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ABSTRAK 

Ngainunajib, Muh. 2019. Peran Organisasi HIMMAH dalam 

Meningkatkan Kompetensi dan Memahami Kitab Kuning Siswa 

Madrasah Miftahul Huda Mayak Ponorogo Skripsi. Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing, Dr. Umar Sidiq, M.Ag. 

Kata Kunci: Organisasi HIMMAH, Kompetensi siswa, 

Kitab Kuning 

Kitab kuning merupakan salah satu panduan bagi umat 

Islam, maka dengan mempelajari kitab kuning manusia akan 

semakin bisa mendalami agama Islam yang di dalamnya juga 

mencakup kehidupan sehari-hari, akan tetapi pada zaman 

sekarang masih ada beberapa siswa madrasah yang belum 

aktif di dalam mengikuti pembelajaran dan belum bisa 

memahami isi kandungan dari kitab kuning. Maka organisasi 

HIMMAH yang berada di bawah naungan Madrasah Miftahul 

Huda (MMH) akan membantu menciptakan kegiatan 

pembelajaran madrasah yang kondusif serta bisa membantu 

siswa dalam memahami kitab kuning. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti membuat 

rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana Peran 

HIMMAH dalam mengorganisir kegiatan pembelajaran di 

MMH Mayak? (2) Bagaimana upaya HIMMAH dalam 

meningkatkan kompetensi memahami kitab kuning siswa 

MMH Mayak? (3) Apa saja faktor pendukung dan 

penghambat upaya organisasi HIMMAH dalam meningkatkan 

kompetensi dan memahami kitab kuning siswa di MMH 

Mayak Ponorogo? 
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Untuk menjawab rumusan masalah di atas peneliti 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

studi kasus. Sedangkan teknik pengumpulan data 

menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan 

kesimpulan. 

Dari hasil penelitian ini ditemukan: (1) Peran HIMMAH 

sebagai organisasi di bawah naungan MMH dalam 

mengorganisir kegiatan pembelajaran di MMH Mayak yaitu 

melaksanakan penertipan siswa di dalam kegiatan belajar dan 

mengajar setiap hari, (2) Upaya HIMMAH dalam 

meningkatkan kompetensi dan memahami kitab kuning siswa 

MMH Mayak meliputi melaksanakan kegiatan takror, 

mengadakan kepanitiaan diklat manasik haji, syawir, diklat 

jama’ah thoharoh, diklat jenazah, musyawarah, dengan acuan 

materi kitab kuning guna meningkatkan kompetensi siswa 

pada aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. (3) Faktor 

pendukung upaya organisasi HIMMAH dalam meningkatkan 

kompetensi dan memahami kitab kuning siswa meliputi 

kompaknya pengurus pondok, dewan asatidz, santri takhasus, 

dan masyarakat dalam menciptakan pembelajaran yang 

kondusif di MMH. Faktor penghambat meliputi adanya 

pengurus organisasi HIMMAH yang tidak bisa mengikuti 

kegiatan dikarenakan memiliki kesibukan lain dan kurang 

antusiasnya beberapa siswa di dalam mengikuti seluruh 

rangkaian kegiatan yang diadakan oleh organisasi HIMMAH. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan program prioritas dan hal yang 

sangat penting di Indonesia. Hal ini tertuang dalam pembukaan 

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pelayanan 

pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang 

dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama dan 

gender. Selain pendidikan menjadi hak warga negara dan dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa maka dipandang perlu 

untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat 

khususnya anak didik agar menjadi insan yang lebih cerdas, 

beriman, bertaqwa, berbudaya dan beradab.
1
 

Salah satu upaya untuk mewujudkannya adalah melalui 

penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan di Indonesia merupakan 

tanggung jawab bersama antara keluarga, maka sudah sepantasnya 

seorang kepala keluarga menyekolahkan putranya pada jenjang 

yang tepat baginya karena pendidikan adalah suatu wadah yang 

akan membimbing seseorang yang dinamakan siswa untuk 

memperoleh ilmu yang nantinya akan bermanfaat bagi individu 

tersebut dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
2
 

                                                
1 Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pedoman Teknis Bantuan 

Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta Tahun 2017 (Surabaya: 

Pemprov Jatim, 2017), 5. 
2 Usman, Filsafat Pendidikan, Kajian Filosofi Pendidikan Nahdlotul 

Waton di Lombok (Yogyakarta: Teras, 2010), 01. 
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Pendidikan yang dibutuhkan oleh setiap individu bukan 

hanya pendidikan formal saja, tetapi seorang individu juga 

membutuhkan pendidikan keagamaan yang akan membimbing 

mereka dalam melaksanakan ibadah pada Tuhan Yang Maha Esa, 

maka dengan kebutuhan pendidikan agama yang tinggi pada 

masyarakat, muncullah sekolah-sekolah keagamaan baik formal 

maupun non formal, seperti pengajian ba’da Maghrib, pengajian 

TPQ dan TPA, pengajian ba’da Subuh, dan lain-lain. Dan 

pendidikan keagamaan yang paling terkenal pada zaman sekarang 

ini adalah Madrasah Diniyyah. 

Madrasah Diniyah adalah satu lembaga pendidikan 

keagamaan pada jalur luar sekolah yang diharapkan mampu 

secara terus menerus memberikan pendidikan agama Islam kepada 

anak didik yang tidak terpenuhi pada jalur sekolah yang diberikan 

melalui sistem klasikal serta menerapkan jenjang pendidikan.
3
 

Madrasah Diniyah adalah madrasah-madrasah yang 

seluruh mata pelajarannya bermaterikan ilmu-ilmu agama, yaitu 

Fiqih, Tafsir, Tauhid dan ilmu-ilmu agama lainnya.
4
 Dengan 

komposisi mata pelajaran tersebut seorang siswa akan mampu 

mendalami dan memahami ilmu keagamaan dengan baik  

Madrasah Diniyyah merupakan suatu pendidikan formal 

yang paling banyak diikuti pada zaman ini, karena di dalam 

pendidikan diniyyah seorang siswa tidak hanya diajarkan 

bagaimana caranya mengaji Al-Quran, tetapi di Madrasah 

                                                
3 Depertemen Agama RI, Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan 

Madrasah Diniyah (Jakarta: Depag, 2000), 7. 
4 Haedar Amin, El-saha Isham, Peningkatan Mutu Terpadu Pesantren dan 

Madrasah Diniyah (Jakarta: Diva Pustaka, 2004), 39. 
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Diniyyah juga diajarkan pendidikan keislaman lain seperti Fiqih, 

Akhlaq, Hadits dan ilmu-ilmu yang lain. 

Akan tetapi pada kenyataan di lapangan masih ada siswa 

yang belum bisa mempraktekkan materi pelajaran dari buku 

pelajaran maupun kitab kuning yang telah diterangkan oleh guru 

pada kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, seperti tata cara 

berwudlu, tata cara bersuci, tata cara mengkafani jenazah dan lain 

sebagainya, fenomena ini mungkin disebabkan karena sebagian 

besar guru hanya menyampaikan materi secara teori dengan 

mengacu kitab yang ada, di samping itu mungkin pemahaman 

siswa yang masih kurang dikarenakan belum adanya contoh yang 

kongret sebagai penunjang pemahaman mereka. Selain itu 

keaktifan siswa juga menjadi salah satu penghambat mereka 

dalam memahami materi pelajaran.
5
 

Guna menunjang pendidikan Madrasah Diniyyah dalam 

memahami kitab kuning khususnya di Madrasah Diniyyah 

Miftahul Huda Mayak, maka perlu adanya kegiatan tambahan 

agar bisa menambah wawasan siswa mengenai ilmu keislaman, 

karena dengan cara tersebut akan tumbuh seorang muslim yang 

beriman, bertaqwa, beramal sholeh dan berakhlaqul karimah,
6
 dan 

secara otomatis di dalam kegiatan tambahan tersebut haruslah ada 

organisasi yang memprakarsai dan menaungi kegiatan yang bisa 

menambah wawasan dan kompetensi siswa Madrasah Miftahul 

Huda Mayak. Bila pada sekolah tingkat SMP dan SMA sederajat 

ada Organisasi Intra Sekolah atau biasa disingkat OSIS yang 

                                                
5 Abdul Kadir, Dasar-dasar Pendidikan (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2012), 85. 
6 Kementerian Agama RI, Pedoman Penyelenggaraan Madrasah Diniyah 

Takmiliyah (Sidoarjo: Kementerian Agama RI, 2014), 9. 
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bertugas untuk membantu melancarkan kegiatan belajar dan 

mengajar di sekolah tingkat menengah sampai sekolah menengah 

atas, maka di Madrasah Diniyyah Miftahul Huda Mayak biasa 

disebut dengan Himpunan Murid Madrasah Miftahul Huda dan 

biasa disingkat dengan HIMMAH. 

HIMMAH adalah organisasi yang hampir sama dengan 

OSIS, di dalam kepengurusan HIMMAH terdapat program-

program kerja yang nantinya akan bisa menunjang pendidikan di 

Madrasah Miftahul Huda, seperti diklat pengurusan jenazah, 

diklat Manasik Haji, Bahtsul Masail dan lain-lain. Kesemua 

kegiatan-kegiatan tersebut tidak lain adalah untuk meningkatkan 

kompetensi dan pemahaman seluruh siswa Madrasah Miftahul 

Huda Mayak, baik dari jenjang paling awal sampai akhir. Dan dari 

program kerja yang dicanangkan ini bisa membantu siswa 

Madrasah Miftahul Huda dalam memahami masalah ataupun 

materi yang belum mereka pahami, contohnya seperti diklat 

pengurusan jenazah yang biasanya hanya diajarkan di dalam 

kelas, maka program kerja organisasi HIMMAH para siswa bisa 

mempraktekkan langsung tata cara perawatan jenazah, mulai dari 

memandikan, mensholati, mengkafani, hingga memakamkan 

jenazah. Selain diklat Perawatan Jenazah masih ada kegiatan-

kegiatan lain yang tentunya bisa membantu siswa dalam 

memahami materi-materi keislaman yang terkandung dalam kitab 

kuning. Dan harapannya dengan adanya kegiatan-kegiatan 

tersebut siswa akan bisa mendalami materi pelajaran yang 

disampaikan oleh guru dan bisa mempraktekkannya di dalam 

kehidupan sehari-hari.
7
 

                                                
7 Hasil observasi peneliti di Madrasah Miftahul Huda pada tanggal 10 

November 2018. 
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Selama ini kinerja organisasi HIMMAH bisa dibilang 

baik, dikarenakan pengurus HIMMAH adalah siswa kelas V dan 

VI Madrasah Miftahul Huda yang didominasi Mahasiswa dan 

Siswa kelas XII Madrasah Aliyah yang telah dipilih karena 

dianggap mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya 

sebagai pengurus organisasi HIMMAH, maka dengan keadaan 

pengurus HIMMAH yang seperti itu telah bisa menciptakan suatu 

organisasi yang bisa berjalan dengan baik.
8
 

Maka dari latar belakang tersebut, layaklah kiranya 

penulis melakukan penelitian yang berjudul  “Peran Organisasi 

HIMMAH dalam Meningkatkan Kompetensi dan Memahami 

Kitab Kuning Siswa Madrasah Miftahul Huda Mayak Ponorogo” 

dengan mengingat bahwa Madrasah Miftahul Huda adalah 

Madrasah Diniyyah yang berada di bawah naungan Yayasan 

Pondok Pesantren Darul Huda Mayak yang memiliki ± 5340 

santri.
9
 

B. Fokus Penelitian 

Dari hasil studi pendahuluan dan berdasarkan latar 

belakang masalah tersebut, maka penelitian ini akan mengkaji 

upaya apa saja yang dilakukan HIMMAH dalam mengorganisir 

kegiatan pembelajaran di Madrasah Miftahul Huda Mayak, 

bagaimana peran HIMMAH dalam meningkatkan kompetensi dan 

memahami kitab kuning siswa Madrasah Miftahul Huda Mayak, 

serta apa saja faktor pendukung dan penghambat upaya organisasi 

HIMMAH dalam meningkatkan kompetensi membaca kitab 

kuning siswa di Madrasah Miftahul Huda Mayak Ponorogo. 

                                                
8
 Ibid. 

9 Sumber: Kantor Madrasah Miftahul Huda Mayak Ponorogo tahun ajaran 

2018-2019 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian 

ini akan mengungkapkan: 

1. Upaya apa saja yang dilakukan HIMMAH dalam 

mengorganisir kegiatan pembelajaran di Madrasah Miftahul 

Huda Mayak? 

2. Bagaimana peran HIMMAH dalam meningkatkan 

kompetensi memahami kitab kuning siswa Madrasah 

Miftahul Huda Mayak? 

3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat upaya organisasi 

HIMMAH dalam meningkatkan kompetensi dan memahami 

kitab kuning siswa di Madrasah Miftahul Huda Mayak 

Ponorogo? 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan (1) peran 

HIMMAH dalam mengorganisir kegiatan pembelajaran di 

Madrasah Miftahul Huda Mayak, (2) upaya HIMMAH dalam 

meningkatkan kompetensi dan memahami kitab kuning Murid 

Madrasah Miftahul Huda Mayak, (2) faktor pendukung dan 

penghambat upaya organisasi HIMMAH dalam meningkatkan 

kompetensi dan memahami kitab kuning siswa di Madrasah 

Miftahul Huda Mayak Ponorogo 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat penelitian ini secara teoritis dapat digunakan 

untuk mengetahui seberapa besarkah peran Organisasi 

HIMMAH dalam mengorganisir dan membantu kegiatan 

pembelajaran di Madrasah Miftahul Huda Mayak, hal ini 

mengingat bahwa tujuan dari pendidikan Madrasah Diniyyah 
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secara umum adalah untuk mencetak muslim yang beriman, 

bertaqwa, beramal sholih dan berakhlakul karimah serta 

mewujudkan warga Negara Indonesia yang berkependidikan, 

percaya pada diri sendiri, serta sehat jasmani dan rohani
10

, 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi Sekolah 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan Madrasah 

Miftahul Huda Mayak bisa meningkatkan mutu 

pendidikannya dengan cara membenahi kekurangan-

kekurangan yang ada agar visi dan misi yang telah 

ditetapkan bisa tercapai, dengan begitu Madrasah Miftahul 

Huda Mayak akan bisa menghasilkan lulusan yang baik 

dan bermutu serta siap untuk terjun dalam kehidupan 

masyarakat. Penelitian ini tidak hanya berguna bagi 

lembaga Madrasah Miftahul Huda saja, tetapi juga akan 

berguna bagi lembaga madrasah diniyah lain dan 

organisasi-organisasi di bawah naungan madrasah 

diniyyah di manapun agar bisa digunakan sebagai tolak 

ukur ataupun sebagai perbandingan keberhasilan 

pendidikan di madrasah diniyyahnya. 

b) Bagi Guru 

Dengan adanya penelitian ini guru akan bisa mengetahui 

setiap kelemahan dan kendala yang dialami oleh para 

muridnya, dengan demikian guru akan bisa mencari solusi 

yang tepat untuk menangani masalah yang ada, terutama 

masalah dalam kompetensi pendidikan siswa. 

c) Bagi Siswa 

                                                
10 Kementerian Agama RI, Pedoman Penyelenggaraan Madrasah Diniyah 

Takmiliyah, 11. 
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Agar siswa bisa mengikuti pendidikan dengan baik dan 

segera menemukan solusi dari masalah yang telah 

dihadapinya, serta bisa selalu berkonsultasi dengan guru 

dan organisasi terkait dalam mencari solusi dari masalah 

yang dihadapinya. 

d) Bagi Organisasi 

Akan dapat diketahui bagaimana upaya organisasi 

HIMMAH dalam meningkatkan kompetensi dan 

memahami kitab kuning Murid Madrasah Miftahul Huda 

Mayak, mengingat bahwa salah satu fungsi Madrasah 

Diniyyah adalah menyelenggarakan pendidikan agama 

Islam
11

 serta bisa menjadi bahan evaluasi dari organisasi 

HIMMAH itu sendiri 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan digunakan untuk mempermudah 

dan memberikan gambaran terhadap maksud yang terkandung 

dalam penelitian ini. Penelitian ini nantinya akan dituangkan 

dalam 6 bab yang saling berkaitan, yaitu: 

BAB I  Pendahuluan yang memuat latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II  kajian pustaka yang meliputi telaah hasil 

penelitian terdahulu, berfungsi menjelaskan teori 

tentang organisasi, kompetensi siswa dan kitab 

kuning, serta telaah pustaka yang dilakukan dari 

beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan 

judul penelitian yang telah dilakukan terdahulu. 

