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ABSTRAK 

Rikhanatun. 2019. Implementasi Pembelajaran Kitab Al-Tibyan Fi Adabi 

Hamalat Al-Qur’an dalam Meningkatkan Akhlak Menghafal Al-Qur’an 

Santri di Pondok Pesantren Assyafi’iyah Durisawo Ponorogo.Skripsi. 

Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Institut Agama Islam (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Erwin Yudi 

Prahara, M.Ag.. 

 

Kata Kunci: Pembelajaran Kitab Kuning, Akhlak Menghafal Al-Qur’an  

Pondok Pesantren Assyafi’iyah Durisawo merupakan salah satu lembaga 

pendidikan Islamiyah dengan sistem pembelajaran yang memiliki keunggulan 

ajaran keagamaan seperti pembelajaran kitab al-Tibyan fi adabi hamalat al-

Qur’an. Pembelajaran ini secara umum memprioritaskan kitab yang dikaji namun 

lebih menekankan pada santri dalam mengetahui adab, akhlak dalam menghafal 

al-Qur’an. Menghafal adalah salah satu cara memelihara dan menjaga al-Qur’an 

merupakan salah satu perbuatan baik dihadapan Allah. Sehingga terbentuknya 

pembelajaran ini banyak santri yang menghafal al-Qur’an dengan tujuan agar 

santri dapat meningkatkan akhlak menghafal al-Qur’an dengan cara menjaga diri 

dari hal yang  dicegah al-Qur’an karena mengagungkan al-Qur’an menjaga diri 

dari perbuatan tercela, berjiwa mulia.  

Skripsi ini membahas tentang implementasi pembelajaran kitab al-Tibyan 

fi adabi hamalat al-Qur’an dalam meningkatkan akhlak menghafal al-Qur’an 

santri, dengan rumusan masalah yaitu (1) pelaksanaan pembelajaran kitab al-

Tibyan fi adabi hamalat al-Qur’an dalam meningkatkan akhlak menghafal al-

Qur’an santri (2) faktor pendukung dan penghambat pembelajaran kitab al-Tibyan 

fi adabi hamalat al-Qur’an dalam meningkatkan akhlak menghafal al-Qur’an 

santri (3) dampak pembelajaran kitab al-Tibyan fi adabi hamalat al-Qur’an dalam 

meningkatkan akhlak menghafal al-Qur’an santri. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah peneliti kualitatif dengan teknik 

pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik 

analisis data yang digunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. 

Dari hasil yang telah disimpulkan bahwa: (1) Pelaksanaan pembelajaran 

kitab al-Tibyan fi adabi hamalat al-Qur’an sudah cukup baik dengan 

menggunakan metode weton/bandongan yang dilaksanakan setiap malam senin 

dengan tujuan supaya santri tau mempelajari ilmu al-Qur’an  bagaimana cara 

menjaga  al-Qur’an baik dari segi adab/akhlak (2) Faktor pendukung dalam 

pembelajaran: peran aktif dari guru/ustadz, kitab al-Tibyan fi adabi hamalat al-

Qur’an yang digunakan oleh ustadz dalam penyampaian materi. Sedangkan faktor 

penghambat: malas dan mengantuk  pada santri. (3) dampak pembelajaran kitab 

al-Tibyan fi adabi hamalat al-Qur’an, para santri lebih berhati-hati dalam 

mempelajari al-Qur’an dan merasa antusias adanya pembelajaran kitab kuning 

sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan lancar mencapai hasil yang maksimal 

salah satunya dapat membersihkan hati yang terhindar dari sifat tercela.  
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       BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan kebutuhan mutlak bagi kehidupan manusia 

yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan adalah suatu proses 

dalam rangka mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik 

mungkin terhadap lingkungannya dan dengan demikian akan 

menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkannya untuk 

berfungsi secara akurat dalam kehidupan masyarakat.1 Agus Basri, dalam 

bukunya Pendidikan Islami Sebagai Penggerak Pembaharuan, 

mengatakan: bahwa pendidikan adalah “usaha mendorong dan membantu 

seseorang mengembangkan segala potensinya serta mengubah diri sendiri, 

dari satu kualitas kepada kualitas yang lebih tinggi.2 

Pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu pada 

kehidupan pribadi, masyarakat dan alam sekitarnya, dengan cara 

pengajaran sebagai suatu aktifitas asasi dan sebagai profesi diantara 

profesi-profesi asasi dalam masyarakat.3 Pendidikan Islam juga sebagai 

suatu proses pengembangan potensi kreatifitas peserta didik, bertujuan 

untuk mewujudkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah 

                                                             
1 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 79.  
2 Iskandar Engku dan Siti Zubaidah, Sejarah Pendidikan Islam (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2014), 4.  
3 Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: AMZAH, 2010), 26-27. 

1 
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Swt, cerdas, trampil, memiliki etos kerja yang yang tinggi, berbudi pekerti 

luhur, mandiri dan bertanggung jawab terhadap dirinya, bangsa dan negara 

serta agama. Proses itu sendiri sudah berlangsung sepanjang sejarah 

kehidupan manusia. 4  

Dengan kata lain, pendidikan Islam pada hakikatnya bertujuan 

menyampaikan nilai-nilai keagamaan, baik dalam bentuk aqidah maupun 

akhlak kepada anak didik agar diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, 

serta mewujudkan nilai-nilai tersebut sebagai panduan dan materi utama 

dalam proses pendidikan.5 Pengertian ini mengandung arti bahwa dalam 

proses pendidikan Islam terdapat usaha mempengaruhi jiwa anak didik 

melalui proses, setingkat demi setingkat, menuju tujuan yang ditetapkan, 

yaitu menanamkan takwa dan akhlak serta menegakkan kebenaran 

sehingga terbentuklah manusia yang berkepribadian dan berbudi luhur 

sesuai dengan ajaran Islam.6 

Pesantren merupakan lembaga pendidikan dan pengajaran Islam 

dimana di dalamnya terjadi interaksi antara kyai dan ustadz sebagai guru 

dan para santri sebagai murid dengan mengambil tempat di masjid atau 

dihalaman-halaman asrama (pondok) untuk mengaji dan membahas buku-

buku teks keagamaan karya ulama masa lalu. Buku-buku teks ini lebih 

dikenal dengan sebutan kitab kuning, karena di masa lalu kitab-kitab itu 

                                                             
4 Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, (Jakarta: Ciputat Pers, 

2002), 3.   
5 Lihat Mahmud Sayyid Sulthan, Mafahimu Tarbawiyatu fi al-islami, (Cet. II: Cairo: Dar 

al- Ma’arif ), 92.  
6 Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam, 29.  
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pada umumnya ditulis atau dicetak diatas kertas berwarna kuning, dengan 

demikian unsur terpenting bagi sebuah pesantren adalah adanya kyai, para 

santri, masjid, tempat tinggal serta buku-buku atau kitab teks.7 

Pesantren merupakan salah satu jenis pendidikan Islam Indonesia 

yang bersifat tradisional untuk mendalami ilmu agama Islam, 

mengamalkannya sebagai pedoman hidup keseharian, dengan menekankan 

pentingnya akhlak al-karimah dalam hidup bermasyarakat. Lembaga ini 

dapat dikatakan sebagai cikal bakal dari pendidikan Islam.8 Secara umum 

pesantren dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni pesantren salaf atau 

tradisisonal dan pesantren khalaf atau modern. Sebuah pesantren disebut 

pesantren salaf jika dalam kegiatan pendidikanya semata-mata berdasarkan 

pada pola-pola pengajaran klasik atau lama, yakni berupa pengajian kitab 

kuning dengan metode pembelajaran tradisonal serta  belum 

dikombinasikan dengan pola pendidikan modern, sedangkan pesantren 

khalaf atau modern adalah psantren yang disamping tetap dilestarikannya 

unsur-unsur utama pesantren, memasukkan kedalamnya unsur-unsur 

modern yang ditandai dengan sistem klasik al atau sekolah dan adanya 

materi ilmu-ilmu umum dalam muatan kurikulumnya. 9 

Keunggulan utama pendidikan pesantren adalah penanaman 

keimanan. Secara singkat kondisi menyeluruh kehidupan budaya di 

                                                             
7 Depag RI, Pola Pembelajaran di Pesantren, ( ditpekapontren Ditjen Kelembagaan 

Agama Islam Departemen Agama: 2003), 3.    
8 Sultan Masyhud dan Khusnurdilo, Manajemen Pondok Pesantren, (Cet. III: Jakarta: 

Diva Pustaka, 2008), 1.    
9 Depag RI, Pola Pembelajaran di Pesantren, ( ditpekapontren Ditjen Kelembagaan 

Agama Islam Departemen Agama: 2003).  
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pesantren itulah yang berdaya penanaman keimanan tersebut. Pengaruh 

kyai, baik dalam peribadatan ritual maupun dari perilaku sehari-hari, 

penghormatan pada sang kyai, tata letak rumah ibadat, berbagai upacara 

keagamaan, semua itu mempengaruhi secara mendalam hati orang dan 

bersamaan dengan iman. Penanaman iman, budi luhur, kemandirian, 

kesehatan rohani, adalah tujuan pendidikan Nasional sebagaimana yang 

tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, Bab II Pasal, yang juga merupakan tujuan utama pendidikan 

pesantren. Atas dasar keunggulan inilah pesantren berbeda dengan 

lembaga pendidikan lainnya, pesantren disamping sebagai tempat 

mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan 

pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari, 

pesantren juga telah sangat berjasa dalam penyebaran agama Islam dan 

transfer ilmu pengetahuan. 10  

Selama ini para santri Pondok Pesantren Assyafi’iyah Durisawo  

banyak sekali yang menghafal al-Qur’an, ada yang bilghoib, ada juga yang  

menghafal juz 30, dan ada yang menghafal majmu’ussyarif. Diantara 

mereka setidaknya bisa menjaga dan memelihara al-Qur’an adalah salah 

satu perbuatan yang terpuji dihadapan Allah. Menghafal adalah salah satu 

cara memelihara kemurnian al-Qur’an. Oleh karena itu dalam menghafal 

al-Qur’an harus mengetahui dan mempelajari adab, akhlak, yang telah 

                                                             
10 Sultan Masyhud dan Khusnurdilo, Manajemen Pondok Pesantren, 1.   
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dijelaskan kitab al-Tibyan fi adabi hamalat al-Qur’an.11 Salah satu 

diantaranya adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di Pondok 

Pesantren Assyafi’iyah Durisawo Ponorogo dengan kegiatan pembelajaran 

ini mengkaji kitab al-Tibyan fi Adabi  Hamalat al-Qur’an yang  

merupakan ciri khas kegiatan dipesantren yang hingga kini masih 

dipertahankan di Pondok Pesantren Assyafi’iyah Durisawo Ponorogo.   

