan bakat dan 

kariernya di masa depan.
42

 

Dari tujuan-tujuan di atas dapat kita ketahui tujuan bimbingan 

belajar yaitu untuk mengoptimalkan kemampuan peserta didik agar 

dapat belajar secara efektif dan efisien sehingga mereka dapat 

mengatasi kesulitan-kesulitan dalam belajar. 

 

1) Prinsip-prinsip bimbingan belajar 

                                                             
42 Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, Psikologi Belajar (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 

111-112. 
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Dalam memberikan bimbingan belajar guru hendaknya 

memperhatikan beberapa prinsip: 

a) Bimbingan belajar diberikan kepada semua siswa. 

b) Sebelum memberikan bantuan, guru terlebih dahulu harus 

berusaha memahami kesulitan yang dihadapi siswa, meneliti 

faktor-faktor yang melatarbelakangi kesulitan tersebut. 

c) Bimbingan belajar yang diberikan guru hendaknya disesuaikan 

dengan masalah serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya. 

d) Bimbingan belajar hendaknya menggunakan teknik yang 

bervariasi. 

e) Dalam memberikan bimbingan belajar hendaknya guru bekerja 

sama dengan staf sekolah lain. 

f) Orang tua adalah pembimbing belajar siswa di rumah. 

Bimbingan belajar dapat diberikan dalam situasi belajar di kelas, 

di laboratorium dsb., ataupun dalam situasi-situasi khusus 

(konsultasi) baik di sekolah ataupun di luar sekolah.
43

 

b. Fungsi Bimbingan 

Menurut Syamsu Yusuf dan A. Juntika fungsi bimbingan belajar 

adalah sebagai berikut:  

                                                             
43 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya Offset, 2005), 242. 
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1. Pemahaman, yaitu membantu individu (anak) agar memiliki 

pemahaman terhadap dirinya (potensinya), dan lingkungan 

(pendidikan, pekerjaan, dan norma agama).  

2. Preventif, yaitu pembimbing untuk senantiasa mengantisipasi 

berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk 

mencegahnya, supaya tidak dialami oleh individu.  

3. Pengembangan, yaitu pembimbing senantiasa berupaya untuk 

menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang memfasilitasi 

perlengkapan individu.  

4. Perbaikan (penyembuhan), yaitu fungsi bimbingan yang bersifat 

kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan 

kepada individu (anak) yang telah mengalami masalah, baik 

menyangkut masalah pribadi, sosial, belajar dan sebagainya.  

5. Penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dalam membantu individu (anak) 

memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan dan memantapkan 

penguasaan karir sesuai dengan bakat dan minat.  

6. Adaptasi, yaitu membantu para pelaksana pendidikan untuk 

mengadaptasikan program pendidikan terhadap latar belakang 

pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan individu.  
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7. Penyesuaian, yaitu membantu individu agar dapat menyesuaikan diri 

secara dinamis terhadap program pendidikan, peraturan sekolah dan 

norma agama.
44

 

3. Pembelajaran Kitab Kuning 

a. Pengertian Kitab Kuning 

Kitab kuning adalah simbol tradisi intelektual di lingkungan 

pesantren. Istilah kitab kuning pada mulanya diperkenalkan oleh kalangan 

luar pesantren sekitar dua dasawarsa yang silam dengan nada yang 

merendahkan (peyoratif). Dalam pandangan mereka, ia dianggap sebagai 

kitab yang berkadar rendah, ketinggalan jaman, dan menjadi salah satu 

penyebab terjadinya stagnansi berpikir umat. Pada mulanya sangat 

menyakitkan memang, tapi kemudian nama kitab kuning diterima sebagai 

salah satu istilah teknis dalam studi kepesantrenan. 

Meskipun sebagian besar kalangan pesantren sudah bisa 

menerimanya, namun masih terdapat sebagian yang lain yang 

mempersoalkan istilah kitab kuning tersebut. Kelompok yang terakhir ini 

mengusulkan istilah lain yang lebih apresiatif untuk menyebut kitab 

kuning, misalnya dengan nama kitab klasik, al-kutub al-qadimah. 

Sementara pengertian yang beredar di kalangan pemerhati masalah 

kepesantrenan adalah bahwa kitab kuning merupakan kitab-kitab 

                                                             
44 Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan, Landasan Bimbingan dan Konseling (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2014), 16-17. 
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keagamaan berbahasa Arab, atau berhuruf Arab, sebagai produk 

pemikiran ulama-ulama masa lampau (al-salaf) yang ditulis dengan format 

khas pra-modern, sebelum abad ke-17-an M.
45

 

Kitab merupakan istilah khusus yang digunakan untuk menyebut 

karya tulis di bidang keagamaan yang ditulis degan huruf Arab. Sebutan 

ini membedakannya dengan karya tulis pada umumnya yang ditulis 

dengan huruf selain Arab, yang disebut dengan buku. Adapun kitab yang 

dijadikan sumber belajar di pesantren dan lembaga pendidikan Islam 

tradisional semacamnya disebut kitab kuning.
46

 Sedangkan karakteristik 

fisik kitab kuning di antaranya adalah dicetak dengan kertas kuning 

berukuran khusus yang sedikit lebih kecil dari ukuran kertas kuarto, 

sedangkan penataan jilidnya digunakan sistem kurosan (kurrasah: Arab), 

berupa lembaran-lembaran yang dapat dipisah-pisah sehingga mudah 

untuk membacanya, tidak perlu mengangkat seluruh lembaran kitab. Lay 

outnya, hampir seluruhnya berisi matan dan syarkh. Untuk bagian matan 

diletakkan di luar bidang persegi empat, sedangkan bagian syarkh 

diletakkan didalamnya.
47

 

Di kalangan pesantren, kitab kuning dianggap formulasi final dari 

ajaran-ajaran Al-Qur’an dan Sunnah Nabi. Kitab ini ditulis para ulama’ 

                                                             
45http://blog.santridrajat.com/2013/10/asal-usul-kitab-kuning.html?m=1, diakses pada tanggal 

22 Maret 2018. 
46 Abudin Nata, Sejarah dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia 

(Jakarta: PT. Grasindo, 2001), 170. 
47Ibid., 171. 

http://blog.santridrajat.com/2013/10/asal-usul-kitab-kuning.html?m=1


54 
 

 

dengan kualifikasi ganda, keilmuan yang tinggi dan moralitas yang luhur. 

Akibatnya ia dipandang hampir sempurna dan sulit mengkritiknya. Kitab 

kuning itu dianggap suci atau sakral yang mengandung kebenaran sejati 

sehingga tidak perlu direformulasi.
48

 

Pengajaran kitab-kitab klasik merupakan salah satu ciri khas dari 

pesantren. Di lingkungan pesantren kitab klasik itu lebih dikenal dengan 

sebutan kitab kuning. Ini karena dilihat dari bahan kertasnya berwarna 

agak kekuning-kuningan. Kitab-kitab itu sendiri pada umumnya ditulis 

oleh para ulama abad pertengahan yang menekankan kajian di sekitar 

Fikih, Hadis, Tafsir, maupun Akhlak. 

Pembelajaran terhadap kitab-kitab klasik dipandang penting karena 

dapat menjadikan santri menguasai dua materi sekaligus. Pertama, bahasa 

Arab yang merupakan bahasa kitab itu sendiri. Kedua, pemahaman atau  

penguasaan muatan dari kitab tersebut. Dengan demikian seorang santri 

yang telah menyelesaikan pendidikannya di pesantren diharapkan mampu 

memahami isi kitab secara baik, sekaligus dapat menerapkan bahasa kitab 

tersebut menjadi bahasa kesehariannya.
49

 

Dari sini dapat kita pahami, kitab kuning menjadi semacam “ruh” 

pesantren salaf. Bahkan bisa dikatakan, lembaga pendidikan belum sah 

                                                             
48 Mujamil Qomar, Pesantren dari Transformasi Metodologi menuju Demokratisasi Institusi, 

129. 
49 Amiruddin Nahrawi, Pembaharuan Pendidikan Pesantren (Yogyakarta: Gama Media, 2008), 

78. 
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disebut pesantren (salaf) tanpa keberadaan kitab kuning di dalamnya. 

Zamakhsyari Dhofier menyebut kitab kuning sebagai salah satu rukun 

yang wajib ada di dalam pesantren. Selanjutnya menurut Abdurrahman 

Wahid menyatakan bahwa 

Kitab kuning merupakan salah satu sistem nilai dalam kehidupan 

pesantren. Ia adalah landasan normatif dalam bertindak dan 

berperilaku, baik bagi kiai, keluarga kiai, pengurus pesantren, 

santri dan alumni pesantren.
50

 

 

b. Pentingnya Pembelajaran Kitab Kuning 

Pembelajaran kitab kuning, sebagaimana langgar, pesantren pada 

mulanya merupakan lembaga pendidikan dan penyiaran agama Islam di 

Jawa. Keberadaannya sebagai komunitas belajar agama mempunyai 

hubungan fungsional dengan masyarakat sekitarnya, tempat pesantren 

menyelenggarakan kegiatan. Sistem pembelajaran ini khas diwarnai 

budaya lokal, namun subtansi yang diajarkan adalah ortodoksi Islam yang 

terkandung dalam kitab kuning sebagai media pembelajaran.
51

 

Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah melalui nabinya 

yang terpilih yaitu Nabi Muhammad Saw. yang dibekali dengan kitab suci 

yang bernama Al-Qur’an, sebuah kitab yang mengandung visi moral yang 

luar biasa. Bermula dari kitab suci tersebut, di kemudian hari muncul 

banyak pemikir, pengkaji dan penafsir yang dilakukan oleh para ulama 

                                                             
50 Rustam Ibrahim, Bertahan di tengah Perubahan Pesantren Salaf, Kiai, dan Kitab Kuning 

(Jogjakarta: SiBuku, 2015), 45. 
51 Abudin Nata, Sejarah Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia, 165. 
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serta para cendekia muslim yang mengarang kitab-kitab dari ijtihad 

mereka untuk mencari suatu hukum yang tidak dijelaskan dalam dua 

pedoman kita yaitu, Al-Qur’an dan Al-Hadits. 