                                                
11 Ibid., 10. 
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BAB III  Metode penelitian yang meliputi pendekatan dan 

jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi 

penelitian, data dan sumber data, prosedur 

pengumpulan data, teknik analisis data, 

pengecekan keabsahan temuan, dan tahapan-

tahapan penelitian. 

BAB IV  Temuan penelitian berfungsi menjelaskan hasil 

temuan di lapangan yang terdiri dari deskripsi 

data umum, dan deskripsi data khusus, data 

umum meliputi gambaran umum lokasi penelitian 

yaitu tentang sejarah, letak georgafis, visi, misi, 

struktur organisasi, keadaan guru, keadaan siswa 

Madrasah Miftahul Huda Mayak. Sedangkan data 

khusus merupakan deskripsi data tentang 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari 

Peran Organisasi HIMMAH dalam Meningkatkan 

Kompetensi dan memahami Kitab Kuning Siswa 

Madrasah Miftahul Huda Mayak Ponorogo 

BAB V  Pembahasan, merupakan analisis data tentang 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi tentang 

Peran Organisasi HIMMAH dalam Meningkatkan 

Kompetensi dan memahami Kitab Kuning Siswa 

Madrasah Miftahul Huda Mayak Ponorogo 

BAB IV  Penutup yang meliputi kesimpulan atas penelitian 

dan saran-saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAULU DAN ATAU 

KAJIAN TEORI 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Dari hasil penelusuran karya ilmiah terdahulu 

ditemukanlah hasil penelitian sebagai berikut: 

Mukhlison Afandi. (2008). Upaya Kepala Sekolah dalam 

Meningkatkan Kompetensi Personal Guru Pendidikan Agama 

Islam di MTs al Furqon Sadean Bantul Jogjakarta Tahun Ajaran 

2007/2008. Skripsi. Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. 

Rumusan masalah: 

1. Bagaimana upaya kepala sekolah dalam meningkatkan 

kompetensi personal guru PAI di MTs Al Furqon Sadean 

Bantul? 

2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat 

dalam peningkatan kompetensi personal guru PAI di MTs Al 

Furqon Sadean Bantul? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, 

dokumentasi, dan wawancara. Sedangkan teknik analisis data 

pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik reduksi 

data, triangulasi, dan penyajian data. Dari hasil penelitian 

Mukhlison Afandi menunjukkan secara khusus kompetensi 

personal (kepribadian). Penelitian ini terfokus pada upaya yang 

dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi 

personal guru pendidikan agama Islam di MTs Al Furqon Sanden 

Bantul. Adapun kompetensi personal guru PAI, yaitu : 
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kepribadian yang mantab, stabil, dan dewasa, disiplin, arif dan 

berwibawa, menjadi teladan peserta didik, berakhlaq mulia. 

Upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam peningkatkan 

kompetensi personal tersebut di antaranya adalah 

mengikutsertakan kegiatan-kegiatan Pesantren, menerapkan 

kedisiplinan, membuat kode etik dan cara berpakaian yang rapi 

dan sopan, mengikutsertakan pembekalan. Namun dari upaya-

upaya yang dilakukan kepala sekolah tersebut ada faktor-faktor 

yang menjadi pendukung dan penghambat baik faktor intern 

maupun faktor ekstern. Dengan meningkatkan kompetensi 

personal guru pendidikan agama Islam, diharapkan akan lebih 

bersemangat dan memahami tugas serta kewajiban sebagai 

pembimbing bagi peserta didik dan bagi guru-guru mata pelajaran 

lain pada umumnya. 

Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan diteliti 

adalah tentang penelitian tentang kompetensi, di mana dalam  

kompetensi tersebut juga dijelaskan akan meningkatkan 

kepribadian, etika, moral, dan akhlaq yang berbasis kegiatan 

pesantren, adapun perbedaannya adalah pada penelitian tersebut 

objek yang diteliti adalah guru sebagai tenaga pendidik, 

sedangkan penelitian yang akan diteliti memilih siswa sebagai 

target penelitiannya 

Binti Lathifah. (2017). Desain Organisasi Pesantren 

(Studi Kasus Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan 

Ponorogo). Tesis. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, 

Program Pascasarjana Istitut Agama Islam (IAIN) Ponorogo. 

Rumusan masalah: 

1. Bagaimana mekanisme keputusan organisasi pesantren Darul 

Huda Mayak Tonatan Ponorogo? 
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2. Bagaimana deskripsi model struktur organisasi pesantren Darul 

Huda Mayak Tonatan Ponorogo? 

3. Bagaimana implementasi struktur organisasi terhadap 

efektivitas pelaksanaan organisasi pesantren Darul Huda 

Mayak Tonatan Ponorogo? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, 

dokumentasi, dan wawancara. Sedangkan teknik analisis data 

pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik reduksi 

data, triangulasi, dan penyajian data. Dari Penelitian Binti 

Lathifah ini menghasilkan: pertama; keputusan desain organisasi 

di Pesantren Darul Huda Mayak dimulai dari pembagian kerja 

berdasarkan fungsi-fungsi organisasi dalam bidang vertikal, 

kewenangan yang didesentralisasi, pengelompokan kerja 

berdasarkan produk dan pelanggan pasar, dan model pengawasan 

ganda serta menjadikan yayasan sebagai tumpuan aset pesantren. 

Kedua; model struktur organisasi Pesantren Darul Huda Mayak 

dapat dideskripsikan sebagai model struktur divisional dengan 

struktur devisi semi birokrasi profesional dan semi birokrasi 

mesin. Ketiga; struktur divisional di Pesantren Darul Huda Mayak 

berimplikasi positif dan efektif pada pelaksanaan organisasi 

pesantren, dapat dilihat dari kecepatan dan ketepatan pengambilan 

kebijakan sesuai dengan wilayah kewenangan divisi dan pusat 

organisasi, komunikasi dan koordinasi yang baik guna 

mengintegrasikan seluruh komponen dalam organisasi untuk 

mencapai tujuan dan tingginya loyalitas pelanggan di Pesantren 

Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo. 

Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan diteliti 

adalah sama-sama membahas tentang proses berjalannya 
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organisasi di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan 

Ponorogo, bagaimana birokrasi pada organisasi tersebut berjalan 

dengan menggunakan struktur divisional. Adapun perbedaannya 

pada penelitian ini penulis membahas seluruh seluk beluk dari 

organisasi yang ada di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak 

Tonatan Ponorogo, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti 

ini peneliti hanya akan membahas organisasi HIMMAH dalam 

meningkatkan kompetensi dan memahami kitab kuning siswa 

Madrasah Miftahul Huda Mayak Ponorogo. 

Trimo Hadi. (2017). Implementasi Pembelajaran Kitab 

Kuning melalui Metode Sorogan untuk Meningkatkan Mahir Baca 

dan Pemahaman Santri di Pondok Pesantren Salafiyyah 

Syafi’iyyah Wonokromo Gondang Tulungagung. Skripsi. Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Jurusan Pendidikan Agama Islam, 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung. 

Rumusan masalah: 

1. Bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran kitab kuning 

melalui metode sorogan di pondok pesantren Salafiyyah 

Syafi’iyyah Wonokromo Gondang Tulungagung? 

2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat 

pembelajaran kitab kuning melalui metode sorogan untuk 

meningkatkan mahir baca dan pemahaman santri di pondok 

pesantren Salafiyyah Syafi’iyyah Wonokromo Gondang 

Tulungagung? 

3. Bagaimana hasil pembelajaran kitab kuning melalui metode 

sorogan untuk meningkatkan mahir baca dan pemahaman 

santri di pondok pesantren Salafiyyah Syafi’iyyah 

Wonokromo Gondang Tulungagung? 
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Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, 

dokumentasi, dan wawancara. Sedangkan teknik analisis data 

pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik reduksi 

data, triangulasi, dan penyajian data. Dari hasil penelitian Trimo 

Hadi ini mengungkapkan bahwa proses pelaksanaan pembelajaran 

dengan menggunakan metode sorogan kitab kuning di Pondok 

Pesantren Salafiyyah Syafi’iyyah Wonokromo Gondang 

Tulungagung dapat diklarifikasikan menjadi beberapa bagian, di 

antaranya dilaksanakan pada setiap minggu 2 kali yaitu malam 

Sabtu dan malam Minggu, tempat pelaksanaan di masjid, kitab 

yang dikaji sorogan adalah kitab Sulamunnajah, sarana prasarana 

sudah tersedia, kemudian santri menghadap satu persatu kepada 

kyai atau ustadz dan membaca bab yang telah dipelajari, setelah 

santri selesai membaca kyai atau ustadz menguji kaidah Nahwu 

dan Shorof, kemudian ustadz membacakan bab selanjutnya dan 

santri menulis kemudian minggu berikutnya disetorkan bab yang 

telah dibacakan ustadz tersebut dengan mengulangi bacaan kitab 

yang tidak ada harokatnya atau disebut dengan kitab gundul. 

Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan diteliti 

adalah sama-sama membahas tentang kitab kuning yang tidak ada 

tanda bacanya seperti harokat dan tasydid yang ada pada 

pesantren salaf. Adapun perbedaannya pada penelitian ini adalah 

ustadz sebagai pemeran utama dalam memahamkan kitab kuning 

kepada siswa, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti ini 

peneliti memilih suatu organisasi yang dinamakan HIMMAH 

sebagai penunjang kepahaman siswa terhadap kitab kuning. 

B. Kajian Teori 

1. Organisasi 
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a. Pengertian Organisasi 

Organisasi adalah suatu kelompok orang yang 

bekerja sama untuk tujuan bersama. Sedangkan secara 

terperinci pengertian organisasi adalah sebagai tempat atau 

wadah untuk orang berkumpul dan bekerja sama secara 

rasional dan sistematis, terencana, terpimpin, dan terkendali, 

dalam memanfaatkan sumber daya baik uang, metode, 

material, dan lingkungan, dan sarana-prasarana, data dan 

lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif 

untuk mencapai tujuan organisasi. 

Ditinjau dari pengertian organisasi yang beragam 

seperti pengertian organisasi secara umum dan luas, para 

ahli juga mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian 

organisasi antara lain sebagai berikut : 

1) Stoner, menurutnya pengertian organisasi adalah suatu 

pola hubungan-hubungan melalui mana orang-orang di 

bawah pengarahan atasan mengejar tujuan bersama. 

2) Stephen P. Robbins, menurut definisinya, pengertian 

organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang 

dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan 

yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar 

yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan 

bersama atau sekelompok tujuan. 

3) James D. Mooney, organisasi adalah bentuk setiap 

perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. 

4) Chester I. Bernard, menyatakan bahwa organisasi adalah 

suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh 

dua orang atau lebih. 
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5) Malayu Hasibuan, menurutnya pengertian organisasi 

adalah sebagai proses penentuan, pengelompokan, dan 

pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan 

untuk mencapai tujuan bersama. 

6) Max Weber, menurut pendapatnya pengertian organisasi 

adalah suatu kerangka hubungan terstruktur yang di 

dalamnya terdapat wewenang, dan tanggung jawab serta 

pembagian kerja menjalankan sesuatu fungsi tertentu. 

7) Sondang P. Siagian mengatakan organisasi adalah setiap 

bentuk persekutuan antara dua orang / lebih yang saling 

bekerjasama serta terikat secara formal dalam rangka 

melakukan pencapaian tujuan yang sudah ditentukan 

dalam ikatan yang ada pada seseorang atau beberapa 

orang yang dikenal sebagai atasan dan seorang atau 

kelompok orang yang dikenal sebagai bawahan 

8) Paul Preston dan Thomas Zimmerer mengatakan 

organisasi adalah suatu kumpulan orang yang telah 

disusun dalam sebuah kelompok-kelompok yang saling 

bekerjasama dalam mencapai tujuan secara bersama.
12

 

Organisasi muncul manakala orang-orang 

berasosiasi antara satu dengan lainnya, dan biasanya 

organisasi seperti ini didirikan dengan sengaja untuk tujuan-

tujuan tertentu dan organisasi dirancang untuk 

mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan banyak individu 

untuk memberikan rangsangan kepada orang-orang lainnya. 

Bisnis, misalnya, dibentuk untuk menghasilkan barang-

barang yang dapat dijual, serikat kerja (union) 

                                                
12 Achmad Sobirin, Manusia Organisasi dan Manajemen (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2015), 23. 



17 

 

 

 

diorganisasikan untuk memperkuat kekuasaan mereka, serta 

masih banyak lagi tujuan-tujuan dari didirikannya sebuah 

organisasi. Dalam kasus-kasus tersebut tujuan yang harus 

dicapai, peraturan-peraturan harus ditaati, struktur status 

organisasi dirancang secara sengaja untuk mengantisipasi 

dan mengarahkan interaksi serta seluruh kegiatan dari 

anggota. Maka sistem-sistem di atas disebut dengan istilah 

organisasi formal.
13

  

b. Ciri Khas Organisasi 

Ada beberapa ciri khas organisasi formal menurut 

Max Weber yang biasanya disebut dengan birokrasi, berikut 

ciri-ciri organisasi yang terbirokrasikan menurut Max 

Weber: 

1) Suatu organisasi terdiri dari hubungan-hubungan yang 

ditetapkan antara jabatan. Jabatan hampir selalu 

ditunjukkan dengan gelar-gelar seperti penyelia, masinis, 

letnan, sersan, dosen, analis senior, pelatih, ketua, 

pembimbing. Dan kesemuanya itu memiliki tugasnya 

masing-masing guna mempermudah tercapainya tujuan 

bersama dari organiasasi tersebut 

2) Tujuan atau rencana organisasi terbagi ke dalam tugas-

tugas, tugas-tugas organisasi disalurkan di antara 

berbagai jabatan sebagai kewajiban resmi. Ketentuan 

kewajiban dan tanggung jawab melekat pada jabatan. 

Deskripsi kerja (program kerja, rancangan kerja) tentu 

saja merupakan salah satu metode untuk memenuhi 

karakteristik ini. Suatu pembagian kerja yang jelas di 

                                                
13 R. Wayne Pace, Komunikasi Organisasi (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2013), 44. 
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antara jabatan-jabatan merupakan implikasi ciri ini yang 

memungkinkan terciptanya derajat spesialisasi dan 

keahlian yang tinggi di antara para pegawai. 

3) Kewenangan untuk melaksanakan kewajiban diberikan 

kepada jabatan. Yakni, satu-satunya saat bahwa 

seseorang diberi kewenangan untuk melakukan tugas-

tugas jabatan adalah ketika ia secara sah menduduki 

jabatannya. Weber menyebutnya sebagai kewenangan 

legal. Kewenangan disahkan oleh kepercayaan akan 

supremasi hukum. Dalam suatu sistem yang demikian, 

kepatuhan didasarkan pada seperangkat prinsip, bukan 

pada seseorang dan bukan atas dasar cocok atau tidaknya 

seorang anggota dengan anggota lain. Ciri ini meliputi 

keharusan mengikuti arahan-arahan yang berasal dari 

kantor atasannya, terlepas dari siapakah yang menduduki 

kantor lebih tinggi tersebut.  