Al-Tibyan Fi Adabi Hamalat al-Qur’an dalam bahasa Indonesia 

memiliki arti “adab penghafal al-Qur’an dan merupakan salah satu kitab 

karangan Imam al-Nawawi yang membahas tentang ajaran-ajaran dan 

adab-adab terhadap al-Qur’an, baik bagi guru, pelajar, dan pengajarnya.  

Dalam kamus al-Munawwir kalimat hamalatil berarti membawa, 

mengandung, menyimpan, memikul, dan menghafal. Maka dari itu 

hamalatil Qur’an mempunyai arti menjaga al-Qur’an dengan cara 

memahami berbagai hal yang berkaitan dengan adab manusia menjalin 

interaksi dengan al-Qur’an. Membaca al-Qur’an dengan benar, 

mempelajari kitab-kitab mengenai al-Qur’an, menghafalnya, serta 

mengamalkan isinya adalah cara untuk menjaga al-Qur’an.   

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 16 februari 2019 di 

Pondok Pesantren Assyafi’iyah Durisawo Ponorogo, peneliti telah 

mewawancarai bapak Ahmad Rijal, menurut beliau Kitab al-Tibyan adalah 

kitab yang menerangkan tentang adab-adabnya orang yang menghafal al-

Qur’an khususnya, dan bagi orang yang mempelajari al-Qur’an. Dalam 

                                                             
11 Imam An-Nawawi, At-Tibyan Fi Adabi Hamalatil Qur’an, Terjemah: Zaid Husain Al 

Hamid, (Jakarta: Pustaka Amani, 2001), 57.  
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menghafal al-Qur’an masih merasakan kesulitan dalam memahami makna-

makna dan maksud yang ada dalam al-Qur’an. Sedangkan menjaga itu 

belum tentu menghafalnya disini diterangkan, khususnya masalah 

penyakit-penyakit yang berhubungan dengan hati yang bisa menyebabkan 

menghapus semua pahala, khususnya yang berkaitan dengan al-Qur’an 

seperti penyakit riya’, ujub, dan lain-lain. Dalam pembelajaran kitab al-

Tibyan fi adabi hamalat al-Qur’an yaitu kitab ini memiliki kelebihan yang 

bisa membantu para santri khususnya bagi santri yang menghafal al-

Qur’an.12  

       Al-Qur’an merupakan sebuah kitab suci yang menjadi pedoman hidup 

bagi manusia yang didalamnya berisi tentang peringatan atau janji baik 

berupa ganjaran maupun hukuman, tetapi juga berisi perintah. Al-Qur’an 

merupakan sumber utama dalam ajaran dan kehidupan umat Islam. Al-

Qur’an merupakan wahyu (kalamullah) yang disampaikan Allah kepada 

Nabi Muhammad SAW.13 

Al-Qur’an adalah petunjuk terbaik, salah satunya terkait dengan 

masalah akhlaq. Al-Qur’an mengajarkan kita agar berperilaku dengan 

akhlaqul karimah, seperti: kesabaran, murah hati, memaafkan, etika yang 

baik, dan lain-lain (As-Sa‟adi, 2008: 8). Hati yang baik akan 

menumbuhkan sifat-sifat mahmudah dan pada akhirnya akan 

menghasilkan akhlaqul karimah. Setiap hati bisa terkotori, sementara yang 

                                                             
12 Hasil Wawancara dengan bapak Ahmad Rijal pada Tanggal 16 Februari 2019 di kantor 

Pondok Pesantren Assyafi’iyah Durisawo Ponorogo pukul 20.30 WIB.  
13 Abdul Kodir, Sejarah Pendidikan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 19  
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membuatnya bersih adalah al-Qur’an (Muhammad, 2013: 174).14 Oleh 

karena itu  manusia perlu memahami berbagai hal yang berkaitan dengan 

adab manusia menjalin interaksi dengan al-Qur’an baik dalam membaca 

al-Qur’an dengan benar, mempelajari kitab-kitab mengenai al-Qur’an, 

menghafalnya, serta mengamalkan isinya adalah cara untuk menjaga al-

Qur’an. 

Dalam pembelajaran ini guru harus memahami hakikat materi 

pelajaran yang akan diajarkan sebagai suatu pelajaran yang dapat 

mengembangkan kemampuan berfikir siswa dan memahami berbagai 

model pembelajaran yang dapat merangsang kemampuan siswa untuk 

belajar dengan perencanaan pengajaran yang matang oleh guru. 15 

Aktivitas pembelajaran akan memudahkan terjadinya proses belajar 

apabila mampu mendukung peristiwa internal yang terkait dengan 

pemrosesan informasi. Gagne (1985) mengemukakan konsep events 

ofinstruction yang terkait dengan pemrosesan informasi yang dapat 

mengarahkan kepada terjadinya proses belajar yang efektif dan efisien. 

Kegiatan atau aktivitas pembelajaran didesain dengan tujuan untuk 

menfasilitasi siswa mencapai kompetensi atau tujuan pembelajaran. 

Kompetensi mencerminkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang 

                                                             
14http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/1557/1/IMPLEMENTASI 

%20PROGRAM%20HAMALATIL%20QURAN%20PDF.Pdf, diakses 7 Januari 2019.    
15 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 2013), 63  

http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/1557/1/IMPLEMENTASI
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dapat diperlihatkan oleh seseorang setelah menempuh proses 

pembelajaran.16  

Mempelajari al-Qur’an akan berhasil dengan baik apabila 

diseimbangkan mengkaji kitab al-Tibyan fi adabi hamalat al-Qur’an 

apabila mempelajarinya dalam proses mengunakan metode yang tepat dan 

mudah untuk dipahami para santrinya atau muridnya. Model pembelajaran 

pada tiap-tiap tempat tentunya sangat berbeda-beda. Sebagai santri yang 

menghafal lebih baik mengetahui bagaimana cara yang mudah dan tepat 

untuk memahami ayat yang dihafalkan dan menjaga, memelihara al-

Qur’an. Maka salah satu cara yang harus dilakukan untuk memperoleh 

menghafal dengan baik yaitu mengetahui makna-makna dalam al-Qur’an 

melalui belajar kitab al-Tibyan.  

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilaksanakan oleh penulis, 

Pondok Pesantren Assyafi’iyah Durisawo Ponorogo ini mempunyai 

keunggulan terhadap pembelajaran al-Qur’an dalam kajian kitab al-Tibyan 

fi adabi hamalat al-Qur’an. 

Di pesantren ini, santri diwajibkan untuk mengikuti kajian kitab al-

Tiban fi adabi hamalat al-Qur’an karena kajian ini berhubungan dengan 

para menghafal al-Qur’an. Dengan adanya kajian ini, para pendiri Pondok 

Pesantren Assyafi’iyah Durisawo bercita-cita mencetak generasi santri  

yang Qur’ani, mulai dari mempelajari al-Qur’an, membaca al-Qur’an, 

menghafal al-Qur’an dan mengamalkan isi kandungannya serta 

                                                             
16 Benny A, Pribadi Model Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 

2009), 11-12.   
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menjadikan manusia dengan tujuan membentuk santri agar memiliki 

kepribadian muslim yang berakhlakul karimah baik dalam hablum 

minallah  (hubungannya dengan Allah) dan hablum minannas (hubungan 

dengan manusia) yang mencapai suatu akhlak yang sempurna.  

Berdasarkan fenomena di atas, maka peniliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI 

PEMBELAJARAN KITAB AL-TIBYAN FI ADABI HAMALAT AL- 

QUR’AN DALAM MENINGKATKAN AKHLAK MENGHAFAL 

AL-QUR’AN SANTRI DI PONDOK PESANTREN AS-SYAFI’IYAH 

DURISAWO PONOROGO”.  

B. Fokus Penelitian  

       Karena keterbatasan peneliti, penelitian ini difokuskan pada 

Implementasi pembelajaran kitab al-Tibyan fi adabi hamalat al-Qur’an,  

menghafal al-Qur’an santri di Pondok Pesantren Assyafi’iyah Durisawo 

Ponorogo. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti akan 

mengungkapkan: 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran kitab al-Tibyan fi adabi 

hamalat al-Qur’an dalam meningkatkan  akhlak  menghafal al- 

Qur’an santri di Pondok Pesantren Assyafi’iyah Durisawo ponorogo? 

2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pembelajaran kitab 

al-Tibyan fi adabi hamalat al-Qur’an dalam meningkatkan  akhlak 
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menghafal al-Qur’an santri di Pondok Pesantren Assyafi’iyah 

Durisawo ponorogo? 

3. Bagaimana dampak pembelajaran kitab al-Tibyan fi adabi hamalat 

al-Qur’an dalam meningkatkan akhlak menghafal al-Qur’an santri di  

Pondok Pesantren  Assyafi’iyah Durisawo ponorogo? 

D. Tujuan Penelitian  

       Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran kitab al-Tibyan fi adab 

hamalat al-Qur’an dalam meningkatkan akhlak menghafal al- Qur’an 

santri di  Pondok Pesantren As-syafi’iyah Durisawo? 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pembelajaran 

kitab al-Tibyan fi adabi hamalat al-Qur’an dalam meningkatkan 

akhlak menghafal al-Qur’an santri di Pondok Pesantren Assyafi’iyah 

Durisawo ponorogo? 

3. Untuk mengetahui dampak pembelajaran kitab al- Tibyan fi adab 

hamalat al-Qur’an dalam meningkatkan akhlak menghafal al-Qur’an 

santri di Pondok Pesantren  As-syafi’iyah Durisawo? 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan hasil yang diperoleh 

nantinya dapat bermanfaat  bagi peneliti khususnya dan bagi santri pada 

umumnya, adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian  ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 
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       Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

informasi yang positif mengenai Pondok Pesantren Assyafi’iyah 

Durisawo Ponorogo melestarikan pembelajaran kitab al-Tibyan fi 

adab hamalat al- Qur’an dalam meningkatkan akhlak menghafal al-

Qur’an santri di pesantren tersebut. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran  tentang implementasi pembelajaran kitab al-Tibyan fi adab 

hamalat al- Qur’an dalam meningkatkan akhlak menghafal al-Qur’an 

santri di Pondok Pesantren Assyafi’iyah Durisawo Ponorogo. 

a. Bagi Lembaga  

       Bagi lembaga Pesantren Assyafi’iyah Durisawo Ponorogo 

sendiri sebagai bahan masukan dan pertimbangan lembaga dalam 

upaya pengembangan dan peningkatan  kegiatan pembelajaran al-

Qur’an dalam mengkaji kitab al-Tibyan. 

b. Bagi Guru 

Bagi guru atau pengajar setidaknya akan menambah 

pengetahuan serta memperoleh gambaran yang jelas tentang 

pentingnya santri berperilaku dan berakhlak mulia dalam  

menghafal al-qur’an.  

c. Bagi Santri 

Mendapatkan pembelajaran kitab al-Tibyan serta dapat 

menambah pengetahuan agama pentingnya dan menumbuhkan 
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kepribadian diri bersikap dan berprilaku baik dalam mempelajari 

al-Qur’an, menghafal al-Qur’an dan memahaminya. 

d. Bagi Peneliti 

Sebagai bahan referensi untuk menambah dan 

mengembangkan wawasan pengetahuan dan lebih memperdalam 

keilmuan dalam keagamaan khususnya dalam pembelajaran al-

Qur’an.  