Perlunya pengkajian atau pembelajaran kitab kuning adalah: 

a) Sebagai pengantar bagi langkah ijtihad dan pembinaan hukum Islam 

kontemporer 

b) Sebagai materi pokok dalam memahami, menafsirkan dan menerapkan 

bagian hukum positif yang masih menempatkan hukum Islam atau 

madzhab Fikih tertentu sebagai hukum, baik secara historis maupun 

secara resmi 

c) Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan umat manusia secara 

universal dengan memberikan sumbangan bagi kemajuan ilmu hukum 

sendiri melalui studi perbandingan hukum 

d) Sesuai dengan tujuan pengajian kitab kuning adalah untuk mendidik 

calon-calon ulama.
52

 

Sebenarnya kitab kuning tersebut tidak hanya menjelaskan tentang 

hukum-hukum melainkan juga membicarakan sejarah tentang kehidupan 

Nabi, perang, para ulama dan sebagainya. Ketika kita bicara sejarah, 

fikiran kita mundur dan menatap ke masa lampau, kita akan mencontoh 

perilaku-perilaku orang-orang terdahulu yang berhasil dalam usahanya. 

                                                             
52Departemen Agama RI, Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah (Jakarta: Direktorat 

Jenderal Kelembagaan Islam, 2003), 11. 
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Jadi, manfaat kita belajar kitab kuning adalah mengetahui hukum-hukum 

Islam secara mendalam dan juga mengetahui sejarah orang-orang 

terdahulu. 

c. Pelaksanaan Pembelajaran Kitab Kuning 

Pembelajaran kitab kuning merupakan proses belajar mengajar yang 

menggunakan kitab kuning sebagai sumber belajarnya.
53

 Ada beberapa hal 

yang perlu diperhatikan dalam mengikuti proses pembelajaran kitab 

kuning di pesantren, yang menyangkut interaksi guru-murid dan sumber 

belajar, antara lain sebagai berikut: 

1. Kiai sebagai guru dipatuhi secara mutlak, dihormati termasuk 

keluarganya, dan kadang dianggap memiliki kekuatan gaib yang dapat 

memberi berkah. 

2. Diperoleh tidaknya ilmu itu bukan semata-mata karena ketajaman 

akal, ketetapan metode mencarinya, dan kesungguhan berusaha, 

melainkan juga tergantung pada kesucian jiwa, restu dan berkah kiai, 

serta upaya ritual keagamaan seperti puasa, doa, dan riadhah. Bahkan 

cara yang terakhir ini sangat mewarnai tradisi pesantren. 

3. Kitab adalah guru yang paling besar dan tidak pernah marah. Oleh 

karena itu, ia harus dihormati dan dihargai atas jasanya yang telah 

banyak mengajar santri. 

                                                             
53 Ali Khudrin, et al., Standarisasi Penguasaan Kitab Kuning di Pondok Pesantren Salaf 

(Semarang: Robar Bersama, 2011), 9. 
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4. Transmisi lisan para kiai adalah penting. Meskipun santri mampu 

menelaah kitab sendiri, yang demikian ini belum disebut ngaji. 

Pelaksanaan pengajaran kitab ini secara bertahap, dari kurikulum 

tingkat dasar yang mengajarkan kitab sederhana, kemudian tingkat 

lanjutan, dan takhasus.
54

 

Dalam pengajaran kitab kuning ini menggunakan berbagai metode 

sorogan, bandongan, wetonan, musyawarah atau bathsul masa’il, 

pengajian pasaran, hafalan, serta metode demonstrasi atau praktik 

ibadah.
55

 

Dalam pembelajaran kitab kuning, pesantren biasanya membuat 

jadwal pengajian kitab kuning tersebut, lengkap dengan jadwal waktu, 

tempat, kyai yang mengajar, serta nama kitab yang dibaca.
56

 

d. Komponen-komponen Pembelajaran Kitab Kuning 

Adapun komponen-komponen yang sangat memengaruhi dalam proses 

pembelajaran kitab kuning antara lain: 

a) Tujuan pembelajaran kitab kuning 

Tujuan pembelajaran kitab kuning sejalan dengan konsep dasar 

dan tujuan pembelajaran agama Islam yaitu meningkatkan keimanan, 

pemahaman, penghayatan dan pengamatan peserta didik tentang 

                                                             
54 Abudin Nata, Sejarah Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia, 176. 
55Ibid., 173. 
56 Haidar Putra Dauly, Historisitas dan Eksistensi Pesantren, Sekolah, dan Madrasah 

(Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2001), 18. 
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agama Islam, terutama untuk mendidik calon-calon ulama yang 

mempunyai tujuan untuk mencari pengalaman dalam hal pendalaman 

perasaan keagamaan. Sehingga menjadi muslim yang beriman dan 

bertaqwa kepada Allah Swt. serta berakhlak mulia dalam kehidupan 

pribadi di masyarakat berbangsa dan bernegara. 

b) Metode pembelajaran 

Metode merupakan sebuah sarana yang ditempuh dalam mencapai 

tujuan, tanpa pemilihan metode yang relevan dengan tujuan yang akan 

dicapai, maka akan sulit untuk mewujudkannya, oleh karena itu 

kombinasi dan ketepatan dalam pemilihan metode sangat diperlukan. 

Dalam pembelajaran, ketepatan metode sangat bergantung pada 

tujuan, bahan dan pelaksanaan pengajaran itu sendiri. 

Menurut Athiyah al-Abrasyi sebagaimana yang telah dikutip oleh 

Khoirin Rosyadi, “metode ialah jalan yang kita ikuti dengan memberi 

faham kepada murid-murid segala macam pelajaran dalam segala mata 

pelajaran”.
57

 

Adapun metode-metode yang diterapkan dalam pengajaran kitab 

kuning adalah: 

1. Metode sorogan 

Metode sorogan adalah belajar individu, di mana seorang 

santri dengan seorang guru terjadi interaksi saling mengenal di 

                                                             
57Khoirin Rosyadi, Pendidikan Profetik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 209. 
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antara keduanya. Metode ini dilakukan dengan cara para santri 

maju satu persatu untuk membaca dan menguraikan isi kitab di 

hadapan guru. Metode sorogan didasarkan pada peristiwa yang 

terjadi ketika Rasulullah Saw. maupun Rasul yang lain menerima 

ajaran dari Allah Swt. melalui malaikat Jibril, mereka langsung 

bertemu satu persatu yaitu antara Malaikat Jibril dan para rasul 

tersebut. 

2. Metode wetonan atau bandongan 

Menurut Imron Arifin yang dimaksud metode bandongan 

ialah kyai membaca suatu kitab dan menjelaskan maknanya dalam 

waktu tertentu dan santri membawa kitab yang sama, kemudian 

santri mendengarkan dan menyimak tentang bacaan tersebut. 

3. Metode hafalan 

Metode hafalan ialah kegiatan belajar santri dengan cara 

menghafal suatu teks-teks tertentu di bawah bimbingan dan 

pengawasan guru. Para santri diberi tugas untuk menghafal 

macam-macam dalam jangka waktu tertentu. Hafalan yang 

dimiliki santri ini kemudian disetorkan kepada guru secara 

periodik atau insidental tergantung pada petunjuk guru yang 

bersangkutan. Materi pembelajaran dengan metode hafalan 

umumnya berkenaan dengan Al-Qur’an, nadham-nadham untuk 

Nahwu, Sharaf, Tajwid ataupun teks-teks Nahwu, Sharaf, Fikih. 

Dalam metode pembelajaran ini seorang santri ditugasi oleh guru 
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untuk menghafalkan satu bagian tertentu ataupun keseluruhan dari 

suatu kitab. 

c) Evaluasi pembelajaran 

Evaluasi atau penilaian merupakan salah satu komponen sistem 

pengajaran. Fungsi evaluasi adalah untuk mengetahui apakah tujuan 

yang dirumuskan dapat tercapai. 

Adapun tujuan dari evaluasi pembelajaran kitab kuning sebagai 

berikut: 

1. Untuk membuat kebijakan dan keputusan untuk pengembangan 

dan kepentingan pengembangan madrasah 

2. Untuk menilai hasil para murid dan para guru maupun para tutor 

yang ada di madrasah 

3. Untuk menilai program kurikulum, apakah sudah tepat atau belum, 

relevan atau tidak, terlalu rumit atau tidak 

4. Untuk memberi kepercayaan kepala madrasah untuk melakukan 

evaluasi diri, kalau program ini dilakukan terus menerus akan 

meningkatkan akuntabilitas madrasah 

5. Untuk menilai profesionalitas guru apakah mereka mempunyai 

kompetensi yang memadai apa belum 

6. Untuk mendapatkan masukan guna perbaikan materi dan berbagai 

program yang dijalankan madrasah.
58

 

 

                                                             
58Mohammad, Guru dalam Proses Belajar Mengajar (Bandung: IKIP Sinar Baru, 1986), 113. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif, yaitu penelitian kualitatif memiliki karekteristik-

karakteristik dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya adalah 

eksperimen), langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci, 

penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif, data yang terkumpul berbentuk kata-

kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka, penelitian kualitatif 

lebih menekankan proses daripada produk, penelitian kualitatif lebih menekankan 

makna (data dibalik yang teramati).
59

 Dengan menggunakan pendekatan kualitatif 

ini peneliti dapat menemukan data-data yang dikumpulkan kemudian dianalisis, 

sehingga memunculkan teori-teori yang relevan untuk acuan peneliti. Karena 

peneliti mempunyai seperangkat tujuan penelitian yang diharapkan bisa tercapai 

untuk memecahkan sejumlah masalah penelitian. Sebagaimana tujuan dan 

rumusan masalah penelitian sudah dipaparkan di atas. 

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus 

yaitu uraian penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, 

                                                             
59 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005), 9-10. 
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suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program, atau suatu situasi 

sosial.
60

 

Jenis penelitian studi kasus ini, digunakan karena peneliti meneliti terkait 

dengan upaya peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui program bimbingan 

kitab kuning. 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan 

berperan serta, sebab peranan peneliti yang menentukan keseluruhan 

skenarionya.
61

 

Dalam penelitian ini peneliti sebagai aktor sekaligus sebagai pengumpul 

data, dan peran peneliti sebagai partisipan pasif dengan melakukan pengamatan 

akan tetapi tidak berperan serta yaitu peneliti melakukan interaksi sosial dengan 

subyek yang diteliti dalam waktu yang bersifat sementara, dan dalam bentuk 

catatan lapangan disusun secara sistematis. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Pondok 

Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo karena di Pondok Pesantren 
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Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 201. 
61 Lexi Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), 
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Darul Huda terdapat kelas program bimbingan kitab yang diharapkan dapat 

menunjang pemahaman dan meningkatkan kualitas tenaga pendidik yang 

mungkin program intensif bimbingan tersebut tidak ada di pondok pesantren 

lainnya. 