4) Garis-garis kewenangan dan jabatan diatur menurut suatu 

tatanan hierarkis. Hierarkinya mengambil bentuk umum 

suatu piramida, yang menunjukkan setiap pegawai 

bertanggung jawab kepada atasannya atas keputusan-

keputusan bawahannya serta keputusan-keputusannya 

sendiri. Ruang lingkup kewenangan atasan atas bawahan 

secara tegas dibatasi. Konsep-konsep komunikasi ke atas 

(upward communication) dan komunikasi ke bawah 

(downward communication) mencerminkan konsep 

kewenangan ini, dengan informasi mengalir ke bawah 

dari jabatan yang memiliki kewenangan lebih luas ke 

jabatan yang memiliki kewenangan lebih sempit.  
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5) Suatu sistem aturan dan regulasi yang umum tetapi tegas, 

yang ditetapkan secara formal, mengatur tindakan-

tindakan dan fungsi-fungsi jabatan dalam organisasi. 

6) Prosedur dalam organisasi bersifat formal dan 

impersonal, yaitu peraturan-peraturan organisasi berlaku 

bagi setiap orang. Pejabat diharapkan memiliki orientasi 

yang impersonal dalam hubungan mereka dengan 

langganan dan pejabat lainnya. Mereka harus 

mengabaikan pertimbangan pribadi dan tidak mudah 

terpengaruh. Prosedur yang impersonal ini dirancang 

untuk menjaga perasaan pejabat agar penilaian 

rasionalnya tidak menyimpang dalam menjalankan 

kewajibannya. 

7) Suatu sikap dan prosedur untuk menerapkan suatu sistem 

disiplin merupakan bagian dari organisasi. Agar individu 

dapat bekerja dengan efisien, mereka harus memiliki 

keterampilan yang diperlukan dan menerapkan 

keterampilan tersebut secara rasional dan energik, tetapi, 

bila anggota-anggota organisasi harus membuat 

keputusan rasional secara independen, pekerjaan mereka 

tidak akan terkoordinasi, menyebabkan kurangnya 

efisiensi dalam organisasi. Individu yang tidak menerima 

kewenangan atasan mereka, yang gagal melaksanakan 

kewajiban yang dibebankan kepada mereka, dan yang 

menerapkan peraturan dengan sembarangan, bukanlah 

orang yang sedang mengejar tujuan organisasi. Jadi, 

organisasi membutuhkan suatu program disiplin untuk 

menjamin kerja sama antar anggota maupun antar atasan. 
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8) Anggota organisasi harus memisahkan kehidupan pribadi 

dan kehidupan organisasi. 

9) Pegawai dipilih untuk bekerja dalam organisasi 

berdasarkan kualifikasi teknis, Pejabat ditunjuk untuk 

menduduki jabatan mereka. 

10) Meskipun pekerjaan dalam birokrasi berdasarkan 

kecakapan teknis, kenaikan jabatan dilakukan 

berdasarkan prestasi kerja. Setelah melalui masa 

percobaan, pejabat memperoleh kedudukan tetap dan 

terlindung dari pemecatan sewenang-wenang. 
14

 

c. Tujuan dan Fungsi Organisasi 

Setiap manusia memiliki kepentingan dan tujuan 

yang berbeda-beda, hal tersebut menjadi sebab adanya 

tujuan dalam organisasi, dengan menyatukan kepentingan 

dan tujuan yang berbeda-beda untuk menjadi kepentingan 

dan tujuan yang sama. Tujuan organisasi berpengaruh dalam 

mengembangkan organisasi baik dalam perekrutan anggota, 

dan pencapaian apa yang ingin dilakukan dalam berjalannya 

organisasi tersebut. Tujuan-tujuan organisasi antara lain 

sebagai berikut : 

1. Mengatasi terbatasnya kemampuan, kemandirian dan 

sumber daya yang dimilikinya dalam mencapai tujuan 

2. Sebagai tempat mencapai tujuan dengan selektif dan 

efisien karena melakukan secara bersama-sama 

3. Sebagai tempat mendapatkan jabatan dan pembagian 

kerja 

4. Tempat mencari keuntungan bersama-sama 

                                                
14 Ibid., 45-47. 
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5. Sebagai tempat mengelola dalam lingkungan bersama-

sama 

6. Sebagai tempat mendapatkan penghargaan 

7. Sebagai tempat dalam mendapatkan kekuasaan dan 

pengawasan 

8. Sebagai tempat menambat pergaulan dan memanfaatkan 

waktu luang
15

 

d. Macam-macam Organisasi 

1) Organisasi Formal 

Adalah organisasi-organisasi yang didirikan 

dengan sengaja untuk tujuan-tujuan tertentu. Bila 

pencapaian suatu tujuan tertentu memerlukan tujuan 

bersama, suatu organisasi dirancang untuk 

mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan banyak individu 

dan untuk memberikan rangsangan kepada orang-orang 

lainnya untuk membantu mereka. Tujuan organisasi 

yang harus dicapai, peraturan-peraturan yang harus 

diikuti, dan struktur status secara sengaja dirancang 

untuk mengantisipasi dan mengarahkan interaksi dan 

kegiatan-kegiatan anggota.
16

  

HIMMAH sebagai organisasi formal berperan 

sebagai penata konsep acara seprti merencakan kapan 

suatu acara diselenggarakan, siapa yang akan 

memberikan materi, dimana tempat diselenggarakan 

acar tersebut dan lain sebagainya, maka busa dikatakan 

HIMMAH memberikan wadah bagi siswa untuk 

meningkatkan kompetensinya didalam memahami kitab 

                                                
15 Achmad Sobirin, Manusia Organisasi dan Manajemen, 25. 
16 R. Wayne Pace, Komunikasi Organisasi, 44. 
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kuning melalui kegiatan-kegiatanya, Kesemua kegiatan-

kegiatan tersebut tidak lain adalah untuk meningkatkan 

kompetensi dan pemahaman seluruh siswa Madrasah 

Miftahul Huda Mayak, baik dari jenjang paling awal 

sampai akhir. Dan dari program kerja yang dicanangkan 

ini bisa membantu siswa Madrasah Miftahul Huda 

dalam memahami masalah ataupun materi yang belum 

mereka pahami, contohnya seperti diklat pengurusan 

jenazah yang biasanya hanya diajarkan di dalam kelas, 

maka program kerja organisasi HIMMAH para siswa 

bisa mempraktekkan langsung tata cara perawatan 

jenazah, mulai dari memandikan, mensholati, 

mengkafani, hingga memakamkan jenazah. Selain 

diklat Perawatan Jenazah masih ada kegiatan-kegiatan 

lain yang tentunya bisa membantu siswa dalam 

memahami materi-materi keislaman yang terkandung 

dalam kitab kuning. Dan harapannya dengan adanya 

kegiatan-kegiatan tersebut siswa akan bisa mendalami 

materi pelajaran yang disampaikan oleh guru dan bisa 

mempraktekkannya di dalam kehidupan sehari-hari. 

2) Organisasi Sosial 

Istilah organisasi sosial merujuk kepada pola-

pola interaksi sosial frekuensi dan lamanya kontak 

antara orang-orang, kecenderungan mengawali kontak, 

arah pengaruh antara orang-orang, derajat kerja sama, 

perasaan tertarik, hormat, permusuhan, dan perbedaan 

status. Adanya pola atau regularitas dalam interaksi 

sosial mengisyaratkan bahwa terdapat hubungan antara 

orang-orang yang mentransformasikan mereka dari 
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suatu kumpulan individu menjadi sekelompok orang 

atau dari sejumlah kelompok menjadi suatu sistem 

sosial yang lebih besar. Pola-pola interaksi di antara 

para pendukung mungkin menghasilkan perbedaan-

perbedaan status, misalnya, anggota-anggota kelompok 

yang sangat terintegrasi berbeda dengan mereka yang 

terisolasi, pemimpin berbeda dengan anggota, mereka 

yang sangat dihormati berbeda dengan mereka yang 

tidak begitu dihormati. Perbedaan-perbedaan status 

sosial mengembangkan suatu hierarki dalam struktur 

sosial.
17

 Jadi organisasi sosial merupakan organisasi 

yang tidak dibentuk secara sengaja, namun di dalam 

organisasi sosial ini kegiatan komunikasi dan kerjasama 

terjalin dengan baik agar terciptanya tujuan bersama 

dan kenyamanan bersama. 

 

2. Kompetensi Siswa 

a. Pengertian Kompetensi 

Kompetensi atau “competence” secara harfiah 

diartikan sebagai kemampuan atau kapabilitas. Arti kata 

kompetensi dibedakan menjadi: unconcious incompetence, 

concious incompetence, concious competence, dan 

unconcious competence.  

1) Unconcious incompetence  

Unconcious incompetence, yaitu apabila 

seseorang tidak menyadari bahwa dia tidak mampu 

melakukan sesuatu, sebagai misal: seorang guru yang 

baru ditugaskan tidak mampu melaksanakan tugas 

                                                
17 Ibid., 42. 
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seperti yang diharapkan. Namun guru tersebut tidak 

menyadari bahwa dia tidak mampu dan dia tetap 

mengerjakan tugasnya sesuai dengan cara yang dia 

ketahui. Maka Guru ini memang tidak berlatar belakang 

pendidikan tenaga kependidikan.  

2) Concious incompetence 

Concious incompetence, yaitu apabila seseorang 

menyadari bahwa dia tidak mampu melakukan sesuatu 

pekerjaan. 

3) Concious competence  

Concious competence, yaitu seseorang yang 

mampu mengerjakan sesuatu (pekerjaan) dengan 

tingkat kehati-hatian yang tinggi. Sebagai misal, 

umpamanya seorang guru yang baru saja lulus dari 

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan 

(Pendidikan Guru), kemudian dia diangkat menjadi 

guru, dia melaksanakan tugasnya dengan penuh kehati-

hatian karena khawatir tidak sesuai dengan kaidah-

kaidah tugas yang harus dilakukan. 

4) Unconcious competence  

Unconcious competence, adalah seseorang yang 

dapat melakukan pekerjaan dengan mahir, sehingga dia 

dapat melakukan pekerjaannya tanpa kendala. Sebagai 

misal, seorang guru yang sudah memiliki pengalaman 

kerja relative lama dengan latar belakang pendidikan 

yang relevan, serta berkualifikasi sesuai standar. Atau 

orang yang berlatar belakang nonkependidikan namun 

ditambah dengan mengikuti program pendidikan profesi 

keguruan, maka dengan kemampuan mereka tersebut 
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bisa melaksanakan tugasnya tanpa ada kecemasan dan 

kendala yang berlebihan serta dapat melakukan 

tugasnya dengan baik.
18

 

Dengan adanya program-program kerja yang di 

adakan oleh organisasi HIMMAH, siswa diharap mampu 

untuk mempraktekkan pembelajaran yang di ajarkan di 

dalam kitab kuning, seperti mengurus jenazah, 

melaksanakan manasik haji, beribadah dengan benar, 

bersuci dengan benar dan lain sebagainya. Dan 

indikatornya merupakan kompetensi yang harus dicapai 

oleh siswa atau dengan kata lain adalah adanya perubahan 

yang diharapkan yang terjadi pada diri siswa pada aspek 

pengetahuan, sikap dan keterampilan setelah pembelajaran 

berlangsung, untuk mengetahuinya dilaksanakan melalui 

evaluasi, apakah dilakukan dengan tes lisan, tertulis atau 

tanya jawab. Jika siswa sudah bisa memperaktekan semua 

itu dengan benar meliputi aspek pengetahuan, sikap dan 

keterampilan maka siswa dianggap sudah memiliki 

kompetensi di dalam memahami kitab kuning, akan tetapi 

jika siswa masih belum bisa untuk mempraktekkan materi-

materi yang di ajarkan di kelas dan materi yang di ajarkan 

lewat program HIMMAH, baik dari aspek pengetahuan, 

sikap dan keterampilan maka siswa tersebut masih belum 

memiliki kompetensi di dalam memahami kitab kuning, 

                                                
18 Didi Supriadie, Komunikasi Pembelajaran (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2013), 58-59. 
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dan ini akan menjadi evaluasi dari organisasi HIMMAH 

agar bisa meningkatkan lagi kualitas dari organisasinya.
19

 

b. Macam-macam Kompetensi 

1) Kompetensi didefinisikan sebagai gambaran tentang 

apa yang harus diketahui atau dilakukan seseorang agar 

dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. 

Pengertian kompetensi jenis ini dikenal dengan nama 

“Kompetensi Teknis” atau “Kompetensi Fungsional” 

(technical/ functional competencies) atau disebut 

sebagai “hard skill/hard competency" (kompetensi 

keras), yang konsentrasinya diarahkan pada pekerjaan, 

yaitu untuk menggambarkan suatu tanggung jawab, 

tantangan, dan sasaran kerja yang harus dilakukan atau 

dicapai oleh orang diberikan tanggungjawab agar 

memiliki hasil yang baik. 

2) Kompetensi yang menggambarkan bagaimana 

seseorang diharapkan mampu berperilaku agar 

seseorang dapat melaksanakan pekerjaannya dengan 

baik. Pengertian jenis kompetensi ini dikenal dengan 

nama “kompetensi perilaku (behavioral competencies) 

dan disebut juga “kompetensi lunak” (soft skill/soft 

competency). Kompetensi jenis ini mengisyaratkan 

bahwa perilaku akan teridentifikasi apabila seseorang 

memeragakannya atau menunjuknyatakan dalam 

pekerjaan. Para pakar menuturkan bahwa kompetensi 

sebagai kapasitas yang ada pada seseorang yang bisa 

membuat orang tersebut mampu memenuhi apa yang 

                                                
19 Sumber: Kantor Madrasah Miftahul Huda Mayak Ponorogo tahun ajaran 

2018-2019 
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disyaratkan oleh pekerjaan dalam suatu organisasi 

sehingga organisasi tersebut bisa mencapai hasil yang 

diinginkan.
20

 

c. Kompetensi Siswa 

Martinis Yamin menjelaskan bahwa “kompetensi 

adalah kemampuan yang dapat dilakukan oleh siswa yang 

meliputi tiga aspek yaitu, aspek pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan. Pembelajaran berbasis kompetensi adalah 

pembelajaran yang memiliki standar, standar dimaksud 

adalah acuan bagi guru tentang kemampuan yang menjadi 

fokus pembelajaran dan penilaian”.
21

 

Dalam dokumen kurikulum mengemukakan  

bahwa “kemampuan dasar diartikan sebagai uraian 

kemampuan atas bahan dan lingkup ajar secara maju dan 

berkelanjutan seiring dengan perjalanan siswa untuk 

menjadi mahir dalam bahan dan lingkup ajar yang 

bersangkutan. Bahan ajar itu sendiri dapat berupa: lahan 

ajar, gugus isi, proses, dan pengertian konsep.”
22

 

Kompetensi dasar merupakan uraian kemampuan 

yang memadai atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

mengenai materi pokok. Kemampuan itu harus 

dikembangkan secara maju dan berkelanjutan seiring 

dengan perkembangan siswa. Dalam kurikulum berbasis 

kompetensi, metode, penilaian, sarana dan alokasi waktu 

                                                
20 Ibid., 59-60. 
21 Martinis Yamin, Kiat Membelajarkan Siswa (Jakarta: Gaung Persada 

Press, 2007), 25. 
22

 M. Ansyar, “Kurikulum Menyongsong Otonomi Pendidikan di Era 

Globalisasi, Peluang, Tantangan, dan Arah“, Forum Pendidikan, 2 (Juni 2001), 

103. 
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yang digunakan tidak dicantumkan agar guru dapat 

mengembangkan kurikulum secara optimal berdasarkan 

kompetensi yang harus dicapai dan disesuaikan dengan 

kondisi setempat. Maka kompetensi diartikan sebagai 

kemampuan yang harus dikuasai seorang peserta didik. 

Dalam pengertian ini berbagai definisi telah dikemukakan 

orang.  

Pada saat sekarang, pengembangan kompetensi 

tidak dapat dilepaskan dari standar. Jika pada masa awal 

kelahiran, pendekatan kompetensi dikembangkan secara 

lokal berdasarkan tuntutan yang teridentifikasi dari apa 

yang berkembang dalam masyarakat dan kompetensi tidak 

dikaitkan dengan standar. 

d. Indikator Kompetensi Siswa 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

indikator adalah sesuatu yg dapat memberikan atau menjadi 

petunjuk atau keterangan. Jika dikaitkan dengan 

pembelajaran, indikator merupakan petunjuk bagi guru 

apakah hasil pembelajaran telah tuntas atau belum. 