F. Sistematika Pembahasan 

       Sistematika pembahasan digunakan untuk mempermudah penulisan 

dan pembahasan dalam laporan penelitian ini, maka peneliti menentukan 

Sistematika pembahasan ini terbagi menjadi beberapa bab. Adapun 

sistematikanya adalah sebagai berikut:  

Bab I: Pendahuluan. Merupakan gambaran umum untuk 

memberikan pola pemikiran bagi keseluruhan laporan penelitian yang 

meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian (pendekatan 

dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, 

teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan 

temuan, dan tahapan-tahapan penelitian) dan sistematika pembahasan. 

Bab II: Kajian Pustaka. Berisi tentang landasan teoristik dan telaah 

pustaka tentang Implementasi Pembelajaran Kitab Al-Tibyan fi Adabi 

Hamalat Al- Qur’an dalam Meningkatkan  Akhlak Menghafal Al-Qur’an 

Santri di Pondok Pesantren Assyafi’iyah Durisawo Ponorogo. 
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Bab III: Metode Penelitian. Membahas tentang 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. Dengan adanya metode, 

diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai arah dan pokok 

masalah kemudian pemberian solusi dengan metode yang digunakan. 

Bab IV :  Temuan Penelitian. Berisi tentang penyajian data yang 

meliputi paparan data umum yang berkaiatan dengan gambaran umum 

lokasi penelitian dan deskripsi data. Gambaran umum Pondok Pesantren 

Assyafi’iyah Durisawo Ponorogo yang berisi tentang sejarah singkat 

berdirinya, letak geografis, visi-misi dan tujuan, struktur organisasi, data 

guru, data santri, sarana dan prasarana serta pembelajaran kitab kuning, 

dan paparan tentang Implementasi Pembelajaran Kitab al-Tibyan fi Adab 

Hamalat Al-Qur’an dalam meningkatkan akhlak menghafal al-Qur’an 

santri  di Pondok Pesantren Assyafi’iyah Durisawo Ponorogo.     

Bab V: Pembahasan Hasil Penelitian. Laporan hasil penelitian ini 

berisi tentang analisis Implementasi Pembelajaran Kitab al-Tibyan fi adabi 

hamalat al-Qur’an dalam meningkatkan akhlak menghafal al-Qur’an 

santri di Pondok Pesantren Assyafi’iyah Durisawo Ponorogo. Bab ini 

berfungsi untuk menjelaskan data hasil temuan di lapangan.  

Bab VI : Penutup. Berisi kesimpulan dan saran. Dan setelah lima 

bab, kemudian diikuti dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan 

daftarriwayathidup.
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

DAN ATAU KAJIAN TEORI 

 

A.   Telaah Hasil Penelitian Terdahulu  

              Di samping menggunakan buku-buku atau referensi yang relevan,  

peneliti juga melihat hasil penelitian terdahulu agar nantinya tidak terjadi 

kesamaan dan juga sebagai salah satu bahan acuan mengingat 

pengalaman adalah guru yang terbaik. Berdasarkan penelitian terdahulu 

yaitu: 

1. Skripsi: Diah Prafita Sari, judul: Implikasi Kompetensi Guru Tahfidz 

Terhadap Mutu  Pembelajaran Tahfidz Al-Qur’an (Studi Kasus 

Pondok MH Ponorogo).  

Hasil peneliti ini adalah Implikasi Kompetensi Guru Tahfidz Terhadap 

Mutu Pembelajaran Tahfidz Al-Qur’an. Dalam skripsi terdapat 

persamaan dan perbedaan dengan apa yang penulis teliti. Persamaanya 

yaitu sama-sama meneliti tentang menghafal Quran dan terjadi 

perbedaan skripsi Diah Prafita Sari yang difokuskan adalah 

kompetensi guru tahfidz terhadap mutu pembelajaran tahfidz, 

sedangkan peneliti lebih difokuskan pada Implementasi Pembelajaran 

kitab at-Tibyan fi adabi hamalat al-Qur’an dalam meningkatkan 

akhlak menghafal Al-Qur’an santri Pondok Pesantren Assyafi’iyah
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 Durisawo Ponorogo. dan lembaga yang digunakan dalam penelitian 

juga berbeda.  

2. Skripsi:  Imam Agus Arafat, judul: Implementasi Program Hamalatil 

Quran Pafa Santri Pondok Pesantren Nurul Quran Teter Simo 

Boyolali 

Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan program hamalatil Qur’an para 

santri, didapatkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan . hal itu 

disebabkan oleh sistem pendidikan dipondok tersebut menggunakan 

sistem salaf, karena pembelajaran di pondok masih menggunakan 

model zaman dulu seperti memakai karya ulama,kemudian metode      

pembelajarannya yang diterapkan terhadap santri adalah 

menggunakan metode soroga, hafalan, bandongan, dan program 

hamalatil Qur’an di pondok pesantren nurul quran santri diwajibkan 

membaca al-Qur’an sesuai dengan tajwid kemudian mempunyai ilmu 

pengetahuan al-Qur’an dengan kajian kitab dan menjaga al-Qur’an 

dengan cara menghafalnya. Sedangkan peneliti memfokuskan 

pelaksanaan pembelajaran kitab al-Tibyan fi adabi hamalat al-Qur’an 

dalam meningkatkan akhlak menghafal al-Qur’an santri di Pondok 

Pesantren Assyafi’iyah Durisawo Ponorogo. 

3. Skripsi: Sarwinda, judul: Implementasi Pembelajaran Kitab Tafsir Al-

Ibri>z Karya Bisri Mustofa dalam Peningkatan Pemahaman Terhadap 

Al-Qur’an Siswa Kelas V (Studi Kasus di Madrasah Diniyah 
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Riyadhatus Syubban Ponpes Tahfidzul Qur’an Al-Hasan Patihan 

Wetan Babadan Ponorogo). 

Hasil pneeliti ini adalah Implementasi Pembelajaran Kitab Tafsir Al-

Ibri>z Karya Bisri Mustofa dalam Peningkatan Pemahaman Terhadap 

Al-Qur’an Siswa Kelas V. Dalam skripsi terdapat persamaan dan 

perbedaan dengan apa yang penulis teliti persamaanya yaitu sama-

sama meneliti tentang al-Qur’an terjadi perbedaan skripsi Sarwinda 

yang difokuskan peneliti ini pada pengunaan metode dalam 

pembelajaran, faktor pendukung dan penghambat serta kontribusi dari 

pelaksaan pembelajaran kitab Tafsir al-Ibri>z karya Bisri Mustofa di 

Madrasah Diniyah Riyadhatus Syubban Ponpes Al-Hasan Patihan 

Wetan Babadan Ponorogo. Sedangkan peneliti lebih difokuskan pada 

pelaksanaan Pembelajaran kitab at-Tibyan fi adabi hamalat al-Qur’an 

dalam meningkatkan akhlak menghafal Al-Qur’an, dampak  

Pembelajaran kitab at-Tibyan dalam meningkatkan akhlak menghafal 

Al-Qur’an santri Pondok Pesantren Assyafi’iyah Durisawo Ponorogo. 

dan lembaga yang digunakan dalam penelitian juga berbeda. 

B.  Kajian Teori 

1. Pembelajaran Kitab Kuning 

a. Pengertian Pembelajaran  

       Belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan 

dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, mengamati, 

mendengarkan, meniru dan lain sebagainya. Dalam arti luas, 
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belajar merupakan kegiatan psikofisik menuju perkembagan 

pribadi, seutuhnya. Dalam arti sempit, belajar merupakan usaha 

penguasaan materi Ilmu pengetahuan.17 

Belajar ialah belajar memperoleh respon-respon sebagai 

akibat adanya latihan khusus. Belajar adalah suatu perubahan yang 

terjadi dalam diri peserta didik, di sebabkan oleh pengalaman yang 

dapat mempengaruhi tingkah laku peserta didik. Dalam perspektif 

psikologis, belajar merupkan suatu proses perubahan yaitu 

perubahan dalam prilaku sebagai hasil dalam interaksi dengan 

lingkungan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Belajar juga 

berarti suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk 

memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya.18 

Kemampuan manusia untuk belajar merupakan ciri penting 

yang membedakan jenis  manusia dari jenis makhluk lain. Dengan 

kemampuan belajar dapat memberikan manfaat bagi individu dan 

juga masyarakat. Bagi individu, dengan kemampuan individu 

untuk belajar secara terus menerus memberikan sumbangan bagi 

pengembangan berbagai gaya hidup. Kegiatan membaca, menulis, 

                                                             
17 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada. 2000), 21.    
18 Ibid., 65. 
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main gitar, dan mendaki gunung ini merupakan sedikit contoh 

kegiatan belajar. 19 

Pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan. Di 

dalamnya terdapat interaksi dari berbagai komponen yaitu guru, 

siswa atau materi pembelajaran atau sumber belajar. Interaksi 

antara ketiga komponen ini melipatkan sarana dan prasarana 

seperti metode, media dan penataan lingkungan tempat belajar 

sehingga tercipta suatu proses pembelajaran yang memungkinkan 

tercapainya tujuan yang telah direncanakan.20 Pembelajaran 

merupakan upaya yang dilakukan oleh faktor eksternal agar terjadi 

proses pada diri individu yang belajar, hakikat pembelajaran 

secara umum dilakukan Gegne dan Briggs, adalah serangkaian 

kegiatan yang dirancang yang memungkinkan terjadinya proses 

belajar.  

Pembelajaran dapat dimaknai dan ditelaah secara mikro dan 

makro. Secara mikro pembelajaran adalah suatu proses yang 

diupayakan agar peserta didik dapat mengoptimalkan potensi yang 

dimiliki baik kognitif baik sosio emosional secara efektif dan 

efesien untuk mencapai perubahan perilaku yang diharapkan. 