Dalam upaya peningkatan kualitas tenaga pendidik di Pondok Pesantren 

Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo memiliki program intensif bimbingan kitab 

kuning yang dijalankan oleh organisasi pondok. 

 

D. Data dan Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya 

adalah tambahan, seperti dokumen dan lainnya. Dengan demikian sumber data 

dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan sebagai sumber data utama, 

sedangkan data tertulis adalah sebagai sumber data tambahan.
62

Data primer dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Pengurus bidang pendidikan di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan 

Ponorogo yang bernama Nurul Laila Jumiatin, Atikah Rahmah, Shally Fitria, 

Anis Ika dan Durotul Izati untuk memperoleh data latar belakang diadakannya 

program intensif bimbingan kitab kuning. 
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2. Pembimbing dari tenaga pendidik yaitu Ustadz Arif Hidayatulloh, Ustadz 

Mukhlison, Ustadz Ali Wafi untuk mengetahui upaya apa saja yang diterapkan 

pembimbing dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidik. 

3. Pendidik yang mengikuti program intensif bimbingan kitab kuning yaitu 

Ustadzah Lavivatus Sa’adah, Ustadzah Henik Rahmawati, Ustadzah Nurul 

Qoyyumi, Ustadzah Mustafidatul Laila, dan Ustadzah Dian Walidatun untuk 

mengetahui dampak dari peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui 

program intensif bimbingan kitab kuning. 

Sedangkan data sekunder merupakan data kepustakaan penulis, yang 

diperoleh dari literatur-literatur tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini, data sekunder dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo yang 

terkait dengan penelitian ini. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

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. Wawancara 

secara garis besar terbagi menjadi dua, yakni wawancara tak terstruktur dan 

wawancara terstruktur. Wawancara tak terstruktur sering juga disebut 

wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, dan 
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wawancara terbuka (opened interview), wawancara etnografis, sedangkan 

wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku (standardized 

interview), yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya 

(biasanya tertulis) dengan pilihan-pilihan jawaban yang juga sudah 

disediakan.
63

 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara terstruktur, artinya peneliti menetapkan sendiri masalah dan 

pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Pertanyaan-pertanyaan ini disusun 

sebelumnya dan diadakan atas masalah dalam rancangan penelitian.
64

 Teknik 

wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data sesuai pada fokus 

penelitian yang telah ditentukan. Yaitu mengenai upaya peningkatan kualitas 

tenaga pendidik melalui program intensif bimbingan kitab kuning di Pondok 

Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo. 

Adapun orang-orang yang dijadikan informan dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Pengurus bidang pendidikan di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak 

Tonatan Ponorogo yang bernama Nurul Laila Jumiatin, Atikah Rahmah, 

Shally Fitria, Anis Ika dan Durotul Izati untuk memperoleh data latar 

belakang diadakannya program intensif bimbingan kitab kuning. 

                                                             
63 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi, 180. 
64 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kulitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 
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b. Pembimbing dari tenaga pendidik yaitu Ustadz Arif Hidayatulloh, Ustadz 

Mukhlison, Ustadz Ali Wafi untuk mengetahui upaya apa saja yang 

diterapkan pembimbing dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidik. 

c. Pendidik yang mengikuti program intensif bimbingan kitab kuning yaitu 

Ustadzah Lavivatus Sa’adah, Ustadzah Henik Rahmawati, Ustadzah Nurul 

Qoyyumi, Ustadzah Mustafidatul Laila, dan Ustadzah Dian Walidatun 

untuk mengetahui dampak dari peningkatan kualitas tenaga pendidik 

melalui program intensif bimbingan kitab kuning. 

2. Observasi (Pengamatan) 

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.
65

 

Pengamatan dapat diklasifikasikan atas pengamatan melalui cara berperan 

serta dan yang tidak berperan serta. Pada pengamatan tanpa peran serta 

pengamat hanya melakukan satu fungsi, yaitu mengadakan pengamatan. 

Pengamatan berperan serta melakukan dua peranan sekaligus, yaitu sebagai 

pengamat dan sekaligus menjadi anggota resmi dari kelompok yang 

diamatinya.
66

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi tidak berperan 

serta (non participant observation) yaitu pengamat tidak ikut serta dalam 

kegiatan, dia hanya berperan mengamati kegiatan, tidak ikut dalam kegiatan. 

                                                             
65 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 
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Teknik ini digunakan peneliti sebagai salah satu teknik pengumpulan 

data karena untuk mengetahui banyak tentang kegiatan lapangan terkait 

program intensif bimbingan kitab kuning. Peneliti dapat memperoleh data 

secara langsung dengan mengamati kegiatan bimbingan kitab dan letak 

geografis Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang 

menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan 

berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya mengambil data yang sudah.
67

 

Apabila dilihat dari sumbernya, data dokumentasi bisa dibedakan 

menjadi beberapa jenis. Yaitu catatan resmi, dokumen-dokumen ekspresif 

seperti biografi, surat-surat pribadi atau buku harian, dan laporan media 

masa.68 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumen-dokumen resmi, 

karena untuk memperoleh data atau informasi berkaitan dengan sejarah 

singkat, letak geografis, visi, misi, tujuan, struktur kepengurusan, sarana dan 

prasarana, dan keadaan guru yang mengikuti bimbingan kitab kuning serta 

santri yang dididiknya di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan 

Ponorogo. 
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68 Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, 160. 



69 
 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-

bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan tentunya dapat diinformasikan 

kepada orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat 

pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah 

melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Miles and Huberman 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya 

sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

kesimpulan.
69
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Keterangan: 

1. Mereduksi data dalam konteks penelitian, reduksi data adalah merangkum, 

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

membuat kategori. Dengan demikian data yang telah direduksikan 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya. 

2. 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 

telah menjadi pola baku yang selanjutnya akan didisplaykan pada laporan 

akhir penelitian. 

3. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif dalam penelitian ini adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep 

kesahihan (validitas) dan keandalan (realibilitas) serta derajat kepercayaan dan 

keabsahan data (kredibilitas data). Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

teknik pengamatan yang tekun dan triangulasi. 
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1. Pengamatan yang tekun 

Ketekunan pengamat bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur 

dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang 

dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. 

Ketekunan pengamat ini dilakukan peneliti dengan cara: 

a) Mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara 

berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol dan yang ada 

hubungannya dengan paradigma. 

b) Menelaah secara rinci sampai pada satu titik sehingga pada pemeriksaan 

awal salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah dipahami dengan 

cara biasa.
70

 

2. Triangulasi 

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik ini dapat dicari dengan 

jalan: 

a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data wawancara. 

b) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dan pribadi. 

c) Membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat 

atau pandangan orang yang berpendidikan tinggi, berada atau pemerintah. 
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d) Membandingkan hasil wawancara dengan isu suatu dokumen yang 

berkaitan.
71

 

 

H. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan 

ditambah dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan  laporan 

hasil penelitan. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah: 

1. Tahap pra lapangan yang meliputi: menyusun rancangan penelitian, 

mengurus perizinan, menjajagi dan menilai keadaan lapangan, memilih dan 

memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian, dan yang 

menyangkut persoalan etika penelitian. 

2. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi: memahami latar penelitian dan 

persiapan diri, penampilan peneliti dan pengenalan hubungan peneliti di 

lapangan. 

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

data. 

4. Tahap hasil penulisan laporan.
72
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Darul Huda  

Pondok Pesantren Darul Huda pada awal berdirinya mempunyai 

pengertian yang sederhana sekali yaitu tempat pendidikan yang mempelajari 

ilmu pengetahuan agama Islam di bawah bimbingan seorang guru atau kyai. 

Pondok Pesantren Darul Huda yang menerapkan sistem dan metode salafiyah 

dan modern ini berdiri pada tahun 1968 di bawah asuhan KH. Hasyim 

Sholih.
73

 

Tantangan yang harus dihadapinya pada waktu itu adalah kurangnya 

sarana prasarana penunjang pendidikan. Selama 13 tahun KH. Hasyim Sholih 

bekerja keras untuk mengatasi hambatan ini. Baru sekitar tahun 1980 upaya 

ini mulai membuahkan hasil. Pondok pesantren mulai banyak mengalami 

kemajuan, baik dari segi fisik, kuantitas maupun kualitas. 

a. Menuju Pengelolaan Yayasan 

Belajar dari pengalaman, banyak pondok pesantren yang termasyhur 

tapi kemudian tenggelam setelah pengasuhnya meninggal. Menurut 

pengamatan KH. Hasyim Sholih tanpa mempertimbangkan minat, pengasuh 
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Lihat transkrip dokumentasi nomor 01/D/10-VII/2018 dalam lampiran laporan hasil penelitian 

ini. 
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turun temurun lewat garis ahli waris adalah penyebab masalah itu, untuk 

mengantisipasi hal tersebut maka, sejak tahun 1983 sistem pengelolaan ahli 

waris pada Pondok Pesantren Darul Huda dihapus, diganti dengan 

pengelolaan sistem yayasan. Selanjutnya kaderisasi tidak hanya terbatas 

pada sistem keluarga semata, tapi juga berdasarkan pilihan, kemauan dan 

kemampuan. Dengan demikian yayasan sejak dini bisa leluasa mencari dan 

mendidik kader-kader.
74

 

b. Perkembangan Pendidikan Pondok Pesantren Darul Huda 

Menjawab tantangan dan tuntutan zaman serta terdorong untuk 

berperan aktif melaksanakan program pemerintah untuk membangun 

manusia seutuhnya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pondok 

Pesantren Darul Huda mendirikan Madrasah Salafiyah Miftahul Huda 

(Diniyah). Pada awalnya jenjang pendidikan Madrasah Miftahul Huda tidak 

berbeda dengan pondok-pondok salaf yakni mulai dari kelas sekolah 

persiapan/Ibtidaiyah jenjang pendidikan 2 tahun, Tsanawiyah jenjang 

pendidikan 3 tahun dan Madrasah Aliyah jenjang pendidikan 3 tahun, 

sehingga apabila menginginkan tamat Madrasah Miftahul Huda harus 

menempuh waktu 8 tahun. Kemudian mulai pada tahun 1999/2000 sampai 

sekarang kurikulum pendidikan Madrasah Miftahul Huda mengalami 

perubahan yang mulanya pendidikan yang dimulai dari Ibtidaiyah sampai 
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dengan Aliyah menjadi pendidikan yang berjenjang 6 tahun kemudian 

dilanjutkan dengan kelas lanjutan yakni program Takhasus. Madrasah 

tersebut diselenggarakan pada sore dan khususnya mata pelajaran agama 

dengan sistem salafiyah murni. Sedangkan untuk menyempurnakan sistem 

pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan akan pembangunan manusia 

seutuhnya, Yayasan Pondok Pesantren Darul Huda pada tahun 1989 dengan 

seizin pemerintah atau Departemen Agama Provinsi Jawa Timur berhasil 

mendirikan pendidikan formal berupa Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah 