Sederhananya, indikator pencapaian kompetensi adalah 

garis-garis besar yang harus dicapai oleh siswa selama 

pembelajaran berlangsung. Misalnya, dalam satu 

pertemuan di sekolah dasar, siswa harus mampu 

menyebutkan nama-nama tumbuhan. Maka pembelajaran 

dilaksanakan semata-mata agar siswa dapat menyebutkan 

nama-nama tumbuhan tersebut. Ketika siswa sudah mampu 

menyebutkan nama-nama tumbuhan dengan benar berarti 

pembelajaran telah tuntas, sebaliknya jika siswa belum 

mampu menyebutkan nama-nama tumbuhan maka 
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pembelajaran belum tuntas. Dan biasanya dalam pertemuan 

ini seorang guru akan kembali menerangkan mata pelajaran 

yang mungkin belum bisa dipahami dengan baik oleh siswa 

atau akan melakukan kegiatan remidial jika itu memang 

diperlukan.
23

 

Jadi, indikator merupakan kompetensi yang harus 

dicapai oleh siswa atau dengan kata lain adalah perubahan 

yang diharapkan yang terjadi pada diri siswa pada aspek 

pengetahuan, sikap dan keterampilan setelah pembelajaran 

berlangsung, untuk mengetahuinya dilaksanakan melalui 

evaluasi, apakah dilakukan dengan tes lisan, tertulis atau 

tanya jawab. 

Untuk menyusun indikator pelajaran perlu 

diketahui terlebih dahulu syarat-syarat yang harus dipenuhi, 

beberapa sumber menyarankan agar menggunakan metoda 

SMART. 

S pecific : Indikator yang dibuat haruslah berfokus pada 

satu kemampuan. 

M easurable    : Indikator harus dapat diukur dan dievaluasi. 

A chievable : Indikator harus bisa diraih atau dicapai oleh 

siswa. 

R eality : Indikator harus nyata dalam prosesnya. 

T ime : Perhitungan waktu mencukupi.
24

 

Selain kelima syarat di atas, guru memerlukan 

kata kerja operasional, kata kerja biasanya mengacu pada 

taksonomi Bloom. Berikut beberapa kata kerja yang bisa 

                                                
23 Martinis Yamin, Kiat Membelajarkan Siswa, 55. 
24 Ibid., 54. 
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dipakai oleh guru dalam merumuskan indikator yang akan 

dicapai untuk dituangkan ke dalam RPP. 

Indikator memiliki kedudukan yang sangat 

strategis mengembangkan pencapaian kompetensi 

berdasarkan SK-KD. Indikator berfungsi sebagai berikut : 

1) Pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. 

Pengembangan materi pembelajaran harus sesuai 

dengan indikator yang dikembangkan. Indikator yang 

dirumuskan secara cermat dapat memberikan arah 

dalam pengembangan materi pembelajaran yang efektif 

sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, potensi dan 

kebutuhan peserta didik, sekolah, serta lingkungan. 

2) Pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. 

Desain pembelajaran perlu dirancang secara efektif agar 

kompetensi dapat dicapai secara maksimal. 

Pengembangan desain pembelajaran hendaknya sesuai 

dengan indikator yang dikembangkan, karena indikator 

dapat memberikan gambaran kegiatan pembelajaran 

yang efektif untuk mencapai kompetensi. Indikator 

yang menuntut kompetensi dominan pada aspek 

prosedural menunjukkan agar kcgiatan pembelajaran 

dilakukan tidak dengan strategi ekspositori melainkan 

lebih tepat dengan strategi discovery-inquiry. 

3) Pedoman dalam mengembangkan bahan ajar perlu 

dikembangkan oleh guru guna menunjang pencapaian 

kompetensi peserta didik. Pemilihan bahan ajar yang 

efektif harus sesuai tuntutan indikator sehingga dapat 

meningkatkan pencapaian kompetensi secara maksimal. 
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4) Pedoman dalam merancang dan melaksanakan 

penilaian hasil belajar Indikator menjadi pedoman 

dalam merancang, melaksanakan, serta mengeveluasi 

hasil belajar, rancangan penilaian memberikan acuan 

dalam menentukan bentuk dan jenis penilaian, serta 

pengembangan indikator penilaian. Pengembangan 

indikator penilaian harus mengacu pada indikator 

pencapaian yang dikembangkan sesuai dengan tuntutan 

SK dan KD.
25

 

3. Kitab Kuning 

Istilah kitab kuning bertujuan untuk memudahkan orang 

dalam menyebut. Sebutan “kitab kuning” ini adalah ciri khas 

Indonesia. Ada juga yang menyebutnya, “kitab gundul”. Ini 

karena disandarkan pada kata per kata dalam kitab yang tidak 

berharakat dan tidak memiliki tanda baca, hanya tulisan Arab 

yang biasanya juga tidak memiliki harokat, harokat itu sendiri 

adalah tanda-tanda yang menunjukkan huruf ganda, bunyi 

pendek, dan tidak berbaris. 

Kitab kuning biasanya juga disebut dengan “kitab 

kuno”, sebutan ini populer karena rentang waktu yang begitu 

jauh sejak kemunculannya dibanding sekarang. Karena saking 

kuno nya, model kitab dan gaya penulisannya kini jarang lagi 

digunakan kecuali di pesantren yang masih kental dengan nilai-

nilai salaf.
26

 

Kitab kuning selalu dipandang sebagai kitab-kitab 

keagamaan yang berbahasa Arab, atau berhuruf Arab, sebagai 

                                                
25

 Hamzah B. Uno, Perencanaan Pembelajaran (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

2016), 20. 
26 Imron Arifin, Kepemimpinan (Bogor: Bulan Bintang, 2000), 10. 
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produk pemikiran ulama-ulama lampau (As- Salaf) yang ditulis 

dengan format khas sebelum abad ke 17 M. Dalam rumusan 

yang lebih rinci definisi kitab kuning adalah kitab yang ditulis 

oleh ulama-ulama jaman dahulu, tetapi secara turun temurun 

menjadi referensi yang dibuat pedoman oleh para ulama 

Indonesia, bisa saja ditulis oleh ulama Indonesia sebagai karya 

tulis yang “independen”, ataupun ditulis oleh ulama Indonesia 

sebagai komentar atau terjemah atas kitab karya ulama 

terdahulu.
27

 

                                                
27 Sa’id Aqiel Siradj et-all, Pesantren Masa Depan (Cirebon: Pustaka 

Hidayah, 2004), 222. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuan-temuannya 

tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan 

lainnya, sehingga tujuan dari penelitian ini, yaitu menggambarkan 

realita empirik di balik fenomena yang terjadi di lapangan secara 

teliti.
28

 Alasan yang paling mendasar untuk memilih pendekatan 

kualitatif karena fokus atau masalah yang akan diteliti lebih 

banyak membahas proses dan memerlukan pengamatan yang 

mendalam dalam situasi yang alami, serta mengungkapkan 

fenomena tertentu yang sifatnya unik dan menekankan pada suatu 

proses. 

Penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini 

bermaksud untuk mengetahui bagaimanakah seharusnya peran 

organisasi HIMMAH dalam meningkatkan kompetensi siswa dan 

memahami kitab kuning. Hal yang melatar belakangi penggunaan 

pendekatan kualitatif ini adalah karena fokus penelitian yang 

diteliti banyak membahas tentang peran suatu organisasi di dalam 

mendukung kegiatan pembelajaran pada suatu Madrasah, dan di 

dalam perannya organisasi tersebut selalu melakukan kegiatan 

perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi. Dan keseluruhan data 

tersebut hanya akan bisa didapat dengan cara observasi, 

wawancara dan cara-cara lainnya yang berkaitan yang menjadi 

ciri khas penelitian kualitatif. 

                                                
28 Strauss dan Corbin, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2003), 4. 
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Sedangkan jenis penelitian kualitatif yang digunakan 

adalah studi kasus, karena peneliti menganalisis dan 

mendeskripsikan secara terperinci mengenai suatu lembaga. Studi 

kasus merupakan serangkaian kegiatan penyelidikan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis secara intensif dan terperinci 

suatu gejala atau unit sosial tertentu, seperti individu, kelompok, 

komunitas, atau lembaga.
29

 Dikatakan sebagai penelitian kualitatif 

jenis studi kasus, karena peneliti menekankan pada pengungkapan 

fakta tentang keorganisasian HIMMAH yang berada di bawah 

naungan Madrasah Miftahul Huda. 

B. Kehadiran Peneliti  

Dalam penelitian ini peneliti akan bertindak sebagai 

pengumpul data yang sekaligus akan aktif di lapangan
30

, dan 

peneliti akan bertindak sebagai pengamat aktif, yang akan 

langsung terjun di lapangan guna mendapatkan informasi sedetail-

detailnya dan berdasarkan kenyataan yang akan ditemui. Karena 

ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari peneliti 

yang ikut serta dalam menentukan keseluruhan skenarionya,
31

 dan 

peneliti akan menjadi instrument kunci, partisipan penuh 

sekaligus pengumpul data, dan instrument lain adalah sebagai 

penunjang. 

C. Lokasi Penelitian 

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Madrasah 

Miftahul Huda Mayak Ponorogo. Peneliti tertarik dengan lokasi 

                                                
29 Wiyono, Metodologi Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan 

Action Research) (Malang: Universitas Negeri Malang, 2007), 77. 
30 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo, 2001), 56. 
31 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja 

Rosda Karya, 1995), 117. 
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tersebut karena ingin mengetahui bagaimanakah peran organisasi 

HIMMAH dalam meningkatkan kompetensi siswa di Madrasah 

Miftahul Huda Mayak Ponorogo, dan di sisi lain Madrasah 

Miftahul Huda Mayak adalah Madrasah yang berada di bawah 

naungan yayasan Pondok Pesantren Darul Huda Mayak yang 

memiliki organisasi cukup banyak, selain itu Madrasah Miftahul 

Huda adalah madrasah yang memiliki jumlah siswa yang banyak 

yaitu 6644 siswa yang tentunya perlu tenaga extra dalam 

mewujudkan kegiatan tersebut. 

D. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini 

adalah berupa kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data 

berupa dokumen dan data lain yang berkaitan.
32

 Sumber data yang 

dimaksud adalah data yang telah diperoleh peneliti dari subjek 

yang diteliti. Sumber data disebut responden jika peneliti 

menggunakan kuisioner dan wawancara pada saat pengumpulan 

data, responden adalah orang yang menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, baik pertanyaan yang 

tertulis maupun lisan. Dan jika peneliti menggunakan teknik 

observasi, maka data yang diperoleh adalah berupa benda, proses 

sesuatu dan gerak yang berkaitan dengan penelitian. 

Dan jika peneliti menggunakan teknik dokumentasi, 

maka catatan dan dokumen akan menjadi sumber data.
33

 Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

dengan teknik wawancara dengan sumber data adalah ketua dan 

                                                
32 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  ( Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2003), 157. 
33 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik 

(Bandung: Rineka Cipta, 2006), 129. 
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anggota-anggota dari pengurus organisasi HIMMAH, bapak 

kepala Madrasah Miftahul Huda Mayak, pembimbing organisasi 

HIMMAH, dewan asatidz dan ustadzah, beberapa siswa Madrasah 

Miftahul Huda Mayak Ponorogo sebagai sampel. 

Maka bisa disimpulkan bahwa data yang akan 

didapatkan peneliti pada penelitian ini adalah sumber data berupa 

manusia dan non manusia, manusia adalah orang yang paham 

dengan keadaan organisasi HIMMAH meliputi ketua HIMMAH 

itu sendiri, sebagian anggota HIMMAH sebagai sampel, Dewan 

Asatidz dan tentunya bapak kepala Madrasah Miftahul Huda 

Mayak, serta beberapa siswa Madrasah Miftahul Huda Mayak 

Ponorogo sebagai sampel. Sedangkan sumber data non manusia 

berupa dokumen atau arsip yang terkait dengan fokus penelitian 

ini, baik arsip maupun dokumen yang didapatkan di dalam 

keorganisasian HIMMAH tersebut ataupun yang diperoleh dari 

Madrasah Miftahul Huda. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada 

penelitian ini antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Observasi dalam konteks penelitian ilmiah adalah studi yang 

disengaja dan dilakukan secara sistematis, terencana, terarah pada 

suatu tujuan dengan mengamati dan mencatat fenomena atau 

perilaku satu atau sekelompok orang dalam konteks kehidupan 

sehari-hari dan memperhatikan syarat penelitian ilmiah. Observasi 

atau pengamatan dalam penelitian ini dilakukan tidak saja kepada 

subyek penelitian, tetapi juga kondisi dan situasi saat guru 

melakukan kegiatan pembelajaran di kelas dan di luar kelas. 

Dalam melakukan observasi ini peneliti menggunakan teknik 

observasi partisipan dengan membuat pedoman observasi yang 
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memberikan kisi-kisi apa dan kondisi bagaimana saja yang 

diamati.
34

  Berikut ini teknik-teknik yang akan digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data 

1. Observasi 

Ada beberapa macam observasi yang akan digunakan 

oleh peneliti yaitu meliputi observasi partisipatif, observasi 

terus terang dan tersamar, serta observasi tak terstruktur.  

Observasi partisipatif adalah ketika peneliti terlibat 

langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang 

diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian, 

sambil melakukan pengamatan peneliti juga mengikuti apa 

yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka 

dukanya, dengan observasi partisipan ini maka data yang 

diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui 

pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.
35

 

Kemudian observasi terus terang atau tersamar 

peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus 

terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan 

penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal 

sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat 

peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, 

hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari 

merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau 

dilakukan dengan terus terang, maka peneliti tidak akan 

diijinkan untuk melakukan observasi.
36

 

                                                
34 Faisal Anapiah, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2010), 67. 
35

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2015), 224. 
36 Ibid., 225. 
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Teknik observasi terakhir yaitu observasi tak 

berstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara 

sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan 

karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan 

diamati. Dalam melakukan pengamatan peneliti tidak 

menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa 

rambu-rambu pengamatan.
37

 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang 

bagaimana kinerja HIMMAH dalam mengorganisir kegiatan 

pembelajaran di Madrasah Miftahul Huda Mayak Ponorogo. 

Hasil observasi dalam penelitian ini akan dicatat 

dalam catatan lapangan, sebab catatan lapangan merupakan alat 

yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Dalam 

penelitian kualitatif, peneliti mengandalkan pengamatan dan 

wawancara dalam pengumpulan data di lapangan. Pada waktu 

di lapangan membuat catatan, setelah pulang ke rumah atau 

tempat tinggal barulah peneliti menyusun catatan lapangan.
38

 

Dengan metode ini, penulis berharap agar mudah 

untuk memperoleh data yang diperlukan dengan pengamatan 

dan pencatatan terhadap suatu objek yang diteliti, sebagai 

pendukung penelitian ini, data yang penulis observasi adalah 

apa saja yang ada di lokasi tempat penelitian tersebut yang 

meliputi lingkungan, berbagai hal yang berkaitan dengannya, 

mengamati sarana dan prasarana serta hal-hal yang mengacu 

pada implementasi program peningkatan kompetensi dan 

memahami kitab kuning serta faktor yang mendukung dan 
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 Ibid., 228. 
38 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  ( Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2003), 153-154. 
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menghambat kegiatan HIMMAH di Madrasah Miftahul Huda 

Mayak Ponorogo. 

Keseluruhan metode observasi ini akan digunakan 

sesuai dengan kebutuhan, waktu dan tempat, serta 

implementasinya akan digunakan untuk membantu 

mendapatkan data yang akurat baik dari lembaga Madrasah 

Miftahul Huda Mayak atau organisasi HIMMAH itu sendiri. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan 

untuk tujuan penelitian dengan cara tanya-jawab dan bertatap 

muka antara penanya dan penjawab dengan atau tanpa panduan 

wawancara. Yaitu interaksi bahasa yang berlangsung antara 

dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu 

yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan 

kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat 

dan keyakinannya
39

 Teknik wawancara yang digunakan adalah 

wawancara terstrukur dengan cara menyiapkan pertanyaan-

pertanyaan yang akan diajukan pada narasumber, selain 

wawancara terstruktur peneliti juga akan menggunakan 

wawancara semi terstruktur dan tak terstruktur, di mana 

wawancara ini lebih bebas daripada wawancara terstruktur dan 

berguna untuk memperkuat serta menemukan permasalahan 

secara lebih luas dan terbuka.
40

 Pihak yang akan diwawancarai 

meliputi pihak Madrasah Miftahul Huda, dewan asatidz yang 

membimbing organisasi tersebut dan beberapa anggota 

HIMMAH serta siswa Madrasah Miftahul Huda Mayak. 