Pembelajaran secara macro terkait dengan dua jalur yaitu individu 

yang belajar dan penataan komponen eksternal agar terjadi proses 

                                                             
19 Karwano dan Heni Mularsih, Belajar Dan Pembelajaran, (Depok: RAJAGRAFINDO 

PERSADA, 2017), 12.  
20 Heri Gunawan, Kurikulum dan Pembelajaran Paendidikan Agama Islam (Bandung: 

ALFABETA, 2003) 108. 
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belajar pada individu yang belajar. hal ini mencakup tiga 

komponen yaitu analisis karaktristik individu yang belajar (target 

group analysis), yaitu menganalisis kondisi internal peserta didik 

yang menjadi target  sasaran dalam pembelajaran. Konten (conten 

analysis), yaitu terkait dengam apa sasaran program pembelajaran, 

dalam kaitan ini berupa kurikulum yang berupa muatan material 

pembelajaran. Analisis konteks (context analysis), yaitu rlevansi 

program yang diberikan dengan kopetensi yang diharapkan di 

akhir program pembelajaran untuk menjalani pekerjaan tertentu. 

Ketiga komponen tersebut saling terkait dan merupakan sebuah 

sistem untuk tercapainya perubahan perilaku yang diharapkan. 21 

b. Kitab Kuning 

1) Pengertian Kitab Kuning 

        Dalam dunia pesantren asal-usul penyebutan kitab kuning 

belum diketahui secara pasti, namun para kyai ketika akan 

mengawali mengkaji sebuah kitab terlebih dahulu biasanya 

menceritakan biografi pengarang kitab tersebut. Istilah kitab 

kuning sebenarnya diletakkan pada kitab-kitab warisan abad 

pertengahan Islam yang masih digunakan pesantren hingga 

sekarang. Sebutan “kuning” ini karena kertas yang digunakan 

berwarna kuning, mungkin karena lapuk ditelan masa. Oleh 

karena itu kitab kuning juga disebut kitab kuno. Istilah kitab 

                                                             
21 Karwano dan Heni Mularsih, Belajar Dan Pembelajaran, 19-20. 
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kuning ini selanjutnya menjadi nama jenis literature tersebut 

dan menjadi karakter fisik. 22  

2) Posisi Kitab Kuning di Pondok Pesantren  

       Posisi kitab kuning di pondok pesantren merupakan 

referensi nilai-nilai universal dalam menyikapi tantangan 

kehidupan. Posisi ini terkait dengan tradisi intelektual Islam 

Nusantara dan pandangan kalangan pesantren tentang 

pewarisan dan transmisi ilmu. Menurut Ali yafie bahwa peran 

kitab kuning sebagai salah satu untuk mutlak dari pengajaran 

atau pendidikan pesantren adalah sedemikian pentingnya 

dalam proses terbentuknya kecerdasan intelektual dan 

moralitas kesalihan dalam diri peserta didik atau santri.23 

3) Pengajian Kitab Kuning  

       Tujuan utama dari pengajian kitab-kitab kuning adalah 

untuk mendidik calon-calon ulama. Sedangkan bagi para santri 

yang hanya dalam waktu singkat tinggal di pesantren, mereka 

tidak bercita-cita menjadi ulama, akan tetapi bertujuan untuk 

mencari pengalaman dalam hal pendalaman perasaan 

keagamaan.  

       Dalam kegiatan pembelajaran pesantren umumnya 

melakukan pemisahan tempat antara pembelajaran untuk santri 

                                                             
22Abuddin Nata, Sejarah Pertumbuhan Dari Perkembangan Lembaga-Lembaga 

Pendidikan Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT Grafindo, 2001), 170-171.  
23 Ali Khudirin dkk, Standarisasi Penguasaan Kitab Kuning, (Semarang: Robar Bersama, 

2011), 26.  
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putri dan santri putra. Ada beberapa pesantren lain yang 

menyelenggarakan kegiatan pembelajaran secara (co 

education) antara santri putra dan santri putri dalam satu 

tempat yang sama dengan diberi (pembatas) atau satir berupa 

kain atau dinding. 

4)  Faktor penghambat dan pendukung dalam pembelajaran kitab 

kuning. 

a) Kyai  

       Kyai atau ustadz merupakan komponen penting yang 

amat menentukan keberhasilan pendidikan dipesantren.24 

Keberadaan kyai dalam pondok pesantren adalah sebagai 

uswatun hasanah, ikhlas dalam mengemban sebagai 

pengajar, pemegang amanat dalam menyampaikan ilmu.25 

b) Santri  

       Santri adalah sebagai peserta didik. Dalam sebuah 

pesantren, santri atau peserta didik tidak lain bertujuan 

hanya untuk mencari ilmu. Supaya tujuan tersebut tercapai 

dengan mudah dan baik, maka harus mempunyai dasar 

yang kuat. 

c) Niat 

Niat menjadi akar utama dalam melakukan segala 

sesuatu. Untuk mencapai tujuan yang hakiki maka harus 

                                                             
24 Depag RI, Pola Pembelajaran di Pesantren, 15. 
25 Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Depag RI,2007).  
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dilandasi niat yang tulus terlebih dahulu. Orang melakukan 

suatu pekerjaan jika tidak dilandasi niat yang tulus maka 

tidak akan pernah mendapatkan nilai yang baik. 

d) Sarana Prasarana  

Pendidikan agama sebagai pendidikan lainnya juga 

membutuhkan sarana dan fasilitas. Bila disekolah 

membutuhkan laboratorium maka pendidikan agama/di 

pesantren juga harus mempunyai. Namun laboratorium 

yang ada di pondok pesantren harus dilengkapi dengan 

sarana dan fasilitas yang membawa peserta didik untuk 

lebih menghayati agama. 26    

e) Materi  

       Materi dalam pesantren dominan menggunakan bahasa 

arab dan fiqih. Pengetahuan yang diutamakan dalam 

bahasa arab adalah ilmu alat seperti nahwu shorof, 

sedangkan fiqih membahas tentang syariat-syariat yang 

berhubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. 

f) Motivasi  

Motivasi merupakan faktor spikis yang bersifat non 

intelektual. Peranan yang khas adalah dalam hal 

menumbuhkan gairah, merasa senang dan semangat untuk 

                                                             
26 Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana, 2004), 40.  
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belajar. siswa yang mempunyai motivasi yang kuat, akan 

mempunyai banyak energi belajar.27 

2.  Metode Bandongan 

a. Pengertian Metode Bandongan  

       Secara etimologi, dalam kamus besar bahasa Indonesia, 

bandongan diartikan dengan “ pengajaran dalam bentuk kelas  

(pada sekolah agama). Secara terminologi ada beberapa definisi 

yang dipaparkan oleh pakar, antara lain adalah menurut 

Zamakhsyari Dhofier, metode bandongan adalah sekelompok 

murid antara (5-500) mendengarkan seorang guru yang membaca, 

menerjemahkan, menerangkan, dan sering kali mengulas buku-

buku Islam dalam bahasa Arab. Setiap murid memperhatikan 

bukunya sendiri dan membuat catatan-catatan (baik arti maupun 

keterangan) tentang kata-kata atau buah fikiran   yang sulit.28 

       Metode bandongan disebut juga dengan metode witonan. 

Metode bandongan dilakukan oleh seseorang kyai atau ustadz 

terhadap sekelompok peserta didik atau santri, untuk 

mendengarkan dan menyimak apa yang dibacanya dari sebuah 

kitab. Seseorang kyai atau ustadz dalam hal ini membaca, 

menerjemahkan, dan seringkali mengulang teks-teks kitab bahasa 

Arab tanpa harakat (gundul). Sementara itu santri dengan 

                                                             
27 Sardiman, Interaksi Motivasi Dan Belajar Mengajar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

1986), 75.  
28Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, (Jakarta: PT.Interrnasa, 

2002), 153-154.   
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memegang kitab yang sama, masing-masing melakukan pen-

dhobitan harakat, pencatatan simbol-simbol kedudukan kata, arti-

arti kata langsung dibawah kata yang dimaksud dan keterangan-

keterangan lain yang dianggap penting dan dapat membantu 

memahami teks. Posisi para santri pada pembelajaran dengan 

menggunakan metode ini adalah melingkari dan mengelilingi kyai 

atau ustadz sehingga membentuk halaqah (lingkaran) yang dapat 

menggunakan berbagai bahasa yang menjadi bahasa utama para 

santrinya.29 

       Jadi mtode bandongan adalah kyai menggunakan bahasa 

daerah setempat, kyai membaca, menerjemahkan, menerangkan  

kalimat demi kalimat kitab yang dipelajarinya, santri secara 

cermat mengikuti penjelasan yang diberikan oleh kyai dengan 

memberikan catatan-catatan tertentu pada kitabnya masing-

masing dengan kode-kode tertentu sehingga kitabnya disebut 

dengan kitab jenggot karena banyaknya catatan yang menyerupai 

jenggot seorang kyai.30   

b. Teknik Pembelajaran  

       Sebelum dilakukan pembelajaran dengan menggunakan 

metode bandongan, seorang kyai atau ustadz biasanya 

mempertimbangkan hal-hal berikut: 

1)  Tahap Persiapan 

                                                             
29Depag, Pola Pembelajaran di Pesantren, ( ditpekapontren Ditjen Kelembagaan Agama 

Islam Departemen Agama: 2003). 
30 Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, 154.   
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2)  Memiliki gambaran menegenai tingkat kemampuan para santri 

guna menyesuaikan dengan bahasa dan penjelasan yang akan 

disampaikan. 

a) Merumuskan tujuan yang akan dicapai dari pemilihan 

kitab tersebut dan tujuan pada setiap kali pertemuan.   

b) Menetapkan waktu yang diperlukan untuk pembacaan dan 

penjelasan, waktu yang diperlukan untuk memberi 

kesempatan pada para santri untuk bertanya. 

c) Mempersiapkan catatan-catatan khusus tentang batas-batas 

materi yang akan disajikannya tentang penilaian kepada 

para santri. 

d) Mempersiapkan bahan yang dapat digunakan untuk 

perluasan pembahasan atau penambahan wawasan 

e) Melakukan persiapan fisik yang memadai. 

3)  Tahap Pelaksanaan  

a) Seorang kyai menciptakan komunikasi yang baik dengan 

para santri. 

b) Memperhatikan situasi dan kondisi serta sikap para santri 

apakah sudah siap untuk belajar atau belum. 

c) Seorang kyai atau ustadz dapat melalui kegiatan 

pembelajaran dengan membaca teks arab gundul kata 

demi kata disertai dengan terjemahannya. 
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d) Pada pembelajaran tingkat tinggi, seorang kyai atau ustadz 

terkadang tidak langsung membaca dan menerjemahkan.31 

c. Kelebihan dan Kekurangan Metode Bandongan 

1) Kelebihan 

a) Lebih cepat dan praktis untuk mengajar santri yang 

jumlahnya banyak. 

b) Lebih efektif bagi murid yang telah mengikuti sistem 

sorogan secara intensif. 

c) Materi yang diajarkan sering diulang-ulang sehingga 

memudahkan anak untuk memahaminya  

d) Sangat efesien dalam mengajarkan ketelitian memahami 

kalimat yang sulit dipelajari.  