Aliyah Darul Huda yang diselenggarakan pada pagi hari. Keduanya 

menggunakan kurikulum Depag yang disempurnakan pada tahun 1994, 

keduanya mendapatkan status yang diakui. Pada tahun yang sama yakni 

tahun 1994 Yayasan Pondok Pesantren Darul Huda membuka lembaga 

pendidikan baru berupa Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK/MAPK).
75

 

2. Identitas Pondok Pesantren Darul Huda 

Adapun data identitas Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan 

Ponorogo adalah Nama: Pondok Pesantren Darul Huda, Status: swasta, 

Provinsi: Jawa Timur Kabupaten/Kota: Ponorogo, Kecamatan: Ponorogo, 

Desa/Kelurahan: Tonatan, Jalan: Ir. H. Juanda Gg. VI/38,Telepon/Fax:0352 

461093/486964, Kode Pos: 63411.
76
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3. Letak Geografis Pondok Pesantren Darul Huda 

Pondok Pesantren Darul Huda secara geografis terletak di kota 

Ponorogo, tepatnya di jalan Ir. H. Juanda Gang IV Nomor 38 Dusun Mayak, 

Desa Tonatan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa 

Timur.
77

 

Pondok Pesantren Darul Huda merupakan salah satu pondok 

pesantren yang lokasinya sangat strategis karena terletak di jantung kota 

Ponorogo. Batas-batas lokasinya: Sebelah utara: Jl. Menur Ronowijayan, 

Sebelah selatan: Kantor Departemen Agama, Sebelah timur: Jl. 

Suprapto,Sebelah barat: Jl. Ir. H. Juanda Gang VI. 

4. Visi, Misi dan Tujuan Pondok Pesantren Darul Huda  

Sebagaimana lembaga pendidikan yang lain, Pondok Pesantren Darul 

Huda memiliki visi dan misi dalam perkembangannya. Adapun visi, misi dan 

tujuan Pondok Pesantren Harul Huda tersebut sebagai berikut:
78

 

a) Berilmu 

b) Beramal 

c) Bertakwa dengan dilandasi akhlakul karimah 

                                                             
77

Lihat transkrip observasi nomor 01/O/10-VII/2018 dalam  lampiran laporan hasil penelitian 

ini. 
78

Lihat transkrip dokumentasi nomor 03/D/10-VII/2018 dalam  lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 



77 
 

 

Misi Pondok Pesantren Darul Huda adalah menumbuhkan budaya 

ilmu, amal dan takwa serta akhlakul karimah pada jiwa santri dalam 

pengabdiannya kepada masyarakat. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai  oleh Pondok Pesantren Darul Huda 

adalah mendidik santri yang berilmu, beramal, bertakwa dan berakhlakul 

karimah. Pondok Pesantren Darul Huda menganut sistem salafiyah haditsah, 

sebagaimana motto Pondok Pesantren Darul Huda 

الِحِ َواْْلَخ  بِاْلَجِدْيِد اْْلَْصلَحِ      ُ اْلُمَحا فَظَةُ َعلَى اْلقَِدْيِم الصَّ

Artinya: “melestarikan barang yang kuno yang baik dan mengambil barang 

baru yang lebih baik” 

 

5. Struktur Kepengurusan Pondok Pesantren Darul Huda 

Di dalam suatu lembaga pendidikan perlu adanya penataan kestrukturan 

untuk memudahkan membagi tugas dalam suatu organisasi, begitu pula dalam 

pondok pesantren. Dengan adanya struktur dalam pondok pesantren. 

Kewenangan masing-masing unit saling bekerja sama dan membantu untuk 

mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. 

Adapun kepengurusan Pondok Pesantren Darul Huda Putri dapat dilihat 

pada lampiran skripsi ini.
79
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6. Perkembangan Jumlah Santri Pondok Pesantren Darul Huda 

Jumlah santri di Pondok Pesantren Darul Huda setiap tahunnya 

mengalami perkembangan. Pada tahun ini untuk santri putri di Pondok 

Pesantren Darul Huda sebanyak 2316 santri. Adapun perkembangan jumlah 

murid di Pondok Pesantren Darul Huda dapat dilihat pada lampiran skripsi 

ini.
80

 

7. Keadaan Santri dari Pendidik Program Intensif Kitab Kuning Pondok 

Pesantren Darul Huda 

Pada sorogan kitab Sulam Taufiq secara keseluruhan jumlah santri 132 

yang terdiri dari tingkatan MA dan IAIN yang dikelompokkan sesuai jenjang 

masing-masing, sebagaimana yang dijelaskan dalam lampiran.
81

Untuk 

pembagian sorogan disesuaikan dengan pemahaman masing-masing santri. 

Dengan melalui tes klasifikasi yang dilaksanakan setiap enam bulan sekali. 

Pada wekton kitab Sittin Masalah secara keseluruhan jumlah santri 324 

yang terdiri dari tingkatan kelas 3 MMH dan wekton kitab Arba’in Nawawi 

secara keseluruhan jumlah santri 381 yang terdiri dari tingkatan kelas 2 

MMH, sebagaimana yang dijelaskan dalam lampiran.
82

 Untuk pembagian 

wekton disesuaikan dengan tingkat diniyahnya. 
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8. Daftar Pembimbing dan Pendidik Program Intensif Bimbingan Kitab 

Kuning Pondok Pesantren Darul Huda 

Dalam sebuah lembaga pendidikan tentu tidak terlepas dari adanya 

pengajaran. Dan untuk sebuah pengajaran pasti dibutuhkan tenaga pengajar. 

Karena dipastikan tanpa adanya tenaga pengajar pengajaran tidak berjalan 

dengan baik, jumlah pembimbing secara keseluruhan berjumlah 3 dan jumlah 

pendidik secara keseluruhan berjumlah 29 untuk keterangan yang lebih rinci 

mengenai keadaan guru dapat dilihat pada lampiran skripsi ini.
83

 

9. Keadaan Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren Darul Huda 

Dalam mengiringi kegiatan sehari-hari santri untuk mempermudah, 

memperlancar, serta meningkatkan daya kreasi dan imajinasi santri, Darul 

Huda menyediakan beragam sarana dan fasilitas, di antaranya sebagai berikut: 

a. KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) 

b. Gedung Sekolah 

c. Asrama Bahasa 

d. Sarana Belajar Audio Visual 

e. Mobil Kopontren 

f. Lapangan Olah Raga 

g. Koperasi 

h. Kantin 
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i. Rental Komputer 

j. Perpustakaan  

k. Lab. Komputer 

l. Unit Simpan dan Pertelekomunikasian (USP) 

m. Taman Bacaan (Papan Koran, Mading) 

n. Photo Copy dan POSKESTREN (Pos Kesehatan Pesantren).
84

 

Dengan tersedianya berbagai macam sarana dan fasilitas yang tersedia 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas santri dan dapat memenuhi 

kebutuhan mereka, sehingga pada akhirnya dapat mendukung proses 

transformasi keilmuan di Darul Huda. 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Latar Belakang Diadakannya Program Intensif Bimbingan Kitab Kuning  

Pondok Pesantren Darul Huda adalah salah satu pondok pesantren yang 

menganut sistem salafiyah haditsah. Salafiyah di sini jika diterapkan di pondok 

pesantren seperti sekolah diniyah, sorogan, dan wekton. Sedangkan haditsah di 

sini seperti kegiatan sekolah umum yaitu Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah 

Aliyah. Dalam kegiatan tersebut sangat dibutuhkan peran seorang pendidik 

untuk membimbing peserta didiknya mencapai tujuan yang diinginkan, 

khususnya dalam sistem salafiyah seperti sorogan dan wekton. Pondok 
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Pesantren Darul Huda adalah salah satu lembaga yang sangat mengedepankan 

kualitas dan kuantitas pendidikan. Baik kualitas dan kuantitas guru maupun 

kualitas dan kuantitas siswa. 

Pondok Pesantren Darul Huda juga berupaya untuk meningkatkan mutu 

pendidikan guru yang ada di pondok pesantren salah satunya peningkatan 

kualitas guru melalui program bimbingan kitab kuning. Program bimbingan ini 

merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk menambah pengetahuan 

dan meningkatkan pemahaman seorang guru dengan menerapkan ilmu 

nahwiyah shorfiyahnya. Hal ini sebagaimana ungkapan dari Durotul Izati:
85

 

Program bimbingan ini sebenarnya bertujuan agar guru dapat 

menambah pengetahuan dari kitab yang dikajinya tersebut. Selain itu 

pada program ini seorang pembimbing akan menerapkan ilmu nahwu 

dan sharf untuk meningkatkan pemahaman dalam nahwiyah 

shorfiyahnya. Ilmu nahwiyah shorfiyah inilah yang menjadi alat untuk 

memahami kitab kuning.  