                                                
39

 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2011). 50 
40 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 233. 
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Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi 

mengenai profil organisasi, struktur organisasi, sarana dan 

prasarana, jumlah pengurus HIMMAH, dan siswa di Madrasah 

Miftahul Huda Mayak Ponorogo. Adapun data khusus yang 

akan peneliti tanyakan yaitu upaya HIMMAH dalam 

mengorganisir kegiatan pembelajaran di Madrasah Miftahul 

Huda Mayak, upaya HIMMAH dalam meningkatkan 

kompetensi dan memahami kitab kuning siswa Madrasah 

Miftahul Huda Mayak, dan faktor pendukung dan penghambat 

upaya organisasi HIMMAH dalam meningkatkan kompetensi 

dan memahami kitab kuning siswa di Madrasah Miftahul Huda 

Mayak Ponorogo 

3. Dokumentasi  

Teknik dokumentasi/dokumenter (documentaly study) 

merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan 

menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, 

gambar maupun elektronik (rekaman), dan dokumen-dokumen 

yang dihimpun dipilih yang sesuai dengan tujuan dan fokus 

masalah.
41

 

Teknik dokumentasi digunakan dalam penelitian ini, 

karena mengingat: 

a. Sumber ini selalu tersedia, cukup mudah dan murah 

terutama ditinjau dari konsumsi waktu, serta didukung 

dengan semakin mudahnya alat dokumentasi pada zaman 

sekarang ini, karena hampir setiap orang memiliki gadged 

yang sudah dilengkapi kamera sebagai alat yang mudah 

dioperasikan guna membantu pendokumentasian 

                                                
41 Nana Syaodin, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: PT. Remaja 

Rosda Karya, 2009), 221-222. 
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b. Rekaman dan dokumen merupakan sumber informasi yang 

stabil, baik keakuratannya dalam merefleksikan situasi yang 

terjadi di masa lalu, maupun dapat dianalisis kembali tanpa 

mengalami perubahan 

c. Sumber ini sering merupakan pernyataan yang legal yang 

dapat memenuhi akuntabilitas. Hasil pengumpulan data 

melalui cara dokumentasi ini, dicatat dalam format transkrip 

dokumentasi. 

d. Rekaman dan dokumen merupakan sumber informasi yang 

kaya, secara konstektual relevan dan mendasar dalam 

konteknya 

Metode dokumentasi ini digunakan peneliti untuk 

mempermudah dalam memperoleh data tentang peran 

organisasi HIMMAH dalam meningkatkan kompetensi siswa 

Madrasah Miftahul Huda Mayak Ponorogo, yang berupa data-

data program kerja HIMMAH Madrasah Miftahul Huda Mayak 

Ponorogo. Hasil pengumpulan data melalui cara dokumentasi 

ini, dicatat dalam format transkrip dokumentasi. 

Metode dokumentasi adalah suatu cara memperoleh 

data melalui pengumpulan catatan-catatan, transkrip, notulen 

rapat dan lain-lain sebagai bukti fisik. Adapun data-data yang 

dihimpun melalui metode dokumentasi dalam penelitian ini 

adalah profil madrasah, letak geografis madrasah, jumlah 

pengajar, jumlah santri, visi dan misi, struktur organisasi, dan 

dokumen-dokumen lainnya yang berkenaan dengan penelitian 

ini. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses yang dilakukan 

secara sistematis untuk mencari, menemukan dan menyusun 
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transkrip wawancara, catatan-catatan lapangan, dan bahan-bahan 

lainnya yang telah dikumpulkan peneliti dengan teknik-teknik 

pengumpulan data lainnya. Teknik analisis data dalam kasus ini 

menggunakan analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang 

diberikan Miles Huberman.
42

  

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya 

sudah jenuh.
43

 Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan konsep yang dirumuskan oleh Miles dan 

Huberman, menurut mereka analisis data kualitatif adalah 

mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan.
44

 

Untuk memproses analisis data dalam model Milles dan 

Huberman, dapat melalui tiga proses, yaitu: 

1. Proses Reduksi Data 

 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, 

dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-

catatan tertulis di lokasi penelitian. Reduksi ini berlangsung 

secara terus menerus selama kegiatan penelitian yang 

berorientasi kualitatif berlangsung.
45

 

2. Proses Penyajian Data 

Penyajian data di sini merupakan sekumpulan 

informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya 

                                                
42 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 287. 
43 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, 246. 
44

 Ibid., 174. 
45 M. Djunaidi Ghony, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jogjakarta: Ar- 

Ruzz Media, 2012), 307 
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penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Beberapa 

jenis bentuk penyajian data adalah bentuk matriks, grafik, 

jaringan, bagan, dan sebagainya.
46

 

3. Proses Menarik Kesimpulan 

Proses yang ketiga ini peneliti mulai mencari arti 

benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, 

konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan 

proposisi.
47

 

Kaitan antara analisis data dengan pengumpulan data 

disajikan oleh Miles dan Huberman dalam diagram berikut: 

 
Bambar 1. Analisis Data Model Interaktif 

 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah 

difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. 

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun 

                                                
46 Ibid., 38 
47

 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung 

Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu (Jakarta: 

Rajagrafindo Persada, 2014), 187. 

Pengumpulan data Penyajian data 

Reduksi data Kesimpulan-

kesimpulan: 

Penarikan/Verivikasi 
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ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan 

dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada 

orang lain.  

Mereduksi data dalam konteks penelitian yang 

dimaksud adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, membuat katagori. 

Dengan demikian data yang telah direduksikan memberi 

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya. Setelah data direduksi, 

maka langkah selanjutnya adalah mandisplaykan data atau 

menyajikan data ke dalam pola yang dilakukan dalam bentuk 

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

pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama 

penelitian, maka pola tersebut sudah menjadi pola yang baku dan 

selanjutnya akan didisplaykan pada laporan akhir penelitian. 

Langkah yang terakhir dalam penelitian ini adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi.
48

 

G. Pengeceken Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang 

diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan 

(reliabilitas). Dalam bagian ini peneliti akan mempertegas teknik 

apa yang digunakan dalam mengadakan pengecekan keabsahan 

data yang ditemukan. Berikut beberapa teknik yang pengecekan 

keabsahan penelitian:  

1. Perpanjangan keikutsertaan 

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen 

itu sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan 

keberhasilan pada pengumpulan data. Dalam hal ini 

                                                
48 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 287. 
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keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu 

singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti 

pada tempat yang diteliti.
49

 

2. Pengamatan yang tekun  

Ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur 

dalam situasi yang sangat relavan dengan persoalan atau isu 

yang dicari. Jadi akurat atau tidaknya hasil penelitian 

tergantung dari ketekunan peneliti itu sendiri, semakin tekun 

dan telaten seorang peneliti maka semakin valid data yang akan 

diperoleh.
50

 

3. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan 

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data itu. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik 

pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, 

penyidik dan teori.
51

 

H. Tahapan-tahapan Penelitian 

Dalam penelitian ini ada beberapa tahapan dalam 

penelitian, yaitu: 

1. Tahapan Sebelum ke Lapangan 

Pada tahap ini peneliti melaksanakan kegiatan yang 

meliputi: a) menyusun rancangan penelitian, pada tahap ini 

peneliti membuat latar belakang masalah penelitian dan alasan 

pelaksanaan penelitian, b) memilih lapangan penelitian, pada 

                                                
49

 Ibid., 327. 
50 Ibid., 329. 
51 Ibid., 330. 
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tahap ini peneliti menentukan lapangan sesuai dengan judul 

yang peneliti ambil, c) mengurus perizinan, peneliti 

menyerahkan surat penelitian yang disetujui oleh Ketua 

Jurusan IAIN Ponorogo dan Dosen Pembimbing d) menjajaki 

dan menilai lapangan,
52

 peneliti melakukan kegiatan interaksi 

fisik di dalam lapangan akan diteliti, dan peneliti akan menjadi 

peran utama dalam penyaringan data. 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Pada tahap selanjutnya peneliti melaksanakan kegiatan 

di lapangan. Adapun tahap ini disebut dengan tahap pekerjaan 

lapangan yang meliputi kegiatan: a) memahami latar penelitian 

dan persiapan diri, b) memasuki lapangan dan c) berperan serta 

sambil mengumpulkan data.
53

 Pada tahap pekerjaan lapangan 

ini, peneliti akan berusaha untuk memahami kondisi yang ada 

di lapangan serta berinteraksi dan berperan langsung dengan 

keadaan lapangan guna mengumpulkan data-data penelitian 

yang dibutuhkan 

3. Tahap Analisis Data 

Dari data-data yang diperoleh selama kegiatan 

penelitian di lapangan. Maka tahap selanjutnya adalah analisis 

data. Pada tahap ini kegiatan yang dilaksanakan meliputi: a) 

reduksi data, b) penyajian data, dan c) verifikasi/penarikan 

kesimpulan. 

4. Tahap Penulisan Laporan 

Tahap akhir dari penelitian yang dilaksanakan ini 

adalah penulisan laporan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan 

meliputi: a) penyusunan hasil penelitian, b) konsultasi hasil 

                                                
52 Ibid., 332. 
53 Ibid., 137. 
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penelitian kepada pembimbing, c) perbaikan hasil konsultasi 

ketika ditemukannya data yang perlu untuk direvisi, d) 

pengurusan kelengkapan persyaratan ujian, dan e) ujian skripsi. 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya Madrasah Miftahul Huda 

Madrasah Miftahul Huda Mayak berdiri tahun 

1967. Berdirinya Madrasah Diniyah Miftahul Huda ini berada 

di bawah naungan Pondok Pesantren Darul Huda Mayak 

Ponorogo. Pondok Pesantren Darul Huda Mayak awal mula 

berdirinya adalah untuk tempat mengkaji, mencari dan 

menimba ilmu pengetahuan tentang agama Islam dengan 

didampingi oleh kyai dan guru. Kemudian walaupun dengan 

perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin 

tahun semakin kompleks Pondok Pesantren Darul Huda Mayak 

masih tetap bertahan dalam pendidikan salafiyah dan modern, 

yaitu melestarikan hal-hal lama yang baik dan 

mengembangkan hal-hal baru yang lebih baik dan bermanfaat, 

dan sekarang semakin eksis berkembang, baik dari segi jumlah 

santrinya, tujuannya, maupun sistem pendidikan yang 

diselenggarakan. 

Pondok Pesantren Darul Huda Mayak merupakan 

salah satu pondok pesantren yang menggunakan metode 

salafiyyah dan haditsah, didirikan pada tahun 1968 oleh KH. 

Hasyim Sholeh. Metode salaf yang digunakan di Pondok 

Pesantren Darul Huda adalah metode sorogan, wekton 

(kegiatan mengaji kitab yang dilaksanakan setelah sholat subuh 

berjama’ah), dan sekolah diniyah yang sekarang disebut 

dengan Madrasah Miftahul Huda. Sedangkan metode modern 

yang dimaksudkan adalah adanya penyelenggaraan sekolah 

formal dengan kurikulum Departemen Agama yaitu Madrasah 

Aliyah Darul Huda Ponorogo dan Madrasah Tsanawiyah Darul 
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Huda. Dengan metode pendidikan campuran antara salafiyah 

dan modern tersebut santri Pondok Pesantren Darul Huda 

Mayak diharapkan dapat mempelajari ilmu agama secara utuh 

serta mampu mengikuti perkembangan zaman. 

Untuk mengikuti perkembangan zaman serta 

terdorong untuk berperan aktif melaksanakan program 

pemerintah dalam membangun manusia seutuhnya berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945. Maka Pondok Pesantren Darul Huda 

Mayak mendirikan Madrasah Miftahul Huda dengan jenjang 

sekolah persiapan selama satu tahun, ibtidaiyyah selama enam 

tahun, bukan hanya itu saja Pondok Pesantren Darul Huda 

padaa 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). Madrasah 

Tsanawiyah selama tiga tahun dan Madrasah Aliyah selama 

tiga tahun. Kemudian karena adanya beberapa faktor yang 

memungkinkan untuk menarik minat santri, maka sekitar tahun 

2001 sistem pendidikan di Madrasah Diniyah Miftahul Huda 

diubah dengan jenjang selama enam tahun. Hal ini 

dimaksudkan untuk santri yang memulai pendidikan di Pondok 

Pesantren Darul Huda, sejak di Tsanawiyah yang akan 

ditempuh selama tiga tahun, kemudian melanjutkan ke 

Madrasah Aliyah Darul Huda selama tiga tahun, maka akan 
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selesai juga dalam mengikuti pembelajaran di Madrasah 

Miftahul Huda yang ditempuh selama enam tahun.
54

 

2. Visi dan Misi Madrasah Miftahul Huda  

Bagi setiap lembaga pastilah mempunyai visi, misi 

untuk mewujudkan tujuan dari lembaga tersebut. Adapun visi 

dan misinya yaitu: 

Visi : Berilmu, beramal, dan bertaqwa dengan dilandasi 

akhlaqul  karimah. 

Misi : Menumbuhkan budaya ilmu, amal dan Taqwa 

disertai akhlaq al-karimah pada jiwa santri dalam 

pengabdiannya pada Agama dan masyarakat.
55

 

3. Letak Geografis Madrasah Miftahul Huda Mayak 

Letak Geografis Madrasah Miftahul Huda Mayak 

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. Pondok 

pesantren Darul Huda merupakan salah satu pondok pesantren 

yang lokasinya sangat strategis karena terletak di jantung kota 

Ponorogo. Batas-batas lokasinya adalah: 

Sebelah utara : Jalan Menur Ronowijayan 

Sebelah selatan : Kantor Departemen Agama  

Sebeah timur : Jalan Suprapto 

Sebeah barat : Jalan Ir. H. Juanda Gang VI 

Letak Madrasah Miftahul Huda Mayak Tonatan 

Ponorogo dari Kecamatan Kota Ponorogo sekitar kurang lebih 

1 km, sedangkan dari Kabupaten Ponorogo sekitar kurang lebih 

3 km
56
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 Lihat lampiran transkrip 07/O/02-3/2019 
55 Lihat lampiran transkrip 07/O/02-3/2019 
56 Lihat lampiran transkrip: 07/O/10-2/2019 
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4. Struktur Madrasah Miftahul Huda 

Pada lembaga pendidikan Madrasah Miftahul Huda 

memiliki struktur organisasi yang telah tertata dengan tujuan 

agar tugas yang ada bisa di kerjakan secara kolektif dan bisa 

diselesaikan secara maksimal, dan dengan begitu tujuan yang 

telah ditetapkan bersama bisa terlaksana dengan baik 

Adapun struktur organisasi Madin Miftahul Huda 

Mayak adalah sebagai berikut: 

a. Pimpinan Yayasan : KH. Abdussami‟ Hasyim 

b. Kepala Madin Mifathul Huda : Ust. H. A. Saifuddin R. 

c. WaKa. Kurikulum : Ust. H. Abdul Adhim 

d. WaKa. Kesiswaan : Ust. Izzuddin Abdul Aziz 

e. WaKa. Tata Usaha : Ust. Ahmad Hamrofi 

f. Dewan Asatidz/Ustadzat 

g. Siswa/Siswi
57

 