2) Kekurangan 

a) Metode ini dianggap lamban dan tradisional karena 

dalam menyampaikan materi sering diulang-ulang. 

b) Guru lebih kreatif dari pada siswa karena proses 

belajarnya berlangsung satu jalur (monolog). 

c) Dialog antara guru dan murid tidak banyak terjadi 

sehingga murid cepat bosan. 

d) Metode bandongan ini kurang efektif bagi murid yang 

pintar karena materi yang disampaikan sering diulang-

ulang sehingga terhalang kemajuannya.32 

                                                             
31 Depag RI, Pola Pembelajaran di Pesantren, ( ditpekapontren Ditjen Kelembagaan 

Agama Islam Departemen Agama: 2003), 87-90. 
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3. Akhlak Menghafal Al-Qur’an n   

a. Pengertian Al-Qur’an 

       Al-Qur’an adalah mu’jizat yang diturunkan pada Rasulullah 

melalui malaikat jibril yang diriwayatkan secara mutawatir dan 

membacanya bernilai ibadah.33 Al-Qur’an merupakan sumber 

utama dalam ajaran dan kehidupan umat Islam. Al-Qur’an 

merupakan wahyu (kalamullah) yang disampaikan Allah kepada 

Nabi Muhammad SAW.34 Al-Qur’an merupakan contoh terbaik 

bagi umat Islam dalam etika dan tata cara bergaul dan berakhlak. 

Al-Qur’an menerangkan bagaimana keutamaan dan keunggulan 

orang-orang yang memiliki akhlak terpuji. Nabi Saw. Dipuji 

Allah Swt, sebagai orang yang berakhlak. Di antara akhlak mulia 

yang terdapat dalam al-Qur’an adalah lemah lembut, berbuat baik 

terhadap  kerabat dalam bergaul, memaafkan kesalahan orang 

lain, membalas perlakuan buruk orang lain dengan kebaikan, 

berbuat jujur, menjauhi berbicara secara rahasia, menjaga 

kepercayaan dan menjauhi penghianatan, berbuat adil baik dalam 

kerabat maupun musuh, berperilaku rendah diri, tidak sombong 

dan merasa diatas orang lain, dan akhlak terpuji yang lainnya.35 

                                                                                                                                                                       
32 M. Basyirud Usman, Metodologi Pembelajaran Agama Islam, (Jakarta: Ciputat Pres, 

2002), 32-33.  
33 Mohammad Gufron dan Rahmawati, Ulumul Qur’an: Praktis dan Mudah (Yogyakarta: 

Teras, 2013), 1.  
34 Abdul Kodir, Sejarah Pendidikan Islam, 19.  
35 Tim Forum Karya Ilmiyah RADEN, Al-Qur’an Kita Studi Ilmu, Sejarah dan Tafsir 

Kalamullah, (Liyboyo-Kediri: LIRBOYO PRESS bekerja sama dengan TURATISPurna Siswa, 

2011), 92-93.   
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       Al-Qur’an memiliki banyak faedah lain yang seringkali 

diabaikan, yaitu: al-Qur’an membimbing menuju jalan yang lurus, 

dikabulkannya do’a khatamul Qur’an, di hari kiamat al-Qur’an 

akan datang sebagai syafa’at bagi pengamalnya, menjadi sumber 

ilmu, media penyelamat dari siksa Allah, dapat menenteramkan 

dan menenangkan jiwa, mewujudkan keberkahan dan keakraban 

dengan para malaikat serta menjauhkan dirinya dari setan, bisa 

memunculkan sakinah, dapat memperkuat daya ingat dan 

menjaga kemampuan otak, dapat mengobati penyakit hati dan 

penyakit jasmani, dapat menambah keimanan, mendatangkan 

pahala besar dari Allah di hari kiamat, mendatangkan pahala yang 

berlipat ganda, dapat menempa akhlak dan meluruskan lisan, dan 

dapat mencegah malam petaka.36 Seperti yang dijelaskan dalam 

firman Allah QS. Al-Faathir ayat 29 dan Al-A’raf ayat 204. 

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab 

Allah (al-Qur’an) dan melaksanakan shalat dan 

menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan 

kepadanya dengan diam-diam dan terangterangan, 

mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan 

rugi”.37 

 

 

                                                             
36 Shalih, Keajaiban Belajar Al-Qur’an (Sukoharjo: Al-Qowam, 2015), 18.  
37 Pustaka Al-Hanan, Al-Qur’an dan Terjemahan,  437.  
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b. Pengertian Menghafal Al-Qur’an 

       Menghafal merupakan proses menerima, mengingat, 

menyimpan dan memproduksi kembali tanggapan-tanggapan 

yang diperolehnya melalui pengamatan (Munjahid, 2007: 73). 

Hifzul Qur’an (menghafal al-Qur’an) merupakan cara menghafal 

sedikit demi sedikit ayat-ayat dalam al-Qur’an yang telah dibaca 

berulang-ulang secara bin-nazhar. Misalnya, menghafal satu 

baris, beberapa kalimat atau potongan ayat sampai tidak ada 

kesalahan. Setelah satu baris atau beberapa kalimat tersebut sudah 

dihafal dengan baik, lalu ditambahkan merangkaikan baris atau 

kalimat berikutnya sehingga menjadi sempurna (Sa‟d ullah, 2008: 

53). Menghafal al-Qur’an merupakan suatu perbuatan yang sangat 

terpuji dan mulia. Banyak hadist Rasulullah yang menerangkan 

tentang hal tersebut. Orang-orang yang mempelajari, membaca 

dan menghafal al-Qur’an merupakan orang-orang pilihan yang 

memang dipilih oleh Allah untuk menerima warisan kitab suci al-

Qur’an. Allah berfirman dalam al-Qur’an surat Fathir (35:32). 

       Dari pengertian di atas bahwa menghafal al-Qur’an adalah 

menghafal 30 juz dari al-Qur’an dengan baik, lancar dan fasih, 

dengan urutan mushaf Utsmani yang dimulai dari ummul kitab 

(al-Fatihah) sampai pada surat an-Naas dibawah bimbingan 
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seorang guru, yang memiliki tujuan ibadah, menjaga dan 

memelihara kalam Allah SWT.38 

       Dalam proses menghafal al-Qur’an, seseorang menghafal 

tidak hanya membaca dan berusaha menghafal diluar kepala, akan 

tetapi juga berusaha menghayati dan mentadaburi bacaan yang 

telah dibaca dan dihafalnya. Dalam hal ini secara tidak langsung 

akan dapat memahami dan mengambil kandungan-kandungan 

ayat-ayat yang dibaca, dengan adanya proses menghafal.  

       Bacaan dan hafalan al-Qur’an harus dilakukan terus menerus. 

Sebab kekalnya al-Qur’an merupakan salah satu kistimewaan 

tersendiri. Hal ini tercermin dari para penghafalnya yang tidak 

pernah putus dari generasi ke generasi, termasuk masih 

berlanjutnya hafalan dan bacaan secara lisan, di samping 

penulisannya juga. Oleh karena itu al-Qur’an segala puji bagi 

Allah masih dipegang orang dan dihafalnya dengan baik, terus 

mnerusnya bacaan al-Qur’an harus tetap dilestarikan, karena ini 

merupakan salah satu bagian terpenting dari ajaran Islam terhadap 

para penganutnya. 39   

       Penghafal al-Qur’an disebut dengan sebutan haafidz (bagi 

laki-laki) dan haafidzah (bagi perempuan). Kata ini berasal dari 

kata haffadza yang artinya menghafal, berarti sebutan ini 

                                                             
38http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/1557/1/IMPLEMENTASI 

%20PROGRAM%20HAMALATIL%20QURAN%20PDF.Pdf, diakses 7 Januari 2019 
39 Syaikh Muhammad AL-Ghazali, Berdialog Dengan Al-Qur’an, (Bandung: Pnerbit 

Mizan Anggota IKAPI, 1996), 28.    

http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/1557/1/IMPLEMENTASI
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ditujukan bagi orang yang sudah menghafalkan al-Qur’an. Tata 

cara perilaku seseorang yang telah menetapkan diri menjadi 

penghafal selanjutnya dibimbing oleh pemahaman terhadap apa 

yang telah dipelajari dan dikuasainya yaitu al-Qur’an dan 

Sunnah.40 Orang yang menyibukkan diri dengan menghafal al-

Qur’an dan meminta kepada Allah, pasti Allah akan memberinya 

yang terbaik dari pada yang ia minta.41 

       Para penghafal al-Qur’an terikat oleh beberapa kaidah 

penting di dalam menghafal yaitu: 

1) Ikhlas, bermakna bahwa seseorang akan meluruskan niat dan 

tujuan menghafal al-Qur’annya semata-mata untuk beribadah 

dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Niat yang tidak 

lurus sejak awal seperti menginginkan popularitas dan 

mengharapkan pujian akan mempersulit penghafal dalam 

proses menghafal al-Qur’an bahkan tindakannya 

dikategorikan sebagai pembuat dosa. 

2) Memperbaiki ucapan dan bacaan, meskipun al-Qur’an 

menggunakan bahasa Arab akan tetapi melafadzkannya 

sedikit berbeda dari penggunaan bahasa Arab populer, oleh 

karena itu mendengarkan terlebih dahulu dari orang yang 

bacaannya benar menjadi suatu keharusan. 

                                                             
40 Lisya Chairani dan Subandi, Psikologi santri penghafal Al-Qur’an: Peranan Regulasi 

Diri,38. 
41 Syeikh Muhammad, Etika Membaca dan Mempelajarai Al-Qur’an Al-Karim 

(Bandung: CV Pustaka Setia, 2003), 42.  
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3) Menentukan presentasi hafalan setiap hari. Kadar hafalan ini 

sangat penting untuk ditentukan agar penghafal menemukan 

ritme yang sesuai dengan kemampuannya dalam menghafal. 

Setelah menentukan kadar hafalan dan memperbaiki bacaan 

maka wajib bagi penghafal untuk melakukan pengulangan 

secara rutin. 

4) Tidak dibenarkan melampaui kurikulum harian hingga 

hafalannya bagus dan sempurna. Tujuannya dari anjuran ini 

adalah agar tercapai keseimbangan, bahwa menghafal al-

Qur’an juga disibukkan dengan kegiatan hariannya sehingga 

diharapkan hafalannya benar-benar. sempurna tidak akan 

terganggu dengan hafalan yang baru dan kesibukan yang 

dihadapi. 