 

a. Pemahaman  

Bahwasanya dalam memahami kitab kuning tidak cukup hanya 

mempelajari ilmu nah}wu dan s}arf saja, akan tetapi juga dalam pemahaman 

dari kitab-kitab matan dan syarahnya. Matan adalah kitab yang ditulis 

secara ringkas, isinya tidak memberikan penerangan yang panjang dan 

terperinci terhadap sesuatu permasalahan. Sedangkan syarah adalah kitab 

yang ditulis untuk mengulas dan menjelaskan matan, isinya akan mengulas 
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setiap istilah yang sukar pemahamannya dan ulasannya itu dibuat sesuai 

pandangan dan ijtihad ulama terhadap suatu masalah yang dibahas. 

Di Pondok Pesantren Darul Huda yang melatar belakangi 

diadakannya program intensif bimbingan kitab kuning ini tidak hanya 

bertujuan menambah pemahaman ilmu nahwu sharfnya. Dalam hal ini 

Nurul Laila Jumiatin selaku Pengurus bidang Pendidikan mengatakan:
86

 

Latar belakang diadakannya program tersebut yaitu karena 

pemahaman daripada kitab-kitab tersebut terbatas di mana pada 

kitab tersebut untuk sebelumnya hanya dikaji kitab matannya 

namun sekarang diperluas hingga ke kitab syarahnya sehingga 

untuk menambah pemahaman dan memperluas keterangan dari isi 

kitab tersebut. 

 

Pondok Pesantren Darul Huda memiliki santri yang sangat banyak. 

Santri-santri tersebut mencari ilmu di Darul Huda. Mereka dibimbing dan 

diajari berbagai macam kajian kitab kuning. Bahkan karena banyaknya 

santri yang mencari ilmu di Darul Huda, pondok pesantren itu kekurangan 

tenaga pendidik untuk mengkaji kitab kepada santri. Seperti halnya, kitab 

Sulam Taufi>q, Al-Sittin Al-Masa\lah, Al-Arbai\n Al-Nawawi. Untuk 

mengatasi kekurangan tersebut pendidik diambil dari santri yang pernah 

mengkaji kitab tersebut akan tetapi belum selesai dalam mengkajinya. Hal 

ini sebagaimana ungkapan dari Shally Fitria:
87
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Karena dalam kegiatan pengajian kitab kuning yang menggunakan 

metode sorogan itu kekurangan pendidik. Maka dari pengurus 

pendidikan menunjuk seorang pendidik itu diambil dari santri yang 

sudah pernah ngaji kitab tersebut. Akan tetapi dari penunjukkan 

calon pendidik itu ada yang mengajinya belum selesai atau khatam. 

Dan ada sebagian dari mereka yang mengeluh kepada kami. 

Karena ketidakyakinan pemahaman mereka. Maka dari itu kami 

sebagai pengurus bidang pendidikan menganggap mereka yang 

belum mumpuni untuk mengikuti program bimbingan ini. Dari 

alasan itu jugalah program ini diadakan. 

 

Di Pondok Pesantren Darul Huda kitab yang dikaji sangatlah 

banyak. Akan tetapi dalam program intensif bimbingan kitab kuning ini 

hanya mengkaji beberapa kitab di antaranya kitab Sulam Taufi>q, Al-Sittin 

Al-Masa\lah, Al-Arbai\n Al-Nawawi. Karena kitab-kitab tersebut 

memerlukan pemahaman yang lebih dalam dan kitab-kitab tersebut baru 

mulai diperluas sampai syarah. 

Program intensif bimbingan kitab kuning ini dilaksanakan sejak 

diwacanakannya pengajian kitab tersebut diperluas sampai ke syarahnya. 

Program ini dilaksanakan sesuai jadwal yang diterapkan dari pengurus 

bidang pendidikan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan Nurul Laila 

Jumiatin berikut ini:
88

 

Sebenarnya kitab yang dikaji di Pondok Pesantren Darul Huda itu 

sangat banyak akan tetapi dalam program intensif bimbingan kitab 

kuning ini hanya kitab-kitab tertentu saja yang dikaji, seperti kitab 
Sulam Taufi>q, Al-Sittin Al-Masa\lah, Al-Arbai\n Al-Nawawi. 
Hanya kitab itu yang dikaji dikarenakan kitab-kitab tersebut 
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memerlukan pemahaman yang lebih dalam dan kitab-kitab tersebut 

yang diwacanakan baru mulai diperluas sampai syarahnya. 

Program ini pun dilaksanakan juga sejak diwacanakannya 

pengajian kitab tersebut diperluas sampai ke syarahnya dan 

pelaksanaannya sesuai jadwal yang telah diterapkan dari pengurus 

bidang pendidikan. 

 

b. Penerapan ilmu nahwu dan sharf 

Program intensif bimbingan kitab kuning ini juga diadakan untuk 

menerapkan ilmu nahwu dan sharf. Dalam memahami kitab kuning perlu 

adanya menerapkan ilmu tersebut. Di Pondok Pesantren Darul Huda ilmu 

nahwu dan sharf sudah dipelajari santri di Madrasah Diniyah Miftakhul 

Huda. Hal ini sebagaimana ungkapan Anis Ika:
89

 

Program intensif ini juga sebagai ajang pengaplikasian ilmu nahwu 

dan sharf yang sudah dipelajarinya di Madrasah Diniyah Miftahul 

Huda. 

 

2. Bentuk-bentuk Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik melalui Program 

Intensif Bimbingan Kitab Kuning  

Program intensif bimbingan kitab kuning di Pondok Pesantren Darul 

Huda adalah suatu kegiatan belajar yang diperuntukkan bagi tenaga pendidik 

yang mengkaji kitab Sulam Taufi>q, Al-Sittin Al-Masa\lah, Al-Arbai\n Al-

Nawawi. Di lingkungan Pondok Pesantren banyak sekali metode yang 

digunakan dalam pembelajaran kitab kuning. Metode pembelajaran yang 
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sering digunakan dalam pembelajaran kitab kuning di pondok pesantren adalah 

metode bandongan/wetonan, metode sorogan, metode hafalan. 

Metode pembelajaran merupakan suatu cara atau strategi yang 

dilakukan oleh seorang guru agar terjadi proses pembelajaran untuk mencapai 

tujuan. Metode pembelajaran diambil dari kata “metode” yang artinya cara 

melaksanakan dan kata “pembelajaran” yang artinya proses terjadinya 

perubahan tingkah laku seseorang menuju ke arah yang lebih baik. 

Dalam proses belajar mengajar metode sangat penting peranannya. 

Bisa dikatakan proses belajar mengajar tidak berhasil bila dalam proses 

tersebut tidak menggunakan metode. Karena metode menempati posisi kedua 

terpenting setelah tujuan dari beberapa komponen pembelajaran yaitu tujuan, 

metode, materi, media, dan evaluasi. Metode sangat penting kedudukannya 

dalam proses belajar mengajar. Karena dengan metode akan memudahkan 

mencapai tujuan pembelajaran. Sebagaimana yang dikatakan Anis Ika:
90

 

Dengan adanya metode proses belajar mengajar akan lebih efektif dan 

tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan mudah. Tanpa metode 

proses belajar mengajar tidak akan berhasil. Maka dari itu metode itu 

sangat penting kegunaannya dalan proses belajar mengajar. 

 

Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut Pondok Pesantren Darul 

Huda menerapkan banyak metode. Di antaranya adalah metode sorogan dan 
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metode wekton yang keduanya diterapkan untuk memahami kitab kuning. 

Sebagaimana yang dikatakan Atikah Rahmah:
91

 

Di Pondok Pesantren Darul Huda metode pembelajaran yang biasanya 

digunakan adalah metode wekton/bandongan dan sorogan. 

 

 

 

a. Metode Sorogan 

Di Pondok Pesantren Darul Huda memang benar menggunakan dua 

metode yaitu metode wekton/badongan dan sorogan. Dalam program 

intensif bimbingan kitab kuning ini pembimbing kitab juga menggunakan 

dua metode tersebut serta proses pelaksanaannya. Dengan metode itulah 

diyakini salah satu upaya bisa meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Hal 

ini sebagaimana yang diungkapkan Ustad Mukhlison selaku pembimbing 

kitab Sulam Taufiq pada program intensif bimbingan kitab kuning:
92

 

Dalam proses pelaksanaan pembelajaran program intensif kitab 

kuning ini saya memberikan makna dan penjelasan dari makna 

terkait. Namun jika hanya seperti itu tidak akan ada perkembangan 

sehingga saya menggunakan metode sorogan di mana saya di sini 

selain memberikan makna dan penjelasan juga memberikan 

pertanyaan terkait nahwu dan shorf. 

 

b. Metode Wekton/bandongan 

Di Pondok Pesantren Darul Huda untuk meningkatkan kualitas 

tenaga pendidik, seorang pembimbing satu dengan yang lainnya berbeda 
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dalam menggunakan metode pembelajarannya dan berbeda pula dalam 

pengaplikasiannya. Hal ini sebagaimana ungkapan Ali Wafi selaku 

pembimbing kitab Arba’in Nawawi:
93

 

Dalam pembelajaran saya menggunakan metode wekton/ 

bandongan. Santri membawa kitab yang sama seperti saya, saya 

membacakan makna, santri mendengarkan dan menyimak bacaan. 

Ustad Arif Hidayatulloh selaku pembimbing kitab Sittin Masalah juga 

mengatakan:
94

 

Saya menggunakan metode wekton/bandongan. Saya membacakan 

makna, memberikan penjelasan namun selain itu saya juga 

membuka pertanyaan seputar fikih, nahwu, dan shorf. 

 

Dalam proses pembelajaran metode yang dipilih oleh pendidik 

tidak boleh bertentangan dengan tujuan pembelajaran. Dipilihnya beberapa 

metode tertentu dalam suatu pembelajaran bertujuan untuk memberi jalan 

atau cara terbaik mungkin bagi pelaksanaan dan kesuksesan operasional 

pembelajaran. 

Pada program intensif bimbingan kitab kuning ini metode sorogan 

yang digunakan bertujuan supaya santri dapat memahami kandungan kitab 

secara detail dengan mengikuti konsep kitab kata perkata. Sebagaimana 

yang dijelaskan Ustad Mukhlison sebagai berikut:
95
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Tujuan menggunakan metode sorogan ini supaya santri dapat 

memahami kandungan kitab secara detail dengan mengikuti konsep 

kitab kata perkata. Karena untuk mengetahui secara gamblang 

konsep nahwu shorfnya. 