5. Struktur organisasi HIMMAH Madrasah Miftahul Huda 

Data yang kami peroleh dari kantor organisasi 

HIMMAH bahwa organisasi HIMMAH dibagi menjadi 

kepengurusan HIMMAH putra dan kepengurusan HIMMAH 

putri. HIMMAH putra terdiri dari 5 anggota pelindung, 5 

pembimbing dan 73 pengurus, kemudian untuk HIMMAH 

putri terdiri dari 4 anggota pelindung, 8 pembimbing dan 108 

anggota, jadi seluruh pengurus HIMMAH putra dan putri jika 

dijumlahkan akan menjadi 181 anggota. Kesemuanya dibagi 

dalam beberapa bidang kepengurusan yaitu ketua (rois), 

sekertaris (katib), bendahara (aminusshunduq), bidang 

pendidikan (qism at-tarbiyah), bidang kebersihan (qism al 

jamilah), bidang perlengkapan (qism at tajhizu al ammah), 

                                                
57 Lihat lampiran transkrip: 06/O/02-3/2019 
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bidang humas (qism al khorijiyah), dan bidang keamanan (qism 

al amni).
58

 

Dan kepengurusan organisasi HIMMAH ini telah 

memiliki program kerja selama yang telah direncanakan 

selama satu tahun kepengurusan.
59

 

6. Keadaan Dewan Asatidz dan Ustadzat 

a. Keadaan Dewan Asatidz/Ustadzat 

 

Keadaan Asatidz/Ustadzat dan tenaga pengajar di 

Madrasah Miftahul Huda berjumlah ± 199 orang. Tenaga 

pengajar yang ada memiliki latar belakang pendidikan yang 

berbeda, baik yang berasal dari lulusan Madrasah Miftahul 

Huda, alumni pondok-pondok Salaf di Jawa seperti Pondok 

Al Anwar Sarang, pondok Lirboyo Kediri, Pondok Ploso 

Kediri dan beberapa Universitas/Perguruan Tinggi. Adapun 

untuk rinciannya sebagaimana terlampir.
60

 

b. Keadaan Jumlah Santri/Siswa 

Jumlah santri Madrasah Miftahul Huda baik putra 

maupun putri ± 5.340 mulai dari jenjang kelas 1, 

Experimen
61

, 2, 3, 4, 5 dan 6. Adapun untuk rinciannya 

sebagaimana terlampir.
62

 

7. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana adalah sesuatu yang wajib 

                                                
58 Lihat lampiran transkrip: 01/O/10-2/2019 
59 Lihat lampiran transkrip: 02/O/10-2/2019 
60 Lihat lampiran transkrip: 05/O/10-2/2019 
61 Experimen adalah sebutan untuk kelas akselerasi, jadi siswa baru yang 

memiliki kemampuan lebih akan dikumpulkan di kelas tersebut dan pada saat 

kenaikan kelas akan langsunug di naikkan ke kelas tiga Madrasah Miftahul Huda 
62 Lihat lampiran transkrip: 04/O/10-2/2019 
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dimiliki oleh setiap organisasi, karena keadaan sarana dan 

prasarana ini akan bisa membantu dan mendukung berjalannya 

suatu organisasi, sudah dipastikan tanpa adanya sarana dan 

prasarana yang memadai pasti suatu organisasi tidak akan bisa 

berjalan dengan baik dan akan mengakibatkan program kerja 

yang telah dicanangkan tidak akan bisa tercapai. 

Adapun sarana dan prasarana HIMMAH sebagaimana 

terlampir.
63

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Upaya apa saja yang dilakukan HIMMAH dalam 

mengorganisir kegiatan pembelajaran di Madrasah Miftahul 

Huda Mayak 

Kegiatan pembelajaran di dalam setiap lembaga baik 

lembaga pendidikan formal maupuan lembaga pendidikan non 

formal adalah bertujuan untuk mencetak generasi yang unggul 

di bidangnya. Maka dari itu perlulah setiap komponen dari 

suatu lembaga pendidikan bisa bekerja sama dengan baik 

sesuai dengan bidangnya. Seperti yang diungkapkan oleh 

ustadz Hafidzul Kirom selaku waka tata usaha Madrasah 

Miftahul Huda 

“Salah satu tugas kepala sekolah adalah 

membimbing guru dalam hal menyusun dan melaksanakan 

program pengajaran, mengevaluasi hasil belajar serta 

melaksanakan program pengajaran. Dan di Madrasah 

Miftahul Huda ini kepala sekolah berfungsi juga untuk 

mengontrol kinerja guru, murid dan organisasi yang 

bernaung di bawah lembaga Madrasah Miftahul Huda.” 

                                                
63 Lihat lampiran transkrip: 03/O/10-2/2019 
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Maka berdasarkan keterangan beliau tersebut suatu 

lembaga pendidikan Khusunya Madrasah Miftahul Huda 

haruslah memiliki sosok kepala sekolah yang bisa dan mampu 

bertanggungjawab terhadap madrasahnya serta bisa 

mengayomi dan membimbing seluruh staf ketenagakerjaan, 

guru, serta organisasi yang turut serta mensukseSkan kegiatan 

pembelajaran di madrasahnya. 

Kemudian tugas guru juga sangat penting yaitu untuk 

memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik serta 

membentuk akhlak yang baik agar tercipta generasi yang 

berilmu, beramal, dan bertaqwa dengan dilandasi akhlaq al-

karimah agar dapat muncul budaya ilmu, amal dan taqwa 

disertai akhlaq al-karimah pada jiwa santri dalam 

pengabdiannya pada agama dan masyarakat. Maka dengan 

tugas guru di Madrasah Miftahul Huda yang cukup kompleks 

serta dengan banyaknya jumlah siswa yang ada di Madrasah 

Miftahul Huda maka perlulah adanya organisasi HIMMAH 

yang turut membantu dalam mewujudkan visi dan misi 

Madrasah Miftahul Huda tersebut. 

Pemberangkatan siswa ini dilakukan setiap hari dan 

hanya berfokus di lingkungan pondok saja, yaitu seperti 

mengumumkan lewat speaker sekitar pukul 14.20 WIB. 

Kemudian pada waktu yang sama pengurus HIMMAH 

menyebar ke area-area pondok dan madrasah yang telah 

ditentukan, seperti gerbang masuk area pondok putra, gerbang 

masuk area pondok putri, gerbang utama dan tempat-tempat 

yang perlu untuk dijaga, seperti asrama putri, dan gedung-
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gedung putri
64

. Selain itu ada juga pengurus yang bertugas 

untuk berjaga di area kamar mandi guna menindak santri-

santri yang masih mandi. Kemudian sekitar pukul 14.30 WIB 

barulah akan dibunyikan bel dan sholawat akan 

dikumandangkan sebagai tanda rangkaian kegiatan 

pembelajaran akan dimulai, siswa-siswi yang berangkat pada 

saat sholawat telah dikumandangkan dianggap terlambat dan 

akan mendapatkan hukuman. Hukuman bagi siswa adalah 

melakukan muhafadloh di depan asrama juhfah sambil berdiri 

hingga waktu muhafadloh selesai, kemdian siswi mendapatkan 

hukuman berupa muhafadloh sambil berdiri di lapangan dan 

menghadap ke tiang bendera seperti yang telah diterangkan 

oleh ustadzah Siti Shofiyah 

“Untuk siswa yang terlambat baik siswa laju 

ataupun mukim akan dikenai hukuman yaitu berdiri di 

lapangan dan melakukan muhafadloh di lapangan sesuai 

dengan tingkatanya sampai kegiatan muhafadloh 

berakhir.”
65

 

Dan rangkaian hukuman ini berlaku bagi siswa-siswi 

laju
66

 juga. ustadzah Siti Shofiyah menambahkan, 

“Ketika kegiatan pembelajaran dimulai yaitu pada 

pukul 15.00 s.d. 16.30 WIB akan ada sebagian pengurus 

HIMMAH yang mengecek asrama apakah sudah kosong 

serta mengarahkan siswi yang sakit dan belum izin untuk 

izin”
67

 

                                                
64 Lihat lampiran transkrip: 03/W/20-2/2019 
65 Ibid. 
66 Siswa laju adalah sebutan yang biasanyadi tujukan bagi siswa-siswi 

yang tidak mondok di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak akan tetapi mengikuti 

kegitan belajar dan mengajar di lingkungan Madrasah Miftahul Huda  
67 Lihat lampiran transkrip: 03/W/20-2/2019  
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Siswi yang sakit diperbolehkan tidak mengikuti 

kegiatan pembelajaran dengan catatan sudah izin ke pihak 

madrasah, dan jika belum izin, maka santri tersebut akan 

diarahkan untuk izin terlebih dahulu. Kemudian jika 

diketemukan adanya siswa maupun siswi yang membolos, 

maka akan mendapatkan hukuman dari pengurus HIMMAH 

yang melaksanakan kontrol, siswa yang melakukan 

pelanggaran tersebut biasanya dibawa ke kantor madrasah 

guna mendapatkan pembinaan lebih lanjut, pembinaan bagi 

siswa dan siswi yang membolos adalah dengan melakukan 

absen wajib di kantor madrasah setiap hari selama dua sampai 

empat minggu tergantung tingkat pelanggaran yang 

dilakukanya, ini bertujuan agar santri yang terkait bisa terus 

dikontrol keaktifan sekolahnya oleh madrasah secara langsung 

serta menimbulkan efek jera yang nantinya membuat siswa 

bisa semakin aktif dalam mengikuti pembelajaran. 

Kemudian di sisi lain pengurus organisasi HIMMAH 

bidang kebersihan melakukan tugasnya sebagai pengontrol 

kebersihan lingkungan madrasah, yaitu dengan cara 

menginstruksikan setiap pengurus HIMMAH yang berjaga di 

sekitar madrasah dan kelas untuk mengarahkan dan 

membimbing siswa siswi agar membersihkan kelasnya secara 

rutin dan teratur setiap hari sebelum kegiatan muhafadloh 

dimulai, kemudian pengurus Qismu al Jamilah yang lain 

mengontrol halaman madrasah serta menjadwal kelas-kelas 

untuk memebersihkan halaman madrasah secara berkala. Ini 

dimaksudkan agar tercipta lingkungan yang bersih agar 

kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan baik kondusif 
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serta guru dan siswa bisa nyaman dalam melakukan aktifitas 

di Madrasah Miftahul Huda.
68

 

Jadi upaya organisasi HIMMAH dalam mengkoordinir 

kegiatan pembelajaran di Madrasah Miftahul Huda, yaitu 

mulai dari pemberangkatan siswa pada pukul 14.30 WIB agar 

bisa mengikuti kegiatan sholawatan dan muhafadloh bersama 

dan dilanjutkan kegiatan belajar dan mengajar pada pukul 

15.00 sampai dengan 16.30 WIB. Upaya yang dilakukan  

organisasi HIMMAH cenderung pada pendekatan secara 

langsung yaitu dengan cara mengarahkan siswa agar siswa 

bisa selalu mengikuti kegiatan pembelajaran di madrasah 

dengan baik, adapun hukuman yang diberikan bagi siswa yang 

melanggar adalah untuk menimbulkan efek jera bagi para 

siswa agar di kemudian hari kesalahan ataupun pelanggaran 

yang sama tidak diulang kembali. 

2. Peran HIMMAH dalam Meningkatkan Kompetensi 

Memahami Kitab Kuning Siswa Madrasah Miftahul Huda 

Mayak? 

Pada dasarnya dalam rangka meningkatkan pemahaman 

santri terhadap pelajaran terutama pembelajaran tentang kitab 

kuning di Madrasah Miftahul Huda telah diajarkan di dalam 

kelas setiap hari oleh masing-masing guru sesuai dengan mata 

pelajaran dan tingkatan kelas, sebagai contoh materi pelajaran 

Fiqih kitab Mabadiu al Fiqhiyah kelas satu dan kelas dua serta 

kitab Fathu al Qorib pada kelas dua sampai kelas enam 

diajarkan di dalam kelas selama satu kali pertemuan dalam 

seminggu dengan durasi 1 jam 30 menit, penyampaian materi 

ini biasanya diawali dengan memberi makna gandul pada 

                                                
68Lihat lampiran transkrip: 01/W/13-2/2019 
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kitab tersebut kemudian materi yang telah dimaknai gandul 

tadi diterangkan oleh guru di dalam kelas dengan model 

ceramah serta mempraktekkan materi yang memungkinkan 

untuk dipraktekkan di dalam kelas. 

Namun kenyataannya di lapangan masih diketemukan 

beberapa siswa-siswi yang belum bisa memahami apa yang 

telah diterangkan dan dijelaskan guru di dalam kelas, 

walaupun guru sudah menyampaikan materi dengan jelas 

terhadap setiap bab yang dipelajari, ini mungkin dikarenakan 

beberapa sebab seperti siswa takut atau malu untuk bertanya 

atau pun siswa itu sendiri yang memiliki sedikit kelemahan 

dalam memahami materi yang telah disampaikan. Maka di 

sinilah organisasi HIMMAH akan membantu siswa-siswi 

dalam memahami beberapa materi yang dianggap penting 

serta telah direncanakan dan dicantumkan dalam program 

kerja selama masa kepengurusan dan mempunyai manfaat 

besar bagi siswa dan siswi. 

Adapun kegiatan organisasi HIMMAH yang cukup baik 

adalah kegiatan takror, seperti yang diterangkan oleh ustadz 

Imron Rosyadi ini, 

“Takror adalah sejenis kegiatan belajar bareng-bareng 

(bersama) di dalam kelas yang dilaksanakan pada pukul 

19.00 s.d 20.00 pada hari Senin dan Jum’at, pada kegiatan 

itu siswa didampingi oleh pengurus organisasi HIMMAH 

yang bertugas di masing-masing kelas serta dibantu oleh 

siswa kelas 6 MMH untuk membimbing siswa yang belajar 

di dalam kelas”
69

 

                                                
69 Lihat lampiran transkrip: 01/W/13-2/2019 
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Seluruh seluk beluk takror ini telah ditata dan 

direncanakan oleh organisasi HIMMAH bidang qismu at 

tarbiyah mulai dari siapa yang akan bertugas jaga di gerbang 

pondok, berkeliling untuk kontrol, menjaga dan membimbing 

siswa-siswi di masing-masing kelas dan lain-lain, maka bisa 

disimpulkan didalam kegiatan takror ini organisasi HIMMAH 

berperan sebagai organisasi yang merencanakan segala 

keperluan takror serta mendampingi sekaligus memandu siswa 

dalam kegiatan belajar. Tujuan dari takror ini adalah untuk 

memperdalam pemahaman dan kompetensi siswa dan siswi 

terhadap kitab kuning. Sistem takror ini adalah siswa 

berkumpul di dalam kelas mereka masing-masing pada pukul 

19.00 WIB kemudian belajar bersama dengan didampingi oleh 

pengurus HIMMAH dan siswa kelas enam Madrasah Miftahul 

Huda dan berahir pada pukul 20.00 WIB.  

Model pembelajaran yang ada di kelas takror ini agak 

berbeda dengan pembelajaran di dalam kelas dan cenderung 

seperti musyawarah, yaitu akan ada tiga anak yang duduk di 

depan siswa-siswi yang akan bertugas memimpin berjalannya 

takror, tiga anak ini ada yang menjadi moderator, pembaca 

kitab yang akan menjadi tema pembahasan malam ini, dan 

yang terakhir akan menjadi orang yang menjelaskan maksud 

dari bab yang dibacakan tadi dan dimulailah musyawarah 

dengan dipandu oleh moderator yang telah ditunjuk tadi, 

kelebihan dalam sistim musyawarah ini adalah santri yang 

belum paham akan leluasa bertanya dan akan lebih leluasa 

mengungkapkan argumentasinya, dan dengan ini siswa kelas 

enan dan pengurus HIMMAH yang bertugas jaga dan akan 

mengetahui di mana letak katidak pahaman siswa tentang 
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materi kitab kuning yang dimusyawarahkan, dan setelah 

kegiatan musyawarah berakhir maka petugas jaga akan 

menerangkan materi dimusyawarahkan. Di dalam 

musyawarah ini siswa-siswi bukan hanya akan paham dengan 

materi kitab kuning yang dimusyawarahkan, akan tetapi 

mereka akan dididik bagaimana cara bermusyawarah yang 

baik agar suatu masalah bisa terpecahkan. 