5) Konsisten dalam satu mushaf. Alasan kuat dalam penggunaan 

satu mushaf ini adalah bahwa manusia mengingat dengan 

melihat dan mendengar sehingga gambaran ayat dan juga 

posisinya dalam mushaf dapat melekat kuat dalam pikiran. 

6) Pemahaman adalah cara menghafal. Yang dibaca merupakan 

bantuan yang sangat berharga dalam menguasai materi. Oleh 

karena itu, penghafal al-Qur’an selain harus melakukan 
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pengulangan secara rutin, juga diwajibkan untuk membaca 

tafsiran ayat yang dihafalkan.42 

7) Jangan melampaui surat hingga terkait atau terikat antara 

awal dan akhir surat. Setelah menyelesaikan suatu surat, 

seorang penghafal jangan berpindah pada surat lain terlebih 

dahulu kecuali setelah menyempurnakan hafalannya dan 

mengikat awal surat dengan akhirnya. 

8) Memperdengarkan bacaan secara rutin. Tujuannya dari 

kegiatan adalah untuk membenarkan hafalan dan juga 

berfungsi sebagai kontrol terus menerus terhadap pikiran dan 

hafalannya. 

9) Mengulangi secara rutin. Penghafal al-Qur’an berbeda 

dengan penghafal yang lain karena al-Qur’an cepat hilang 

dari pikiran. 

10) Perhatian pada ayat-ayat yang serupa. Al-Qur’an itu sering 

kali serupa dalam makna, lafadz, dan ayatnya. 

11) Penggunaan tahun-tahun yang tepat untuk menghafal, yang 

benar-benar telah disepakati yaitu dari umur 5 tahun hingga 

kira-kira 23 tahun. Alasannya, manusia pada usia ini daya 

hafalannya bagus sekali, bahkan masa ini merupakan tahun-

tahun menghafal yang tepat.43  

                                                             
42 Lisya Chairani dan Subandi, Psikologi santri penghafal Al-Qur’an: Peranan Regulasi 

Diri,40.    
43 Ahmad Salim Badwilan, Panduan Cepat Menghafal Al-Qur’an (Jogjakarta: DIVA 

Press, 2009), 116.  
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Ada beberapa langkah praktis dalam menghafal al-Qur’an 

antara lain:44 

1) Ambillah air wudhu dan sempurnakan wudhu anda, lakukan 

shalat dua rakaat, lalu berdoalah kepada Allah agar 

memudahkan anda dalam menghafal al-Qur’an. 

2) Batasi kuantitas hafalan setiap hari dan pembacaannya 

dengan tepat. 

3) Bacalah makna-makna kalimat yang anda hafal dan sebab 

turunnya (asbabun nuzul) dalam kitab Mukhtasar Tafsir ath-

Thabari, atau kitab lainnya. Jangan melampaui silabi hafalan 

harian anda hingga anda memperbagus hafalan tersebut. 

4) Janganlah pindah pada silabi hafalan yang baru kecuali jika 

telah menyempurnakan silabi hafalan lama. 

5) Janganlah melampaui surat hingga anda mengikat yang 

pertama dengan yang terakhir. 

6) Perhatikan ayat-ayat yang serupa: hal itu bisa dimungkinkan 

dengan banyak membacanya dalam kitab-kitab, dan kitab 

yang paling terkenal adalah kitab ‘Awn ar-Rahman karya 

Abu Dzar al-Qalmuni. 

7) Konsistenlah pada satu model untuk mushaf hafalan anda. 

8) Tulislah apa yang anda hafal serta kenali tempat kesalahnnya. 

                                                             
44 Ahmad Salim Badwilan, Panduan Cepat Menghafal Al-Qur’an, 117.  
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9) Ketika ada waktu senggang, iringi waktu itu dengan sesuatu 

yang dibolehkan atau melakukan suatu bentuk ketaatan, 

seperti puasa, shadaqah, dan shalat. 

10) Ulangi apa yang telah anda hafal ketika dalam perjalanan 

menuju masjid, sekolah, atau tempat pekerjaan. 

11) Lakukanlah shalat dua rakaat dan bacalah apa yang anda 

hafal selama sehari itu. 

12) Pada hari berikutnya, bacalah apa yang telah anda hafal di 

luar kepala sekali lagi, serta melalui (dengan melihat) mushaf 

untuk kedua kali, sebelum berencana memulai hafalan baru. 

13) Jadikan satu hari dalam seminggu untuk mengulang-ulang 

apa yang telah anda hafal selama satu minggu itu.45 

c. Keutamaan Menghafal Al-Qur’an 

Setiap orang mu’min tentu yaqin bahwa membaca al-

Qur’an saja sudah termasuk amal yang sangat mulia dan akan 

mendapatkan keutamaan yang berlipat ganda baik dunia maupun 

akhirat, sebagaimana firman Allah dalam surat Fatir ayat 29 yaitu:  

ا َرَزْقناَهُْم ِسراً َوَعالَنِيَه يَ لَِّذيَن يَتْلُوَن ِكتاََب اللِه َوأَقاَ إِنَّ ا الَةَ َوأَْنفَقُوا ِممَّ ْوَن ُموا الصَّ ُُ ْر

 تَِجاَرةٌ لَْن تَبُوَر.

Artinya: “ Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca 

kitab Allah (al-Qur’an) dan melaksanakan shalat dan 

menginfakkan sebagai rezeki yang kami anugrahkan 

                                                             
45Aliy As’ad, Terjemah Ta’limul Muta’allimBimbingan Bagi Penuntut Ilmu Pengetahuan 

(Kudus: Menara Kudus, 2007), 96.  
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kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, 

mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak 

akan rugi. 46 

       Sehingga tidak diragukan lagi bahwa seorang penghafal al-

Qur’an, mengamalkannya, berperilaku dengan akhlaknya, 

bersopan santun dengan diwaktu malam dan siang merupakan 

orang-orang pilihan terbaik. Banyak hadits Rasulullah Saw. Yang 

mendorong untuk menghafal al-Qur’an atau membacanya diluar 

kepala, sehingga hati seorang individu muslim tidak kosong dari 

sesuatu bagian dari kitab Allah SWT. seperti dalam hadits yang 

diriwayatkan oleh Daramai. 

 لهُ ال َصلَّى اللهِ  َرُسْولَ  َسِمْعتُ : قَالَ  َعْنهُ  اللهُ  َرِضيَ  ِمر   َعا نِ بْ  ُعْقبَةَ  َعنْ 

ِعلَ : يَقُْولُ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ُُ ََ ماَْحتَ  النَّارِ  فىِ  أُْلِقيَ  ثُمَّ  إَِهاب   فِى اْلقُْرآنُ  لَْو  َر

)الدارمي رواه(                                                           

Artinya: “Dari Sayyidina Uqbah bin Amir Radhiyallahu’anhu, 

ia berkata, “Aku mendengar baginda Rasulullah 

Salallahu’alaihi Wasallam bersabda, Seandainya al-

Qur’an diletakkan dalam kulit, lalu kulit itu 

dicampakkan kedalam api, niscaya ia tidak akan 

terbakar.” (H.R. Darami).47  
 

Hadist ini sangat jelas dan merupakan nash (punya makna 

yang pasti). Oleh sebab itu, mereka yang menganggap bahwa 

menghafal al-Qur’an adalah sia-sia, demi Allah SWT, hendaknya 

                                                             
46 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, 700. 
47 Syaikhul Hadist Maulana Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi Rahmatullah’alaih, 

Himpunan Kitab Fadhilah Amal, (Yogyakarta: Ash-Shaff), 61 8.  
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mereka merenungkan fadhilah menghafal al-Qur’an ini, satu 

fadhilah ini sudah cukup bagi seseorang untuk menyerahkan jiwa 

raganya demi menghafal al-Qur’an, sebab siapakah orang yang 

tidak berdosa dan dapat memastikan bahwa ia akan terhindar dari 

neraka? disebutkan dalam syarah al ihya, termasuk diantara 

orang-orang yang akan berada dibawah lindungan arsy Allah Swt 

pada hari kiamat yang penuh huru hara, ketika seluruh manusia 

dalam keadaan panik, adalah para hafidz al-Qur’an. Imam 

Dailami rahmatullah ‘alaih meriwayatkan dari Sayyidina Ali 

Radhiyallahu’anhu,” para hafidz al-Qur’an akan berada dibawah 

naungan Allah Swt bersama para Nabi Alaihimussalam dan 

orang-orang shalih.”48 

Rasulullah Saw. Memberikan penghormatan kepada orang-

orang yang mempunyai keahlian dalam membaca al-Qur’an dan 

menghafalnya, memberitahukan kedudukan mereka, dan 

mengedepankan dibandingkan orang lain.49  

Menghafal al-Qur’an merupakan suatu keutamaan yang 

besar, dan posisi itu selalu didambakan oleh semua orang yang 

benar, dan seorang yang bercita-cita tulus, serta berharap pada 

kenikmatan duniawi dan ukhrawi agar manusia nanti menjadi 

warga Allah dan dihormati dengan penghormatan yang sempurna. 

                                                             
48 Ibid., 619.   
49 Yusuf Al-Qaradhawi, Berinteraksi dengan Al-Qur’an, (Jakarta: GEMA INSANI 

PRESS, 1999),191.   
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Tidaklah seorang dapat meraih tuntunan dan keutamaan tersebut, 

yang menjadikannya masuk kedalam deretan malaikat baik 

kemuliaan maupun derajatnya, kecuali dengan cara mempelajari 

dan mengamalkannya. Al-Qur’an dapat mengangkat derajat 

seseorang dan dapat memperbaiki keadaanya jika ia 

mengamalkannya. Sebaliknya, jika al-Qur’an dijadikan bahan 

tertawa dan disepelekan, maka akan menyebabkan ia disiksa 

dengan azab yang pedih di akhirat kelak.50 

Mengenai keutamaan menghafal al-Qur’an ini, Imam al- 

Nawawi dalam kitab at-Tibyan fi adabi hamalati al-Qur’an 

menyebutkan ada dua keutamaan: pertama; al-Qur’an sebagai 

pemberi syafa’at pada hari kiamat bagi yang membaca, 

memahami dan mengamalkannya. Dalam hadist disebutkan, Abu 

umamah al-Bahili berkata kepadaku, saya mendengar Rasulullah 

Saw bersabda, bacalah al-Qur’an, maka sesungguhnya ia akan 

datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafa’at kepada 

pemiliknya (pembacanya), kedua; para penghafal al-Qur’an telah 

dijanjikan derajat yang tinggi disisi Allah SWT, pahala yang 

besar serta penghormatan diantara sesama manusia.  

d. Akhlak Menghafal Al-Qur’an 

       Dalam menghafal al-Qur’an, terdapat etika, adab, akhlak 

yang harus diperhatikan para menghafal al-Qur’an mempunyai 

                                                             
50 H. Sa’dullah, S. Q, 9 Cara Praktis Menghafal Al-Qur’an, 23.  
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tugas yang harus dijalankan, sehingga mereka benar-benar 

menjadi “akhlak al-Qur’an”.  