 

Ustad Ali Wafi mengatakan:
96

 

Kalau metode wekton atau bandongan ini bertujuan supaya santri 

lebih teliti dalam menulis makna pada kitab supaya artinya jelas 

dan mudah dipahami. Karena apabila menulis makna tidak sesuai 

dengan kalimat yang dibacakan maka artinya pun juga akan 

berbeda. Apabila pengertian berbeda maka maksud dan tujuan pun 

juga akan berbeda. Jadi harus teliti sebab kitab kuning di Pondok 

Pesantren adalah pedoman ilmu pendidikan agama Islam. 

 

Dari paparan di atas diketahui bahwa tujuan menggunakan metode 

wekton/badongan adalah supaya santri bisa teliti dalam penulisan makna 

dan kitab, agar pengartiannya atau tejemahannya jelas dan benar, maksud 

dan tujuannya juga jelas. 

Dalam sebuah pelaksanaan metode pembelajaran tidaklah luput dari 

kendala dalam pelaksanaannya, dengan adanya kendala kita bisa 

mengetahui solusi apa saja yang perlu kita lakukan untuk mengatasi 

kendala tersebut. Seperti halnya kendala dalam program intensif bimbingan 

kitab kuning di Pondok Pesantren Darul Huda yakni ketika pembelajaran 

berlangsung masih ada santri yang datangnya terlambat dan kadang juga 

ada yang tidur. Oleh karena itu pembimbing harus menjelaskan materi 

kepada santrinya dengan strategi yang bisa membuat santrinya senang. 

Dari penjelasan yang bersifat humoris ini bisa membuat santrinya tertawa 
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karena sifatnya lucu. Kebanyakan santri jika cara penyampaiannya itu lucu 

mereka akan merasa senang dan akan lebih semangat lagi dalam 

memperhatikan penjelasan dari ustadz. Upaya inilah yang bisa 

membangkitkan semangat santri agar tidak malas dan ngantuk ketika 

pembelajaran kitab berlangsung. Sebagaimana yang dijelaskan Ustad Arif 

Hidayatulloh sebagai berikut:
97

 

Ada upaya dalam mengatasi masalah metode wekton/bandongan, 

yaitu melalui penjelasan-penjelasan yang bersifat humoris. 

Sehingga selain ustadz membacakan kitab, ustadz juga 

menerangkan dan dalam menjelaskan ustadz memberikan lelucon 

atau humoris. Sehingga itulah yang menjadikan dorongan santri 

untuk semangat dalam belajar dan tidak malas serta ngantuk. Jadi, 

agar santri tidak jenuh dengan metode pembelajaran kitab kuning 

ini. Jadi penjelasannya melalui sistem yang lebih lucu dan lain 

sebagainya. 

 

Kemudian dalam mengatasi kendala dari metode sorogan yaitu 

santri yang datang terlambat harus membaca kitab kuning yang dikaji 

sesuai dengan materi kitab yang ditunjuk oleh ustadznya. Sebagaimana 

yang dijelaskan Ustadz Mukhlison sebagai berikut:
98

 

Bagi siapa pun yang telat akan diberi sangsi berupa membaca kitab 

kuning dihadapan ustadz dan santri-santri lainnya. Adanya sangsi 

di sini agar mereka jera dan tidak mengulangi hal tersebut. 
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Selain itu kendala dalam keterbatasan waktu dan solusinya dengan 

menambah sharing antar pendidik dan pembimbing. Sebagaimana yang 

diungkapkan Ustadz Arif Hidayatulloh:
99

 

Selama pembelajaran kendala yang saya alami adalah keterbatasan 

waktu. Dengan waktu yang hanya satu jam dan hanya 2 kali 

pertemuan sehingga tidak bisa melampaui target. Sehingga saya 

tetap memberikan makna dengan tambahan sharing antar pendidik 

dan saya sendiri. 

 

Oleh karena itu metode berperan sangat penting dalam pendidikan, 

karena metode merupakan pondasi awal untuk mencapai sebuah tujuan 

pendidikan dan asas keberhasilan sebuah pembelajaran. 

Bentuk peningkatan kualitas tenaga pendidik di Pondok Pesantren 

Darul Huda menggunakan metode dalam proses pembelajarannya. Metode 

yang digunakan adalah metode sorogan atau bandongan dan metode 

wekton. 

Jadwal pelaksanaan program intensif bimbingan kitab kuning satu 

dengan yang lain berbeda dan dalam waktu yang berbeda pula. Hal ini 

sebagaimana yang diungkapkan Shally Fitria:
100

 

Waktu program intensif bimbingan tersebut jika yang dikaji itu 

kitab Sulam Taufiq pelaksanaannya seminggu ada 2 kali pertemuan 

yaitu hari Senin dan Rabu. Pelaksanan program intensif bimbingan 

kitab kuning Sittin Masalah seminggu ada 2 kali pertemuan yaitu 

hari Senin dan Jumat. Untuk 2 kitab tersebut pada waktu yang 

sama yaitu pukul 21.00 WIB sampai 22.00 WIB. Kalau 
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pelaksanaan program intensif kitab kuning Arba’in Nawawi 

seminggu hanya 1 kali pada hari Sabtu pukul 08.00 WIB sampai 

pukul 09.00 WIB. 

 

Program intensif bimbingan kitab kuning ini dilaksanakan untuk 

meningkatkan kualitas seorang tenaga pendidik. Program ini wajib diikuti 

oleh pendidik sesuai dengan kitab yang dikajinya. Jika dari pendidik 

berhalangan untuk hadir dianjurkan untuk mencari badal atau pengganti 

agar tidak tertinggal dalam pembimbing menjelaskan materi, seperti yang 

dikatakan oleh Nurul Laila Jumiatin berikut ini:
101

 

Sebenarnya pendidik itu wajib mengikuti program bimbingan ini 

namun jika memang berhalangan hadir dari pengurus pendidikan 

menganjurkan pendidik untuk mencari badal agar tidak tertinggal 

dalam pembimbing menjelaskan materi kitab kuningnya. 

 

Sehingga jika pendidik memang sudah niat dan siap untuk menjadi 

seorang pendidik yang sesungguhnya maka harus menaati peraturan yang 

dibuat oleh pengurus bidang pendidikan dan mengikuti program tersebut 

sesuai kitab yang dikaji dan waktu yang sudah terjadwalkan agar benar-

benar bisa meningkatkan kualitas dirinya sebagai pendidik yang 

mempunyai pemahaman luas, kemampuan yang handal dan profesional. 

Program intensif bimbingan kitab kuning ini merupakan program 

yang dibilang wajib bagi pendidik, karena kalau tidak ada program ini 

maka pendidik akan mengalami kesulitan dalam memberikan pengajaran 

kepada murid-muridnya. Oleh karena itu pendidik diharuskan untuk 
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mengikuti program ini guna meningkatkan kualitas dirinya sebagai 

pendidik yang memiliki pemahaman luas, kemampuan yang handal dan 

profesional. 

 

 

3. Dampak dari Kegiatan Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik melalui 

Program Intensif Bimbingan Kitab Kuning 

Program intensif bimbingan kitab kuning merupakan program yang 

dilaksanakan pengurus bidang pendidikan guna meningkatkan kualitas tenaga 

pendidik di Pondok Pesantren Darul Huda. Di mana dalam proses pelaksanaan 

tersebut dibimbing oleh pembimbing yang sudah mumpuni mengkaji kitab 

tersebut. Dalam membimbing sebuah pembelajaran seorang pembimbing 

menggunakan suatu metode atau cara untuk memudahkan tercapainya tujuan 

pembelajaran. Dengan menggunakan metode tersebut pembimbing melakukan 

upaya peningkatan kualitas tenaga pendidik. Dalam penerapan metode ada 

dampak yang diperoleh sesudahnya maupun sebelumnya. Dengan adanya 

program intensif bimbingan kitab kuning dapat meningkatkan pemahaman dan 

pengetahuan para ustadzah mengenai makna, syakal dari kitab kuning. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh ustadzah Henik Rahmawati:
102

 

Selama saya mengikuti program intensif bimbingan kitab kuning ada 

banyak sesuatu yang saya pelajari, salah satunya saat saya belajar ada 
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syakal tertentu yang menurut saya itu masih sangatlah asing dan jarang 

diketahui maka dengan adanya program ini saya bisa langsung 

menanyakan ketidakmengertian dari syakal tersebut kepada 

pembimbing. Setelah pembimbing menjawab pertanyaan yang saya 

ajukan jadi saya bisa ajarkan ilmu itu pada anak didik saya. Bahasa 

lainnya dengan adanya program ini seperti ada pentashih dari kitab 

yang saya ampu. 

 

Selain berdampak dalam menambah pengetahuan dan meningkatkan 

pemahaman mengenai makna dan syakal dari kitab yang dikaji juga dapat 

meningkatkan pemahaman terhadap isi dan penjelasannya. Melainkan 

memberikan banyak pengetahuan di antaranya yaitu mengetahui singkatan 

nama para ulama serta mengetahui lebih banyak ulama’ salaf. Sebagaimana 

yang dikatakan ustadzah Lavivatussa’adah:
103

 

Awalnya ada penjelasan dari kitab itu yang tidak saya mengerti, dengan 

adanya program ini bagi saya sangatlah bermanfaat. Dari yang awalnya 

tidak tahu penjelasannya jadi mengetahui penjelasan yang 

sesungguhnya. Terkadang juga ada singkatan-singkatan nama ulama 

fikih yang selama saya belajar kitab tidak pernah diajari seperti ini. Nah 

dengan program ini juga saya jadi mengetahui singkatan-singkatan 

nama ulama fikih tersebut. Misalnya nama ulama fikih Dimyati dalam 

penulisan makna kitab ditulis hanya dal sama mim tidak ditulis 

lengkap. 

 

Program intensif bimbingan kitab kuning ini menjadikan pendidik 

berfikir lebih kritis dalam memahami persoalan-persoalan fikih. Hal ini 

sebagaimana yang diungkapkan ustadzah Dian Walidatun:
104
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Saya sangat menyukai fikih dan ingin lebih memperdalamnya. Program 

ini membuat saya bisa lebih kritis dalam memahami persoalan-

persoalan mengenai fikih.  