Kemudian menurut ustadz Imron Rosyadi untuk seluruh 

mahasiswa, siswa takhasus
70

 dan siswa kelas enam yang tadi 

terjadwal jaga untuk membimbing adik-adik kelas juga 

melakukan kegiatan musyawarah tersendiri di masjid, 

“Selain itu ada kegiatan takror khusus untuk siswa 

kelas 6 yang bertempat di masjid,”
71

 

 Takror ini dilaksanakan pada hari yang sama pukul 

21.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB dengan model 

yang hampir sama dengan siswa-siswi yang melaksanakan 

takror, dan pada kegiatan takror di masjid ini lebih fokus pada 

kitab-kitab kuning yang membahas tentang Fiqih, pada kitab 

Fiqih yang dibahas itu tadi akan dicari masalah-masalah 

Nahwu Shorof dari masing-masing pembahasannya dan 

kemudian barulah membahas tentang isi kandungan dari bab 

yang dibaca tadi dengan didampingi oleh beberapa ustadz 

sebagai penjelas jika nanti ada permasalahan tentang Nahwu, 

Shorof, ataupun Fiqih yang masih belum diketahui jalan 

keluarnya.
72

 Perlu diketahui kenapa taqror hanya dilakukan 

                                                
70 Takhasus adalah jenjang pendidikan di atas Madrasah Miftahul Huda 

yang ditempuh selama dua tahun 
71 Lihat lampiran transkrip:  01/W/13-2/2019 
72 Lihat lampiran transkrip: 02/O/10-2/2019 
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pada hari Senin dan Jumat, karena selain hari itu seluruh santri 

Pondok Pesantren Darul Huda Mayak juga melakukan 

kegiatan sorogan pada pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 

20.00 WIB di lingkungan pondok. 

Kemudian selain kegiatan takror itu juga ada kegiatan 

diklat-diklat yang dilakukan oleh pengurus organisasi 

HIMMAH yang tercantum dalam program kerjanya selama 

kepengurusan setahun yaitu seperti, diklat sholat jama’ah dan 

toharoh, bahtsul kitab, manasik haji, diklat fikhu zakat, diklat 

perawatan jenazah, dan diklat kesehatan. Diklat yang 

dilakukan oleh pengurus HIMMAH ini bertujuan untuk 

memahamkan siswa secara langsung tentang pembahasan 

yang didiklatkan, dan seluruh materi diklat yang ada ini 

diambil dari kitab kuning yang merupakan ciri khas dari santri 

Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh organisasi 

HIMMAH ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi 

pendidikan dan pemahaman siswa, terutama materi pelajaran 

yang berkaitan dengan kitab kuning. Seperti yang dituturkan 

oleh saudara Muslikhun Amin ketua HIMMAH ini, 

“Jadi di dalam diklat ini para siswa diajarkan cara 

memahami isi kandungan yang ada di dalam kitab kuning, 

seperti bab haji yang diterangkan di dalam kitab Fathu al 

Qorib akan lebih mudah dipahami dalam kegiatan diklat, 

karena di dalam diklat proses pelaksanaan haji diterangkan 

sedetail mungkin dan juga dipraktekkan serta dipandu oleh 

pemateri, dengan harapan agar siswa bisa paham tentang 

proses pelaksanaan haji.”
73

 

Maka seperti yang dicontohkan oleh ketua HIMMAH 

dalam diklat manasik haji itu bertujuan untuk memahamkan 

                                                
73 Lihat lampiran transkrip: 02/W/15-2/2019 
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siswa dalam praktek melaksanakan haji yang biasanya di 

dalam kelas hanya diterangkan secara teori yang membuat 

siswa tetap kesulitan memahami materi tentang haji karena 

mereka belum pernah menuju ke tempat dilakukanya haji 

yaitu di Makkah. Di dalam diklat manasik haji ini siswa akan 

diajak melakukan kegiatan praktek secara langsung kegiatan 

haji dari awal sampai akhir dengan dipandu oleh pemateri dari 

KBIH langsung, pada kegiatan ini HIMMAH berperan sebagai 

orgasisai yang merencanakan seluruh kegiatan manasik dari 

awal sampai ahir, sekaligus mencarikan pemateri dari KBIH, 

dan pemateri diambil dari KBIH AL HARMAIN milik 

yayasan pondok pesantren Darul Huda Mayak. Dan dengan 

pembelajaran ini akan membuat siswa bisa lebih memahami 

tatacara haji daripada hanya pembahasan di dalam kelas. 

“Kemudian untuk aqidatu al awam ini juga diadakan 

kegiatan diklat, akan tetapi prosesnya lebih seperti seminar 

dengan pemateri dan peserta berada dalam satu ruangan dan 

membahas kitab tersebut secara mendalam, Kemudian 

masih ada diklat jenazah, diklat thoharoh dan juga diklat 

fiqhu an nisa’ yang proses pelaksanaan diklatnya hampir 

sama dengan diklat yang saya terangkan tadi”
74

 

Juga diterangkan oleh ketua organisasi HIMMAH 

bahwa diklat yang lain pelaksanaannya hampir sama dengan 

diklat manasik haji yang juga menitik beratkan pada kegiatan 

praktek agar siswa bisa lekas paham tentang materi-materi 

yang disampaikan. 

Seluruh seluk beluk takror ini telah ditata dan 

direncanakan oleh organisasi HIMMAH bidang qismu at 

                                                
74 Lihat lampiran transkrip: 02/W/15-2/2019 
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tarbiyah mulai dari siapa yang akan bertugas jaga di gerbang 

pondok, berkeliling untuk kontrol, menjaga dan membimbing 

siswa-siswi di masing-masing kelas dan lain-lain, maka bisa 

disimpulkan didalam kegiatan takror ini organisasi HIMMAH 

berperan sebagai organisasi yang merencanakan segala 

keperluan takror serta mendampingi sekaligus memandu siswa 

dalam kegiatan belajar. 

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Upaya Organisasi 

HIMMAH dalam Meningkatkan Kompetensi Memahami 

Kitab Kuning Siswa di Madrasah Miftahul Huda 

Di dalam suatu kegiatan pastilah akan muncul kendala 

yang tidak diduga walaupun kegiatan tersebut sudah 

direncanakan secara matang dan telah dikonsultasikan dengan 

para pembimbing dan para pengarah, dan di dalam suatu 

kendala tersebut harus segera dicari solusi agar kegiatan yang 

telah berlangsung bisa berjalan maksimal, begitu juga dengan 

seluruh kegiatan yang telah dilakukan oleh pengurus 

HIMMAH pastilah ada masalah yang tak terduga dan ini akan 

menuntut para pengurus HIMMAH untuk mencari jalan keluar 

dalam setiap kendala yang dialaminya demi membantu 

meningkatkan pendidikan di Madrasah Miftahul Huda. 

Kemudian kendala secara umum dari pengurus 

HIMMAH ini meliputi adanya pengurus yang mempunyai 

kesibukan lain di luar tugas yang diberikan oleh organisasi 

HIMMAH, seperti masih adanya pengurus tingkat mahasiswa 

yang memiliki jam kuliah pada hari di mana kegiatan tersebut 

berlangsung, 

“Seperti kegiatan diklat manasik haji HIMMAH putra 

yang diadakan pada hari Jumat 08 Februari 2019 kemarin 
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berbenturan dengan kegiatan kuliah para mahasiswa serta 

berbenturan dengan jadwal kegiatan pramuka MA Darul 

Huda”
75

 

Berdasarkan penuturan ketua HIMMAH tersebut serta 

menurut pengamatan peneliti bahwa kendala seperti ini sering 

terjadi di dalam kegiatan yang dilakukan pada hari-hari aktif 

dan dilakukan pada waktu siang hari. 

Selain itu juga adanya pengurus yang tidak mengikuti 

kegiatan dan melakasanakan tugas tanpa adanya keterangan, 

dan ini akan membuat sedikit berkurangnya tenaga dalam 

mengurus suatu kegiatan, maka dapat disimpulkan bahwa 

masih ada beberapa pengurus organisasi HIMMAH yang 

kurang memiliki rasa tanggung jawab akan tugas yang telah 

diterimanya, seperti yang terjadi pada saat takror masih ada 

beberapa ruang kelas yang tidak dijaga dan diawasi oleh 

pengurus HIMMAH, maka solusi terakhir ruang kelas yang 

tanpa ada penjaganya tersebut harus musyawarah dan belajar 

sendiri dan sesekali penjaga ruang yang paling dekat dengan 

ruang kosong tersebut mengontrol kelas tanpa penjaga tadi 

agar musyawarah tetap berjalan dengan baik dan kondusif, 

kemudian juga masih diketemukan beberapa pengurus 

HIMMAH yang belum melaksanakan tugas setiap harinya 

meliputi memberangkatkan siswa, menindak siswa yang 

terlambat, menindak siswa yang tidak menggunakan seragam, 

serta membantu mengontrol kegiatan belajar dan mengajar di 

lingkungan Madrasah Miftahul Huda. Dan ini mengakibatkan 

tugas pengurus HIMMAH dalam mengorganisir kegiatan 

                                                
75 Lihat lampiran transkrip: 02/W/15-2/2019 
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pembelajaran di Madrasah Miftahul Huda berjalan kurang 

maksimal. 

Selain itu juga kurang antusiasnya beberapa siswa 

Madrasah Miftahul Huda di dalam mengikuti rangkaian 

kegiatan yang telah ditetapkan oleh pengurus HIMMAH 

seperti pada saat kegiatan pembelajaran Madrasah Miftahul 

Huda masih adanya beberapa siswa yang terlambat dan 

terkadang masih diketemukannya siswa yang membolos, 

selain itu masih juga masih diketemukannya siswa yang tidur 

didalam kelas pada saat takror dan kegiatan diklat yang 

dilakukan pengurus organisasi HIMMAH yang akan membuat 

siswa tidak fokus walaupun sudah dibangunkan karena masih 

dalam keadaan mengantuk. 

Untuk faktor pendukung dari kegiatan organisasi 

HIMMAH adalah saling bekerjasamanya seluruh elemen 

Pondok Pesantren Darul Huda Mayak meliputi pengurus 

pondok, santri takhasus, dan dewan asatidz di dalam 

menertibkan dan membimbing siswa, seperti yang 

disampaikan oleh saudari Widia Mariatun Nafi’ah yang 

menjabat sebagai ketua HIMMAH putri, 

“Adanya manajemen pengelolaan kegiatan yang 

bagus, adanya semangat pada diri siswa, adanya komitmen 

dari ustadz-ustadzah dan murid itu sendiri, adanya beberapa 

gagasan yang hebat dari rekan-rekan. Serta adanya 

kerjasama dari seluruh pengurus pondok dalam membantu 

menertibkan santri” 

Jadi seluruh pengurus HIMMAH sudah berusaha 

mengelola dengan baik segala program kerja yang ada, 

walaupun masih ada kendala yang tidak diinginkan. Kemudian 

dengan adanya dukungan dari segenap elemen pondok 
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pengurus HIMMAH benar-benar telah terbantu, seperti jika 

ada pengurus pondok seperti keamanan ataupun satpam 

mengetahui adanya siswa yang membolos di dalam area 

pondok, maka pengurus tersebut akan menindak secara tegas 

siswa tersebut dengan menegur sampai dilaporkan pada pihak 

madrasah, begitu juga dengan siswa takhasus akan 

memperlakukan siswa Madrasah Miftahul Huda yang 

membolos dengan perlakuan yang sama. Selain itu menurut 

saudara Muslihul Amin menuturkan, 

“Menurut saya faktor pendukung yang paling utama 

adalah kekompakan dari pengurus pondok dan juga adanya 

masyarakat yang mau melaporkan pada pihak madrasah, 

satpam ataupun pengurus HIMMAH jika menemukan siswa 

yang membolos. Dan nantinya pengurus HIMMAH dan 

ditemani oleh staff tata usaha ataupun satpam terjun 

langsung ke tempat di mana siswa tersebut membolos untuk 

dibawa ke kantor madrasah agar ditangani oleh pihak 

Madrasah.”
76

 

Berdasarkan keterangan beliau selain dari pengurus 

pondok, masyarakat sekitar juga turut serta memberi 

dukungan kepada madrasah ketika mereka menemukan siswa 

yang membolos ketika jam aktif Madrasah Miftahul Huda, 

jika memang masyarakat tidak dimungkinkan untuk menindak 

siswa yang membolos tersebut, maka masyarakat akan 

melaporkan siswa tersebut pada pihak madrasah yang 

selanjutnya akan ditindak oleh pihak madrasah dengan 

membawanya ke kantor madrasah guna diberi bimbingan 

khusus. 

                                                
76 Lihat lampiran transkrip: 02/W/15-2/2019 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

A. Analisis Data Upaya apa saja yang dilakukan HIMMAH dalam 

mengorganisir kegiatan pembelajaran di Madrasah Miftahul Huda 

Mayak  

Setiap manusia memiliki kepentingan dan tujuan yang 

berbeda-beda, hal tersebut menjadi sebab adanya tujuan dalam 

organisasi, dengan menyatukan kepentingan dan tujuan yang 

berbeda-beda untuk menjadi kepentingan dan tujuan yang sama. 

Dan dengan bersatunya tujuan-tujuan dari masing-masing 

individu maka arah dan tujuan suatu organisasi akan jelas serta 

program-program yang dicanangkan akan bisa tercapai sesuai 

harapan, tujuan-tujuan dari organisasi adalah sebagai berikut: 

1. Mengatasi terbatasnya kemampuan, kemandirian dan sumber 

daya yang dimilikinya dalam mencapai tujuan 

2. Sebagai tempat mencapai tujuan dengan selektif dan efisien 

karena melakukan secara bersama-sama 

3. Sebagai tempat mendapatkan jabatan dan pembagian kerja 

4. Tempat mencari keuntungan bersama-sama 

5. Sebagai tempat mengelola dalam lingkungan bersama-sama 

6. Sebagai tempat mendapatkan penghargaan 

7. Sebagai tempat dalam mendapatkan kekuasaan dan 

pengawasan 

8. Sebagai tempat menambat pergaulan dan memanfaatkan waktu 

luang
77

 

Organisasi HIMMAH telah memiliki syarat untuk bisa 

disebut dengan organisasi formal dikarenakan HIMMAH 

                                                
77 Achmad Sobirin, Manusia Organisasi dan Manajemen (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2015), 25 
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didirikan dengan sengaja guna bersama-sama membantu 

melancarkan kegiatan pembelajaran di Madrasah Miftahul Huda 

agar visi dan misi dari madrasah bisa terwujud, kemudian 

organisasi HIMMAH telah memiliki struktur kepengurusan yang 

telah ditata dengan baik dari mulai ketua sampai paling bawah 

yaitu anggota yang bertujuan agar interaksi dari setiap individu 

bisa berjalan sesuai dengan posisi dan jabatan yang diampunya, 

dengan demikian maka program kerja yang telah ditetapkan oleh 

organisasi HIMMAH bisa dilaksanakan dengan baik. Program 

kerja yang telah ditetapkan semuanya bertujuan untuk membantu 

Madrasah Mfitahul Huda dalam melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar yang sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yaitu 

“mencerdaskan kehidupan bangsa”, dengan demikian HIMMAH 

secara tidak langsung telah ikut serta mencerdaskan kehidupan 

bangsa Indonesia walaupun tidak serta merta untuk terjun secara 

langsung guna menyampaikan materi di dalam kelas, tetapi 

organisasi HIMMAH memberikan wadah bagi siswa agar siswa 

bisa meningkatkan pengetahuan yang telah dimilikinya dan 

diajarkan oleh guru di dalam kelas melalui program-programnya. 

Organisasi HIMMAH sangat berperan baik dalam 

mengorganisir kegiatan pembelajaran di Madrasah Miftahul Huda. 

Secara umum kegiatan organisasi HIMMAH setiap harinya adalah 

meliputi memberangkatkan siswa serta menindak siswa yang 

terlambat, menindak siswa yang tidak menggunakan seragam, 

membantu mengontrol kegiatan belajar dan mengajar di 

lingkungan Madrasah Miftahul Huda. 