 

Program ini selain menjadikan pendidik berfikir lebih kritis juga 

menjadikannya lebih percaya diri dalam menyampaikan materi yang dikaji. 

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan ustadzah Shally Fitria:
105

 

Program ini membuat saya lebih memahami kitab kuning tersebut. 

Apalagi dalam menerapkan ilmu alat dari kitab yang dikaji. Awalnya 

saya tidak mengerti tentang tarkiban dari suatu kata dan membuat saya 

tidak begitu percaya diri. Dengan program ini membuat saya tahu dan 

menambah kepercayaan diri saya. 

 

Di lingkungan Pondok Pesantren Darul Huda memiliki kegiatan yang 

sangat padat sehingga membuat santri keteteran dalam melaksanakan kegiatan 

tersebut. Tidak hanya santri namun pendidik pun merasakan seperti itu. Karena 

pendidik di Pondok Pesantren Darul Huda tidak hanya menjadi seorang 

pendidik dalam lingkup salafnya saja, namun juga pendidik dalam lingkup 

haditsah dan pengurus harian. Hal yang terjadi menjadikan pendidik 

mengalami kendala dalam mengikuti program intensif bimbingan ini. Hal ini 

sebagaimana ungkapan ustadzah Nurul Qoyyumi:
106

 

Selama saya mengikuti program intensif ini banyak kendala yang saya 

alami seperti jadwal bimbingan bentrokan dengan rapat pengurus 

harian. Sehingga saya terkadang harus merelakan salah satunya. 
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Hal tersebut juga dialami oleh ustadzah Mustafidatul Laila. 

Sebagaimana ungkapan beliau:
107

 

Kendala yang sering terjadi memang jadwal yang bentrokan dan harus 

merelakan salah satu. Sehingga ketika saya harus merelakan tidak 

mengikuti program bimbingan saya juga harus siap menerima 

konsekuensinya yaitu dengan mencari ustadzah lain yang saat itu 

mengikuti program tersebut. Lalu saya meminjam kitabnya dan saya 

fahami sendiri. Jika tidak mengerti bisa saya tanyakan pada ustadzah 

yang saya pinjam bukunya atau langsung pada pembimbing yang 

bersangkutan. 

 

Kendala tersebut menjadi evaluasi bagi pengurus bidang pendidikan 

untuk menindak lanjuti hal tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan Nurul 

Laila Jumiatin:
108

 

Dengan adanya kendala yang disampaikan pendidik. Maka dari kami 

memberikan pengertian karena memang banyaknya kegiatan yang 

harus dilakukan dan amanah yang harus dijalankan. Sehingga dengan 

adanya bentrokan jadwal tersebut membuat pendidik merelakan salah 

satu kegiatan. Bilamana pendidik memilih untuk tidak mengikuti 

program maka pendidik bisa mencari badal atau pengganti agar tidak 

tertinggal dalam pembimbing menjelaskan materi. 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

 

A. Analisis Latar Belakang Diadakannya Program Intensif Bimbingan Kitab 

Kuning 

Program intensif bimbingan kitab kuning adalah salah satu program yang 

diadakan pengurus bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas tenaga 

pendidik di Pondok Pesantren Darul Huda. Program bimbingan tersebut bertujuan 

untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan pemahaman seorang guru 

dengan menerapkan ilmu nahwiyah shorfiyahnya. Di mana ilmu nahwiyah 

shorfiyah tersebut adalah ilmu alat untuk memahami suatu kitab kuning. 

Bimbingan merupakan suatu tuntunan atau pertolongan. Bimbingan 

merupakan suatu tuntunan, ini mengandung suatu pengertian bahwa di dalam 

memberikan bantuan itu bila keadaan menuntut adalah menjadi kewajiban bagi 

para pembimbing memberikan bimbingan secara aktif kepada yang dibimbingnya. 

Memberikan bimbingan adalah upaya pengawas sekolah agar guru dan 

tenaga lain di sekolah yang diawasi dalam melaksanakan tugasnya lebih terarah 

dan mencapai tujuan yang telah dirumuskan. 

Hal ini dapat disimpulkan bahwasanya dengan adanya bimbingan dapat 

mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan diadakannya program intensif 

bimbingan kitab kuning untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan 

pemahaman seorang guru dengan menerapkan ilmu nahwiyah shorfiyahnya. 

95 
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1. Pemahaman 

Meningkatkan pemahaman adalah salah satu latar belakang 

diadakannya program intensif bimbingan kitab kuning. Dalam ranah kognitif 

itu ada enam jenjang proses berfikir, mulai jenjang paling rendah sampai 

jenjang paling tinggi. Keenam jenjang tersebut adalah: pengetahuan, 

pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian. Pemahaman dalam 

ranah kognitif merupakan jenjang yang lebih tinggi daripada pengetahuan. 

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami 

sesuatu untuk diketahui dan diingat. Pemahaman merupakan salah satu 

kemampuan kognitif siswa. Pemahaman merupakan kemampuan seorang 

siswa dalam mengetahui apa yang ia lakukan dan apa yang ia katakan 

pemahaman itu muncul ketika seseorang sudah melakukan sesuatu atau 

mengetahui sesuatu itu baik dari orang lain, ataupun dirinya sendiri. Menurut 

Benyamin Bloom pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti 

atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Ngalim 

Purwanto mengemukakan bahwa pemahaman atau komprehensi adalah 

tingkat kemampuan yang mengharapkan seseorang mampu memahami arti 

atau konsep, situasi, serta faktor yang diketahuinya. Menurut Sadirman 

pemahaman dapat diartikan menguasai sesuatu dengan fikiran. Dengan kata 

lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat dikatakan 
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faham apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang 

lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri.
109 

2. Penerapan ilmu nahwu dan sharf 

Penerapan ilmu nahwu dan s}arf  merupakan salah satu latar belakang 

diterapkannya metode sorogan Kitab Safi>nat al-Na>ja>t dalam memahami kitab 

kuning di Pondok Pesanten Darul Huda Mayak. Pengertian ilmu nah}wu  

menurut bahasa adalah ilmu tata bahasa Arab (gramatika bahasa Arab), 

sedangakan menurut istilah ilmu nah}wu adalah qawa>’id yang dengannya 

diketahui bentuk-bentuk bahasa Arab dan keadaannya ketika berdiri sendiri 

dan dalam susunan kaliamat.
110

 Adapun qawa>’id itu jamak dari qa’idah, yang 

berarti alas bangunan, aturan, undang-undang. Dalam ilmu nahwu ini, kata 

qawa>’id  berarti beberapa kaidah bahasa Arab atau undang-undang bahasa 

Arab.  Selain itu juga diartikan ilmu pada bahasan pokok (isim, fi’il, huruf, 

i’ra>b ) yang dapat mengetahui akhir kaliamat dari segi i’ra>b dan mabni>.  

Pengertian ilmu s}arf  menurut bahasa mengubah, sedangkan menurut 

istilah dalah ilmu yang mengubah bentuk asal kepada bentuk-bentuk lain 

untuk mencapai arti yanhg dikehendaki yang hanya bisa dicapai dengan 

adanya perubahan.
111
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Hubungan ilmu nah}wu dan s}arf tidak bisa dipisahkan, saling 

membutuhkan dan saling melengkapi laksana seorang ibu dan bapak 

sebagaimana perkataan sebagian Ulama: s}arf  itu ibunya ilmu, sedangkan 

nah}wu adalah bapaknya.  

Ilmu nah}wu dan s}arf sangatlah diperlukan dalam memahami literatur-

literatur Arab terutama Al-Qur’an dan Hadist yang sulit dipahami.
112

 Hal ini 

dapat disimpulkan bahwasanya ilmu nah}wu dan s}arf merupakan ilmu yang 

dapat dipraktikkan dalam memahami kalam Arab, yang sangat tepat 

diterapkan dalam memahami kitab kuning, maka tepat sekali bahwa 

pengaplikasian ilmu nah}wu dan s}arf menjadi latar belakang diadakannya 

program intensif bimbingan kitab kuning.  

 

B. Analisis Bentuk-bentuk Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik melalui 

Program Intensif Bimbingan Kitab Kuning 

Program intensif bimbingan kitab kuning di Pondok Pesantren Darul Huda 

adalah suatu kegiatan belajar yang diperuntukkan bagi tenaga pendidik yang 

mengkaji kitab Sulam Taufi>q, Al-Sittin Al-Masa\lah, Al-Arbai\n Al-Nawawi. 

Di lingkungan Pondok Pesantren banyak sekali metode yang digunakan dalam 

pembelajaran kitab kuning. Metode pembelajaran yang sering digunakan dalam 
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pembelajaran kitab kuning di pondok pesantren adalah metode 

bandongan/wetonan, metode sorogan, metode hafalan. 

Dalam proses belajar mengajar metode sangat penting peranannya. Bisa 

dikatakan proses belajar mengajar tidak berhasil bila dalam proses tersebut tidak 

menggunakan metode. Karena metode menempati posisi kedua terpenting setelah 

tujuan dari beberapa komponen pembelajaran yaitu tujuan, metode, materi, media, 

dan evaluasi. Metode merupakan sebuah sarana yang ditempuh dalam mencapai 

tujuan, tanpa pemilihan metode yang relevan dengan tujuan yang akan dicapai, 

maka akan sulit untuk mewujudkannya, oleh karena itu kombinasi dan ketepatan 

dalam pemilihan metode sangat diperlukan.
113

 

Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut Pondok Pesantren Darul 

Huda menerapkan banyak metode. Di antaranya adalah metode sorogan dan 

metode wekton yang keduanya diterapkan untuk memahami kitab kuning. 

1. Metode sorogan 

Sorogan berasal dari kata sorog (bahasa Jawa) yang berarti 

menyodorkan, sebab setiap santri menyodorkan kitabnya di hadapan kyai atau 

pembantunya (badal atau asisten kyai). Sistem sorogan ini termasuk belajar 

secara individual, di mana seorang santri berhadapan dengan seorang guru, 

dan terjadi interaksi saling mengenal di antara keduanya. Sistem sorogan ini 

terbukti sangat efektif sebagai taraf pertama bagi seorang murid atau santri 

yang bercita-cita menjadi alim. Sistem ini memungkinkan seorang guru 
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mengawasi, menilai dan membimbing secara maksimal kemampuan seorang 

santri dalam menguasai materi pembelajaran. Sorogan merupakan kegiatan 

pembelajaran bagi para santri yang lebih menitik beratkan pada 

pengembangan kemampuan perorangan, di bawah bimbingan seorang kyai 

atau ustadz. 

Habib Chirzin mengemukakan pendapatnya bahwa metode sorogan 

adalah suatu metode di mana santri mengajukan sebuah kitab kepada kiai 

untuk dibaca di hadapan kiai. Kalau di dalam membaca dan memahami 

terdapat kesalahan, maka kesalahan tersebut langsung dibenarkan oleh kiai. 

Metode sorogan adalah belajar individu, di mana seorang santri 

dengan seorang guru terjadi interaksi saling mengenal di antara keduanya. 

Metode ini dilakukan dengan cara para santri maju satu persatu untuk 

membaca dan menguraikan isi kitab di hadapan guru. Metode sorogan 

didasarkan pada peristiwa yang terjadi ketika Rasulullah Saw. maupun Rasul 

yang lain menerima ajaran dari Allah Swt. melalui malaikat Jibril, mereka 

langsung bertemu satu persatu yaitu antara Malaikat Jibril dan para rasul 

tersebut. Tujuan dari penggunaan metode tersebut adalah supaya santri dapat 

memahami kandungan kitab secara detail dengan mengikuti konsep kitab kata 

perkata.
114

 

2. Metode Wekton/Bandongan 
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Menurut Imron Arifin yang dimaksud metode bandongan ialah kyai 

membaca suatu kitab dan menjelaskan maknanya dalam waktu tertentu dan 

santri membawa kitab yang sama, kemudian santri mendengarkan dan 

menyimak tentang bacaan tersebut. Tujuan dari penggunaan metode tersebut 

adalah supaya santri bisa teliti dalam penulisan makna dan kitab, agar 

pengartiannya atau terjemahannya jelas dan benar, maksud dan tujuannya juga 

jelas. 

Dalam menggunakan suatu metode pembelajaran ada tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapainya ketika akan menggunakan metode 

tersebut. Dan dalam penggunaan metode pembelajaran pasti ada kendala dan 

solusi dalam pelaksanaannya. 

1. Faktor pembimbing 

Kendala program intensif bimbingan kitab kuning di Pondok 

Pesantren Darul Huda yakni ketika pembelajaran berlangsung masih ada 

santri yang datangnya terlambat dan kadang juga ada yang tidur. Oleh 

karena itu pembimbing harus menjelaskan materi kepada santrinya dengan 

strategi yang bisa membuat santrinya senang. Dari penjelasan yang 

bersifat humoris ini bisa membuat santrinya tertawa karena sifatnya lucu. 

Kebanyakan santri jika cara penyampaiannya itu lucu mereka akan merasa 

senang dan akan lebih semangat lagi dalam memperhatikan penjelasan 

dari ustadz. Upaya inilah yang bisa membangkitkan semangat santri agar 

tidak malas dan ngantuk ketika pembelajaran kitab berlangsung. 
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2. Faktor yang dibimbing 

Dalam program intensif bimbingan kitab kuning di Pondok 

Pesantren Darul Huda pengurus bidang pendidikan memberikan solusi 

bagi pendidik yang tidak bisa hadir untuk mencari badal/pengganti agar 

tidak tertinggal dalam materi. Selain itu solusi dari pembimbing jika ada 

tenaga pendidik yang terlambat maka tenaga pendidik yang datang 

terlambat harus membaca kitab kuning yang dikaji sesuai dengan materi 

kitab yang ditunjuk oleh ustadznya (pembimbingnya) 

3. Faktor ketersediaan waktu 

Dalam melaksanakan sebuah pembelajaran, waktu yang diperlukan 

berbeda-beda tergantung metode yang digunakan dalam pembelajaran 

tersebut. Agar waktu yang tersedia dapat digunakan secara efisien, maka 

memerlukan manajemen yang baik dalam penggunaannya. 

Dalam program intensif bimbingan kitab kuning ini waktu yang 

diberikan hanya berkisar satu jam saja dalam satu pertemuan, namun juga 

ada yang dalam seminggu dua kali pertemuan. Ketersediaan waktu ini 

menjadi terbatasnya waktu dalam menyampaikan materi. Solusi dari 

pembimbing yaitu selain menggunakan metode yang dipakainya maka 

ditambah variasi seperti diadakannya sharing antar yang membimbing dan 

yang dibimbing.
115

 

 

                                                             
115 Ibid. 



104 
 

 

C. Analisis Dampak dari Kegiatan Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik 

melalui Program Intensif Bimbingan Kitab Kuning 

Sebagaimana hasil penelitian yang saya lakukan, dalam sebuah proses 

peningkatan kualitas tenaga pendidik pasti ada dampak dari upaya yang 

dilakukan. Pelaksanaan program tersebut dilaksanakan oleh pengurus bidang 

pendidikan dengan tujuan menambah pengetahuan dan meningkatkan pemahaman 

seorang guru dengan menerapkan ilmu nahwiyah shorfiyahnya. Program tersebut 

dibimbing oleh seorang pembimbing yang memiliki pemahaman yang mumpuni 

dalam mengkaji kitab tersebut. Dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidik, 

seorang pembimbing melakukan upaya seperti ketika melakukan pembelajaran 

menggunakan metode tertentu dengan tambahan variasi yang pembimbing 

terapkan. Upaya peningkatan yang dilakukan tersebut membawa berbagai dampak 

antara lain: 

1. Meningkatnya pemahaman 

Dengan adanya program intensif bimbingan kitab kuning dapat 

meningkatkan pemahaman dan pengetahuan para ustadzah mengenai makna, 

syakal dari kitab kuning. 

Selain berdampak dalam menambah pengetahuan dan meningkatkan 

pemahaman mengenai makna dan syakal dari kitab yang dikaji juga dapat 

meningkatkan pemahaman terhadap isi dan penjelasannya. Melainkan 
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memberikan banyak pengetahuan di antaranya yaitu mengetahui singkatan 

nama para ulama serta mengetahui lebih banyak ulama’ salaf. 

Program intensif bimbingan kitab kuning ini menjadikan fungsi 

bimbingan itu tercapai. Fungsi bimbingan menurut Syamsu Yusuf dan A. 

Juntika sebagai: pemahaman, preventif, pengembangan, perbaikan, 

penyaluran, adaptasi, penyesuaian. Salah satunya yaitu pemahaman, di mana 

pembimbing membantu anak agar memiliki pemahaman terhadap dirinya 

(potensinya), dan lingkungan (pendidikan, pekerjaan, dan norma agama). 

2. Berfikir kritis 

Dalam sebuah kitab semisal kitab fikih banyak sekali persoalan-

persoalan yang perlu diketahui dan dipelajari. Dari persoalan-persoalan 

tersebut membuat pendidik lebih berfikir luas dengan menggunakan berbagai 

sudut pandang untuk menemukan hasil yang memuaskan. Program intensif 

bimbingan kitab kuning ini menjadikan pendidik berfikir lebih kritis dalam 

memahami persoalan-persoalah fikih. 

3. Meningkatkan kepercayaan diri 

Program intensif bimbingan kitab kuning ini sangat berperan sekali 

dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Sebagian tenaga pendidik 

karena kurangnya keyakinan dan pemahaman dengan kitab yang diampu, 

membuat mereka menjadi tidak percaya diri. Dengan adanya program ini 

menjadi peluang bagi pendidik untuk mengekspresikan apa yang menjadi 
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masalah dalam belajarnya. Sehingga setelah mengikuti program ini 

menjadikan diri mereka lebih percaya diri untuk menerapkan apa yang mereka 

pelajari di kelas.
116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
116 Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan, Landasan Bimbingan dan Konseling (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2014), 16.17. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan paparan data dan analisis data tentang upaya peningkatan 

kualitas tenaga pendidik melalui program intensif bimbingan kitab kuning (studi 

kasus di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo), maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut ini: 

1. Latar belakang diadakannya program intensif bimbingan kitab kuning di 

Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo adalah untuk 

menambah pengetahuan dan meningkatkan pemahaman seorang guru dengan 

menerapkan ilmu nahwiyah shorfiyahnya. 

2. Bentuk-bentuk peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui program intensif 

bimbingan kitab kuning di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan 

Ponorogo yaitu dengan di adakan pelatihan upaya alternative yang mampu 

meningkatkan kesempatan dan kemampuan peran guru dalam penguasaan 

materi pelajaran melalui program bimbingan kitab kuning dengan 

menggunakan 2 metode yaitu sorogan dan wekton/bandongan dengan 

tambahan variasi dari pembimbing yang mengkaji kitab Sulam Taufi>q, Al-

Sittin Al-Masa\lah, Al-Arbai\n Al-Nawawi 

3. Dampak dari kegiatan peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui program 

intensif bimbingan kitab kuning di pondok Pesantren Darul Huda Mayak 

107 
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Tonatan Ponorogo adalah tercapainya tujuan dari diadakannya program 

intensif kitab kuning seperti meningkatnya pemahaman, berfikir kritis, dan 

lebih percaya diri. 

 

B. Saran  

Terdiri dari tiga hal yaitu bagi pembimbing, Pondok Pesantren Darul 

Huda, dan tenaga pendidik. 

1. Bagi pembimbing hendaknya lebih semangat lagi dalam membimbing, 

menggunakan berbagai macam variasi dalam membimbing agar tenaga 

pendidik bisa menerima pemahaman dengan baik dan benar dan dapat 

mengaplikasikannya terhadap anak didiknya. 

2. Bagi Pondok Pesantren Darul Huda hendaknya upaya peningkatan kualitas ini 

ditujukan kepada semua tenaga pendidik yang ada selain itu diberikan diklat 

khusus agar tenaga pendidik di Pondok Pesantren Darul Huda memiliki 

kualitas yang lebih unggul. 

3. Bagi tenaga pendidik hendaknya selalu berpartisipasi dalam program 

bimbingan agar punya variasi baru dan keahlian baru dalam menerapkannya 

pada peserta didiknya. 
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