Ketika kegiatan pembelajaran sedang berlangsung, akan 

ada sebagian pengurus HIMMAH yang melaksanakan kontrol di 

area madrasah serta asrama santri, jika diketemukan adanya santri 
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yang keluar kelas dan simpang siur di area madrasah ketika jam 

pelajaran berangsung, maka akan ada tindakan khusus dari 

pengurus HIMMAH yang melaksanakan kontrol. Kemudian ada 

juga pengurus yang melaksanakan kontrol di dalam asrama putra 

maupun asrama pondok putri untuk memastikan bahwa seluruh 

siswa dan siswi madrasah telah berangkat menuju kelasnya 

masing-masing untuk mengikuti pembelajaran. Ini menunjukan 

bahwa organisasi HIMMAH telah melaksanakan tugasnya dengan 

baik walaupun masih ada beberapa kekurangan yang masih perlu 

dibenahi, dan dengan adanya kerja sama antar anggota maka 

kekurangan itu sedikit demi sedkit dapat benahi. Max Weber 

menuturkan bahwa organisasi adalah suatu kelompok orang yang 

bekerja sama untuk tujuan bersama. Sedangkan secara terperinci 

pengertian organisasi adalah sebagai tempat atau wadah untuk 

orang berkumpul dan bekerja sama secara rasional dan sistematis, 

terencana, terpimpin, dan terkendali, dalam memanfaatkan sumber 

daya baik uang, metode, material, dan lingkungan, dan sarana-

prasarana, data dan lain sebagainya yang digunakan secara efisen 

dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.
78

 

Kemudian untuk meningkatkan kualitasnya HIMMAH 

selalu melakukan regenerasi pada setiap tahun, seperti yang telah 

tertulis didalam surat keputusan Madrasah Miftahul Huda Bahwa 

untuk mencapai tujuan pendidikan Madrasah “Miftahul Huda” 

yang lebih tertib dan mengarah, perlu adanya pembenahan 

pengurus baru yang dapat membawa kemajuan dan peningkatan 

terhadap program pendidikan dan kegiatan di Madrasah Miftahul 

Huda. Harapanya dengan adanya regenerasi yang rutin 

                                                
78 Ibid., 23 



70 

 

 

 

dilaksanakan tiap tahun akan bisa menjaga kestabilan dan bisa 

membawa kemajuan pada Madrasah Miftahul Huda. 

B. Analisis Data Peran HIMMAH dalam Meningkatkan Kompetensi 

Memahami Kitab Kuning Siswa Madrasah Miftahul Huda 

Mayak? 

Kompetensi merupakan kemampuan yang dapat dilakukan 

oleh siswa yang meliputi tiga aspek yaitu, aspek pengetahuan, 

sikap, dan keterampilan. Pembelajaran berbasis kompetensi 

adalah pembelajaran yang memiliki standar yang harus dicapai 

oleh siswa atau dengan kata lain adalah perubahan yang 

diharapkan terjadi pada diri siswa pada aspek pengetahuan, sikap 

dan keterampilan setelah pembelajaran berlangsung, untuk 

mengetahuinya dilaksanakan melalui evaluasi, apakah dilakukan 

dengan tes lisan, tertulis atau tanya jawab.
79

  

HIMMAH telah ikut serta berperan dalam membantu 

meningkatkan kompetensi siswa di dalam memahami kitab kuning 

di Madrasah Miftahul Huda dengan melakukan program-program 

yang telah dicanangkan, yaitu salah satunya melalui program 

takror yang diadakan pada hari Jumat dan Senin yang menitik 

beratkan pada pemahaman siswa terhadap pelajaran yang telah 

diajarkan di dalam kelas dengan metode musyawarah guna 

memecahkan materi yang belum bisa dipahami pada pembelajaran 

di dalam kelas dan didampingi pengurus HIMMAH serta siswa 

senior, maka dengan ini siswa akan memiliki pengetahuan pada 

pelajaran yang dimusyawarahkan pada saat takror, kemudian 

masih ada diklat-diklat seperti sholat jama’ah dan toharoh, bahtsul 

kitab, manasik haji, diklat fikhu zakat, diklat perawatan jenazah 

                                                
79 Martinis Yamin, Kiat Membelajarkan Siswa (Jakarta: Gaung Persada 

Press, 2007), 55. 
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dan diklat-diklat yang lain, yang kesemuanya bertujuan di dalam 

meningkatkan kompetensi di dalam memahami materi tersebut 

yang juga diterangkan di dalam kitab-kitab Fiqih. Dengan 

diadakan kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan sesorang siswa 

bisa lebih mendalam di dalam memahami kitab kuning, yaitu 

tidak hanya bisa memahami secara teori di dalam kelas, akan 

tetapi juga bisa memiliki keterampilan di dalam 

mempraktekkannya pada kehidupan nyata. 

Selain itu juga siswa dituntut untuk memiliki akhlaqul 

karimah di manapun dan dalam keadaan apapun, maka pada setiap 

program kerjanya pengurus HIMMAH tak lupa untuk 

menyelipkan nilai-nilai akhlak yang terkandung di dalam kitab 

Akhlaqul Banin dan Ta’limul Muta’alim, yaitu pengurus sering 

mengingatkan santri bagaimana cara untuk menghormati para 

pemateri pada setiap diklat dan mentaati peraturan yang 

ditetapkan oleh pengurus HIMMAH, dan hal tersebut sudah 

menjadi kewajiban bagi para siswa dan santri untuk memiliki 

akhlaqul karimah yang diajarkan pada setiap pondok pesantren 

dan madrasah diniyah, dan akhlaqul karimah sudah menjadi ciri 

khas santri pondok pesantren dan madrasah diniyyah, yaitu seperti 

halnya sopan santun (sikap dan etika) dalam bergaul terhadap 

sesama, orang yang lebih tua maupun orang yang lebih muda, 

sikap dan etika dalam belajar dan serta sikap dan etika di dalam 

beribadah, sehingga ilmu yang didapat siswa bukan hanya bisa 

dipraktekkan di dalam kelas saja, akan tetapi bisa dipraktekkan 

pada kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. 

Namun demikian masih ada siswa yang belum bisa 

memahami materi yang disampaikan oleh para pemateri sehingga 

indikator yang diberikan belum bisa tercapai dengan baik, karena 
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indikator merupakan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa 

atau dengan kata lain adalah perubahan yang diharapkan yang 

terjadi pada diri siswa pada aspek pengetahuan, sikap dan 

keterampilan setelah pembelajaran berlangsung, untuk 

mengetahuinya dilaksanakan melalui evaluasi, apakah dilakukan 

dengan tes lisan, tertulis atau tanya jawab, dan jika indikator ini 

belum tercapai, maka siswa tersebut belum bisa dianggap berhasil 

di dalam mengikuti suatu pembelajaran.
80

 

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya 

program-program HIMMAH akan bisa membantu siswa di dalam 

meningkatkan kompetensi pemahamannya terhadap kitab kuning, 

dan siswa bukan hanya memahami di dalam pembelajaran kelas 

saja akan tetapi siswa dituntut untuk bisa mempraktekkannya pada 

kehidupan nyata karena pada akhirnya siswa dan santri akan hidup 

berdampingan dengan masyarakat, selain itu pada kesehariannya 

siswa juga dituntut untuk memiliki akhlaqul karimah di setiap 

langkahnya pada kehidupan bermasyarakat yang menjadi ciri khas 

seorang siswa Madrasah Diniyah. 

C. Analisis Data Faktor Pendukung dan Penghambat Upaya 

Organisasi HIMMAH dalam Meningkatkan Kompetensi dan 

Memahami Kitab Kuning Siswa di Madrasah Miftahul Huda 

Mayak Ponorogo? 

Berdasarkan pengamatan di lapangan, peneliti akan 

menyimpulkan faktor pendukung dan penghambat organisasi 

HIMMAH dalam meningkatkan kompetensi membaca kitab 

kuning siswa Madrasah Miftahul Huda  

Pertama faktor pendukung adalah faktor yang akan 

membantu berjalannya suatu usaha atuapun kegiatan, dengan kata 
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lain faktor pendukung ini akan membantu dalam setiap perkara 

yang dikerjakan dan akan memberikan kemudahan di dalam 

melakukan kegiatan.
81

 Dengan adanya faktor pendukung 

menunjukkan adanya tindak lanjut dari luar organisasi HIMMAH 

untuk saling bahu-membahu di dalam mewujudkan siswa yang 

berilmu beramal dan bertakwa serta berakhlakul karimah yang 

nantinya akan kembali kepada masyarakat untuk mengabdi dan 

menyebarkan ilmunya di masyarakat.  

Kemudian faktor penghambat adalah faktor yang dirasa 

akan mengganggu berjalannya suatu usaha ataupun kegiatan atau 

mungkin bisa menghentikan suatu kegiatan, faktor penghambat ini 

harus segera dihentikan karena bisa menjadi tidak berhasilnya 

suatu usaha yang dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok 

dan bisa menimbulkan kerugian.
82

 Dan di dalam berjalannya 

organisasi HIMMAH sering menemukan beberapa faktor yang 

menghambat atau menghalangi lancarnya program kerja yang 

telah di tetetapkan yaitu seperti selalu ada siswa yang tidak 

mengikuti instruksi dari pengurus HIMMAH pada saat 

pembelajaran seperti tidak memakai seragam, tidak membawa 

kitab, membolos dan lain-lain, dan ketika pengurus menemukan 

siswa yang seperti itu maka pengurus akan memberikan hukuman 

pada mereka dengan hukuman berdiri di halaman madrasah 

sambil membaca nadzoman atau hukuman lain yang dirasa 

setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan.  

Maka berdasarkan keterangan di atas penulis menganalisis 

bahwa dengan adanya hukuman pada siswa yang melanggar, 

maka mereka akan sadar betapa pentingnya mentaati peraturan, 

                                                
81 R. Wayne Pace, Komunikasi Organisasi, 88. 
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dan sebagai umat Islam yang beriman, mentaati peraturan dalam 

tujuan yang baik hukumnya wajib. Bukan hanya wajib mentaati 

peraturan dari Allah Swt, namun juga mentaati peraturan yang 

dibuat oleh ulama, pemerintah, maupun sekolah karena al Quran 

telah menerangkan bahwa kita sebagai orang beriman dituntut 

untuk mentaati Allah dan Rasulullah serta ulil amri
83

. Dengan 

mentaati peraturan maka akan berdampak pada keaktifan dari 

siswa itu sendiri. Dan jika seluruh siswa aktif di dalam mengikuti 

pembelajaran, maka mereka akan semakin mudah untuk mencapai 

kompetensi yang telah ditetapkan oleh madrasah terutama di 

dalam memahami pelajaran di Madrasah Miftahul Huda, dengan 

ini maka visi dan misi dari madrasah akan bisa semakin mudah 

tercapai. 

Kemudian dengan semakin terbiasanya pengurus 

HIMMAH dalam menjalankan program kerjanya serta semakin 

seringnya mengurus siswa madrasah, maka pengurus HIMMAH 

akan semakin terbiasa di dalam hidup bermasyarakat, karena 

mereka telah terbiasa dalam menghadapi berbagai tingkah laku 

siswa yang akan mengajarkan mereka bagaimana sikap yang 

harus dilakukan ketika menemuai sebuah permasalahan, selain itu 

pengurus HIMMAH akan diajarkan bagaimana cara untuk 

bertanggung jawab atas tugas yang diterimanya dan siswa akan 

diajarkan rasa tanggung jawab terhadap apa yang telah 

dilakukannya. 

Ini merupakan kompetensi yang menggambarkan 

bagaimana seseorang ataupun kelompok orang diharapkan mampu 

berperilaku agar dia ataupun kelompoknya dapat melaksanakan 

                                                
83 Kementerian Agama RI, Akhlak Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 

(Surabaya: Kementerian Agama RI, 2014), 42  
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tanggungjawab pekerjaannya dengan baik.  Pengertian jenis 

kompetensi ini dikenal dengan nama “kompetensi perilaku 

(behavioral competencies) dan disebut juga “kompetensi lunak” 

(soft skill/soft competency). Kemudian kompetensi didefinisikan 

sebagai gambaran tentang apa yang harus diketahui atau 

dilakukan seseorang agar dapat melaksanakan pekerjaannya 

dengan baik. Pengertian kompetensi jenis ini dikenal dengan nama 

“Kompetensi Teknis” atau “Kompetensi Fungsional” (technical/ 

functional competencies) atau disebut sebagai “hard skill/hard 

competency" (kompetensi keras) yang konsentrasinya diarahkan 

pada pekerjaan, yaitu untuk menggambarkan suatu tanggung 

jawab, tantangan, dan sasaran kerja yang harus dilakukan atau 

dicapai oleh orang diberikan tanggungjawab agar memiliki hasil 

yang baik.
84
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil telaah yang mendalam terhadap penelitian ini, 

untuk dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Keberadaan organisasi HIMMAH telah membantu 

mengkoordinir kegiatan pembelajaran di Madrasah Miftahul 

Huda dengan cara memberikan pendekatan secara langsung 

yaitu dengan mengarahkan siswa agar siswa bisa selalu 

mengikuti kegiatan pembelajaran di madrasah dengan baik, dan 

dengan itu kegiatan belajar dan mengajar di MMH bisa 

berjalan dengan kondusif dan visi dan misi madrasah bisa 

terwujud, adapun hukuman yang diberikan bagi siswa yang 

melanggar adalah untuk menimbulkan efek jera bagi para siswa 

agar di kemudian hari kesalahan ataupun pelanggaran yang 

sama tidak diulang kembali. 

2. Upaya organisasi HIMMAH dalam meningkatkan kompetensi 

dan memahami kitab kuning siswa meliputi pengadaan 

kegiatan takror, mengadakan kepanitiaan diklat manasik haji, 

syawir, diklat jama’ah thoharoh, diklat jenazah, musyawarah, 

dan dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut maka 

kompetensi pada aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan 

siswa akan bisa dicapai dengan lebih mudah. Namun 

problematika yang terjadi adalah sebagian siswa menganggap 

bahwa organisasi HIMMAH hanya menertibkan siswa dalam 

kegiatan belajar dan mengajar di Madrasah Miftahul Huda, 

maka solusi yang harus diberikan adalah menanamkan 

pemahaman bahwa organisasi HIMMAH juga merupakan 

organisasi yang membantu meningkatkan kompetensi siswa 

lewat program-programnya 
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3. Faktor pendukung dari kegiatan organisasi HIMMAH ini 

adalah adanya kekompakan dari seluruh elemen pondok dan 

masyarakat sekitar di dalam membantu mewujudkan kegiatan 

belajar dan mengajar yang kondusif di Madrasah Miftahul 

Huda. Kemudian faktor penghambat organisasi HIMMAH 

dalam meningkatkan kompetensi dan memahami kitab kuning 

adalah adanya pengurus yang memiliki kesibukan lain di luar 

organisasi HIMMAH, dan adanya beberapa pengurus yang 

kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas yang 

diembankan dan kurang antusiasnya beberapa siswa di dalam 

mengikuti rangkaian kegiatan yang diadakan oleh pengurus 

HIMMAH. 

B. Saran 

1. Bagi Organisasi HIMMAH 

Secara keseluruhan manajemen dari organisasi HIMMAH 

sudah sangat baik, akan tetapi masih ada beberapa program 

kerja yang perlu ditingkatkan lagi pelaksanaannya agar siswa 

bisa benar-benar merasakan dampak dari seluruh program 

kerja HIMMAH dan visi dan misi Madrasah Miftahul Huda 

bisa tercapai dengan baik. 

2. Bagi Pengurus Organisasi 

Berdasarkan pengamatan peneliti tanggungjawab sangatlah 

penting, maka perlu memupuk rasa tanggung jawab agar 

setiap program yang dijalankan organisasi HIMMAH bisa 

berjalan dengan baik 

3. Bagi para siswa 

Hendaknya siswa lebih aktif di dalam mengikuti seluruh 

kegiatan yang di adakan oleh organisasi HIMMAH agar 

tujuan dari kegiatan tersebut bisa mudah untuk tercapai 
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