 Beberapa  adab membawa al-Qur’an diantaranya adalah: 

1) Dalam keadaan suci dari hadast besar ataupun kecil 

2) Memegang al-Qur’an dengan tangan kanan 

3) Membawa separas bahu 

4) Saat membaca al-Qur’an disunahkan mendekapnya dengan 

tangan kanan. 51 

       Hal yang perlu diberi penekanan dari apa yang diperintahkan 

kepada penghafal al-Qur’an ialah agar menghindarkan diri dari 

perbuatan menjadikan al-Qur’an sebagai sumber penghasilan atau 

pekerjaan dalam kehidupannya. seperti dalam hadits yang 

diriwayatkan Umar bin Khathab ra. 

 

َمْعَشرَ  يا: ل قا أنه عنه الله رضي الخطاب عمربن عن اء ََ  فَعُواْ  اِرْ , اْلقُرَّ

َ عِ  تَُكْونُْوا لَ , اْلَخْيَراتِ  ْستَبِقُْوا فَا, اَلَطِرْيقُ  لَُكمْ  َوَضحَ  فَقَدْ , ُرُؤوَسُكمْ   َعلَى لً  يا

.النَاِس   

Artinya: “wahai pada ahlul Qur’an, angkatlah kepala kalian! 

Sungguh telah jelas bagi kalian jalan tersebut, 

berlomba-lomba dalam kebaikan dan jangan menjadi 

beban bagi orang lain.” (H. R. Umar bin Khathab 

ra).52 

 

                                                             
51 https://manfaartislam.wordpress.com. 
52 Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil 

Qur’an, (Solo: Al-Qowam, 2014).   
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   Akhlak atau adab dalam menghafal al-Qur’an diantaranya 

adalah: 

1) Hendaknya berada dalam keadaan yang paling sempurna dan 

perilaku paling mulia.  

2) Hendaknya dia menjauhkan dirinya dari segala sesuatu yang 

dilarang al-Qur’an. 

3) Hendaknya dia terpelihara dari pekerjaan yang rendah, 

berjiwa mulia, tidak merasa rendah diri terhadap para 

penguasa yang sombong dan pecinta dunia yang buruk.  

4) Merendahkan diri kepada orang-orang sholeh dan ahli 

kebaikan, serta kaum miskin  

5) Hendaklah dia seorang yang khusyuk memiliki ketenangan 

dan wibawa.53 

6) Hendaknya ia membiasakan dan memperbanayak membaca 

al-Qur’an  

7) Hendaknya ia mengulangi ayat-ayat al-Qur’an dan 

menghindari lupa dari hafalannya.54 

 

                                                             
53 Syaikh Abdul Syu’aib, Menjiwai Qur’an, (Yogyakarta: MUMTAZ, 2012), 55-56.  
54 Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil 

Qur’an,,,53.  
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BAB III 

   METODE PENELITIAN 

 

A.   Pendekatan dan jenis penelitian  

       Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian dengan 

menggunakan penilitian kualitatif.   Penilitian kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data diskriptif  berupa kata-kata atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.55 

       Pendekatan kualitatif beransumsi bahwa manusia adalah makhluk 

yang aktif yang mempunyai kebebasan berkemauan dan berkehendak 

yang perilakunya hanya dapat dipahami dalam konteks budayanya, dan 

perilakunya yang seringkali tidak didasarkan oleh hukum sebab akibat, 

seperti yang terdapat pada hukum-hukum alam. 56 Pendekatan kualitatif 

ini mempunyai beberapa karakteristik, diantaranya yaitu: penelitian 

menggunakan arti alami (natural setting), manusia sebagai alat 

(Instrument), penelitian kualitatif (analisis data kualitatif bersamaan 

dengan proses pengumpulan data), penilitian bersifat diskriptif (data yang 

diperoleh berupa kata-kata, gambar, perilaku,) mementingkan segi proses 

daripada hasil, penelitian bersifat menyeluruh, makna merupakan 

perhatianutamadalampenelitian.57

                                                             
55 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2000), 3. 
56 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktek, (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2013), 89.  
57 Magono, Metodologo Penelitian pendidikan (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), 38.   
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      Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis 

fenomena yang ada, yang diamati dan mengkaji lebih dalam dengan 

menguraikan secara terperinci dari data di lapangan. Menguraikan secara 

terperinci data di lapangan yang penulis maksudkan adalah 

menggambarkan dan memaparkan data hasil penelitian, mengenai  

implementasi pembelajaran kitab al-Tibyan dalam meningkatkan akhlak 

menghafal al-Qur’an santri Pondok Pesantren Assyafi’iyah Durisawo 

Ponorogo.   

B.   Kehadiran Peneliti   

         Sebagai pengamat peneliti ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat 

dipisahkan dari pengamatan berperan serta, sebab peranan penelitilah 

yang menentukan keseluruhan skenarionya. Yang dimaksud pengamatan 

berperan serta adalah penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang 

memakan waktu yang cukup lama antara peneliti dan subjek alam 

lingkungan, dan selama itu data dalam bentuk catatan lapangan 

dikumpulkan secara sistematis dan berlaku tanpa gangguan.58  

C.   Lokasi Peneliti  

       Lokasi penelitian akan dilakukan di salah satu pesantren yang ada di 

ponorogo  tepatnya di Pondok Pesantren As-syafi’iyah Durisawo 

Ponorogo dibawah pengasuh K.H Samuri Yusuf, S.Ag. Lokasi ini 

beralamat di jalan Lawu Gg VI nomor 35 Nologaten Ponorogo.  

 

                                                             
58 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 117.  



49 
 

 

D.   Sumber Data 

       Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan 

tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen, foto, dan 

lainnya. Dengan demikian, sumber data utama dalam penelitian ini 

adalah kata-kata, yaitu hasil wawancara dari ustadz, pengurus, dan para 

santri yang ada di Pondok Pesantren Assyafi’iyah Durisawo Ponorogo, 

dan tindakan yaitu pengamatan implementasi pembelajaran kitab al-

Tibyan fi adabi hamalat al-Qur’an dalam meningkatkan akhlak 

menghafal al-Qur’an santri. Sedangkan sumber data tertulis seperti 

dokumen, foto merupakan sumber data tambahan.   

E. Teknik Pengumpulan Data  

       Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini 

ialah observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi. 

1. Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap 

kegiatan yang sedang berlangsung.59 Sutrisno Hadi (1986) 

mengemukakan bahwa, observasi mrupakan suatu proses yang 

kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis 

dan psikologis. Dua di antara yang penting adalah proses-proses 

pengamatan dan ingatan. 60  

                                                             
59 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung : PT. Remaja 

Rosdakarya, 2007), 220. 
  60  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D, (Bandung: Alfabeta 2013), 203. 
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Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dalam 

hal ini peneliti melakukan observasi langsung, maksudnya 

pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek ditempat 

berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi bersama objek yang 

diteliti.61 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi partisipatif. 

Dimana peneliti terlibat dengan kegiatan-kegiatan sehari-hari orang 

yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data 

penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan 

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 tampak.62  

seperti mengamati kegiatan pembelajaran kitab al-Tibyan fi 

adabi hamalat al-Qur’an. Observasi atau pengamatan ini untuk 

memperoleh data tentang implementasi pembelajaran kitab al-

Tibyan dalam meningkatkan akhlak menghafal al-Qur’an santri 

Pondok Pesantren Assyafi’iyah Durisawo Ponorogo.   

2. Wawancara  

Wawancara adalah proses memperoleh informasi atau 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dan 

                                                             
61 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan , 158-159. 
62 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan, 310.  
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bertatap muka langsung dengan narasumbernya. 63 Secara garis besar 

wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak 

terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) 

maupun dengan menggunakan telepon. 64 

Wawancara terstruktur menuntut pewawancaranya mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang susunannya ditetapkan sebelumnya 

dengan pilihan-pilihan jawaban yang juga sudah disediakan, 

jawabannya pun biasanya sudah baku, tinggal dipilih dari beberapa 

jawaban yang sebelumnya disediakan oleh pewawancara. 

Wawancara tak  terstruktur bersifat luwes, susunan pertanyaannya 

dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada 

saat wawancara disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat 

wawancara. Pertanyaan dalam wawancara tak terstruktur biasanya 

dimulai dengan kata tanya bersifat terbuka, seperti bagaimana, 

apakah dan mengapa.65 

Wawancara yang digunakan dalam peneliti adalah wawancara 

tak terstruktur artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang 

mendalam kepada informan-informan yang berhubungan dengan 

fokus penelitian. Adapun informan yang diwawancarai antara lain: 

Ustadz /guru yang mengajar kitab al-Tibyan , pengurus, dan santri 

Pondok Pesantren Assyafi’iyah Durisawo. 

                                                             
63 Sugiyono, Memahami Pendidikan Kualitatif  (Bandung : CV. Alfabeta, 2005), 62. 
64 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

138. 
65 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung : Remaja Rosdakarya, 

2001), 180-183. 
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3. Dokumentasi  

       Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang.66 Dokumen merupakan pelengkap dari 

pengunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian 

kualitatif. 

       Dokumen ada dua, yakni dokumen internal dan dokumen 

eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, instruksi, 

aturan suatu lembaga masyarakat tertentu yang digunakan dalam 

kalangan sendiri. Dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi 

yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, misalnya majalah, 

buletin, dan berita yang disiarkan kepada media massa.67 Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan dokumen internal. Dokumen ini 

digunakan untuk memperoleh data tentang sejarah madrasah, visi, 

misi dan tujuan  Pondok Pesantren Assyafi’iyah Durisawo Ponorogo, 

struktur organisasi, serta sarana dan prasarana. 

F. Teknik Analisis Data 

       Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan 

dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya 

dapat diinformasikan kepada orang lain.  

                                                             
66 Sugiyono, Memahami Pendidikan Kualitatif, 62. 
67 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 163. 
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       Teknik analisis data dalam kasus ini menggunakan analisis data 

kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles & Huberman dan 

Spradley.68 Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 

terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan 

datanya sampai jenuh. Aktifitas dalam analisis data, meliputi data 

reduction, data display dan conclusion. 

Adapun langkah-langkah analisis model interaktif yang 

dikembangkan oleh Miles dan Huberman ditunjukkan pada gambar 

berikut ini : 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Model Analisis Interaktif 

Keterangan: 

1. Mereduksi data dalam konteks penelitian yang dimaksud adalah 

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

yang penting, membuat katagori. Dengan demikian data yang telah 

direduksiakan memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

                                                             
68  Ibid., 246-247. 
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mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpuklan data 

selanjutnya. 

2. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data atau menyajikan data ke dalam pola  yang 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, grafik, matrik, network 

dan chart. Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data 

selama penelitian, maka pola tersebut sudah menjadi pola yang baku 

yang selanjutnya akan didisplaykan pada laporan akhir penelitian. 

3. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif dalam penelitian ini 

adalah  penarikan kesimpulan dan verivikasi. 69 

       Karena penelitian ini berjenis kualitatif, teknis analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini yang lebih sesuai dengan data 

reduction, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, membuat kategori. Dengan 

demikian data yang telah direduksikan memberikan gambaran yang 

lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan 

data selanjutnya. Dilanjutkan dengan data display, yaitu menyajikan 

data ke dalam pola yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, grafik. Terakhir adalah conclusion, yaitu penarikan kesimpulan 

dan verifikasi. 

 

 

                                                             
69 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif , 91-99.  
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G. Pengecekan Keabsahan 

       Keabsahan data  mnerupakan konsep penting  yang diperbaharui dari 

konsep kesahihan dan keandalan. Dalam penelitian kualitatif, pengecekan 

data merupakan hal yang harus dilakukan, agar penelitian tersebut dapat 

dipertanggung jawabkan kesahihan dan keandalannya. Derajat 

kepercayaan keabsahan data (kredebilitas data) dapat diadakan 

pengecekan dengan teknik pengamatan yang tekun, dan triangulasi. 

Ketekunan pengamatan yang dimaksud adalah menemukan ciri-ciri dan 

unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu 

yang sedang dicari.70 

       Menurut Creswell melalui proses pengumpulan dan analisis data, 

peneliti perlu menjamin bahwa temuan dan interpretasi akurat. Validasi 

temuan berarti bahwa peneliti melakukan keakuratan atau kredibilitas 

dari temuan tersebut melalui strategi-strategi seperti pengecekan anggota 

(memberchecking) atau triangulasi. 71 

       Member checking adalah suatu proses dimana peneliti menanyakan 

pada seorang atau lebih partisipan dalam studi untuk mengecek 

keakuratan dari keterangan tersebut.  

       Triangulation adalah proses penguatan bukti dari individu-individu 

yang berbeda (misalnya, seorang kepala sekolah dan seorang siswa), 

                                                             
70  Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian, 171. 
71 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. Jakarta: Rajawali Pers, 

2011.hlm. 81. 
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jenis data (misalnya catatan lapangan observasi dan wawancara) dalam 

deskripsi dan tema-tema dalam penelitian kualitatif. 

H. Tahapan-tahapan Penelitian 

       Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan 

ditambah dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan 

laporan hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah:   

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

memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan 

menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, 

menyiapkan perlengkapan penelitian dan yang menyangkut persoalan 

etika penelitian. 

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

dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data. 

3. Tahap analisis data, Tahapan ini dilakukan oleh penulis beriringan 

dengan tahapan pekerjaan lapangan. Dalam tahap ini penulis 

menyusun hasil pengaamtan, wawancara serta data tertulis untuk 

selanjutnya penulis melakukan analisis data dengan cara distributif 

dan selanjutnya dipaparkan dalam bentuk naratif. 

4. Tahap penulisan hasil laporan peneliti.  72

                                                             
72 Ibid., 82.  
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  BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Deskripsi Data Umum   

1. Sejarah Singkat Berdirinya Pondok Pesantren Assyafi’iyah 

Durisawo Ponorogo 

       Durisawo merupakan nama sebuah tempat/daerah yang terletak 

di Kelurahan Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, 

berjarak ± ½ Km dari kota Ponorogo kearah timur laut. “Durisawo” 

bukan nama yang asing lagi kedengarannya bagi khalayak umum. Ini 

terbukti dari banyaknya penuturan warga sekitar, bahkan di luar 

Ponorogo ini. Banyak orang yang mengatakan bahkan para sesepuh 

di masyarakat setempat, Durisawo pada zaman dahulu adalah 

kawasan yang tergolong angker, hanya orang-orang tertentu atau 

orang-orang yang berilmu tinggi (jadhug) yang bisa tinggal di 

Durisawo ini. 

       Daerah Durisawo dulunya adalah sebidang tanah perdhikan 

yang diberikan sebagai hadiah dari Adipati Ponorogo kepada K.H. 

Abdul Wahab. Beliau adalah seorang prajurit kesayangan Pangeran 

Diponegoro yang ikut berperang melawan Belanda, kemudian 

ditugaskan di Ponorogo, bersama ayahandanya yang bernama Ki 

Pronodipo. Kemudian di beri nama “Durisawo” oleh K.H. Abdul 
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Wahab, beliaulah orang yang pertama kali menginjakkan kaki di 

bumi Durisawo. Adapun beberapa hal terkait penamaan Durisawo 

ini, yaitu: 

1. Durisawo berasal dari kata ditanduri sawo, yang mana sawo ini   

merupakan sebuah tanda dari orang zaman dahulu dalam 

menyebarkan agama Islam; 

2. Durisawo bermakna Daarusshawab, (rumah yang penuh dengan 

pahala). 

3. Durisawo mengandung makna shawwu… (lurus) 

        Di Durisawo didirikan masjid sebagai pusat ibadah. Masjid 

Durisawo terus berkembang baik dari segi ritual ibadah maupun 

pendidikan keagamaannya. Secara fisik terbukti dengan adanya 

pohon  sawo yang berjumlah 9 pohon tetapi saat ini pohon tersebut 

tinggal 5 pohon sawo karena di tebang untuk dibangun sebagai 

tempat belajar dan sebagian tumbang saat hujan. 

       Setelah K.H. Abdul Wahab wafat, kepemimpinan di pegang 

oleh menantunya yaitu K.H. Abu Dawud, beliau adalah suami dari 

putri bungsu K.H. Abdul Wahab. K.H Abu Dawud, semasa hidupnya 

berguru pada banyak kyai dari berbagai penjuru selama 33 tahun, 

mulai dari Syeh Ali Ridlo jabal Qubais Makkatul Mukarromah 

sampai kepada K.H. Fadhil dari Gentan Ponorogo. K.H. Abu Dawud 

adalah orang yang pertama kali mendirikan Thoriqoh 

Naqshabandiyah di Durisawo bahkan di Kabupaten ponorogo. 
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Dengan berdirinya Thariqah tersebut, Durisawo mulai timbul 

kejayaannya dari segi apapun, terutama dari segi pendidikan ilmu 

agama. 

       Sekitar tahun 1890 M, K.H.Abu Dawud membangun asrama di 

depan masjid sebagai tempat tinggal bagi santri-santri yang ingin 

menimba ilmu agama kepada beliau. Santri-santri tersebut datang 

terutama ingin mengikuti pengkajian kitab-kitab kuning di Masjid 

tersebut. Saat itu pusat pendidikan masih berpusat di masjid. 

Kemudian asrama/pondok tersebut di beri nama  “Pondok Pesantren 

Durisawo”. 

       Pada masa itu pendidikan di Pondok pesantren mulai 

berkembang pesat dan begitu kompleks yaitu terdiri dari beberapa 

unit kegitan atau jenjang pendidikan; 

1. Jam’iyah  Thoriqoh An-Naqsabandiyah  

2. Madrasah Diniyah pada sore dan malam hari. 

3. Pendidikan formal pada pagi hari, yaitu MTs dan MA Muallimin 

Putra. 

4. Perguruan Tinggi, yaitu Akademi Syari’ah Abdul Wahab (ASA) 

yang sekarang menjadi IAIN Ponorogo. 

              Setelah K.H. Abu Dawud wafat, kegiatan pendidikan di pegang 

oleh putra-putra beliau yaitu KH. Dimyati mengelola masjid, dan 

thoriqoh, lalu KH. Khozin Dawudi mengelola pendidikannya. Di 

bawah pimpinan K.H. Khozin Dawudi, Pondok Durisawo diberi 
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nama Pondok Pesantren Pertama Assyafi’iyah Durisawo. Pemberian  

nama “Pertama” ini mempunyai dua arti, yaitu pondok yang pertama 

kali/paling awal di Durisawo, arti lainnya adalah kependekan dari 

kata “Pertahanan Madzhab”. Sedangkan nama “Asy-Syafi’iyah” 

mempunyai arti golongan dari Madzhab Imam Syafi’i. Beliau 

banyak mengadakan terobosan baru dengan mengadakan Pesantren 

Kilat (mondok hanya untuk beberapa waktu saja), termasuk adanya 

Pesantren Putri, Pondok Pertama-lah yang memelopori di Kabupaten 

Ponorogo (meskipun hanya dengan sistem pesantren kilat atau 

sistem nduduk). Selain Madrasah Diniyah, pendidikan 

formal/Muallimin pun terus berkembang, dan beliau mendirikan 

Sekolah Menengah Kejuruan,yaitu SMK Pembangunan yang masuk 

pada sore hari. 

              Setelah K.H. Khozin Dawudi meninggal, pesantren dipimpin 

oleh bapak K. Affandi Harun (menantu K.H. Dimyati) dan KH. 

Ahmad Muzayyin. Sedangkan sekolah formal dipegang oleh H. 

Muder Sunani (putra K.H Khozin yang menjabat sebagai Kepala 

Sekolah SMEA sampai sekarang). Karena ada perbedaan pandangan 

antara pengelola Muallimin dan SMK, pada tahun 1999 MTs dan 

MA Muallimin pindah ke Cokromenggalan dan SMK tetap di 

Durisawo. 

       Pada tahun 1999, Bapak Affandi K. Harun wafat, Pada saat 

itulah Pondok Pesantren Pertama Assyafi’iyah Durisawo mengalami 
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masa kemunduran, hanya tinggal beberapa saja santri yang 

berdomisili di Pondok Pertama Durisawo (ini adalah masa terpuruk 

sepanjang sejarah  Durisawo).  

              Tampuk pimpinan selanjutnya di pegang oleh Bapak K. Samuri 

Yusuf. Pada tahun 2000, Pondok Pesantren Pertama Assyafi’iyah 

dan Madarasah diniyah Assyafi`iyyah Durisawo mulai bangun dari 

keterpurukannya dengan mengadakan berbagai kegiatan, baik dari 

pendidikan pesantrennya maupun ritual keagamaan (Majelis 

Thoriqah dan Dzikir) yang masih berjalan sampai  saat ini di bawah 

asuhan K.H. Ahmad Muzayyin (Putra dari K.H. Dimyati, sedangkan 

pendidikan pesantrennya di pimpin oleh K. Samuri Yusuf S.Ag.  

       Pondok Pesantren Pertama Assyafi`iyah Durisawo mulai 

berbenah diri, sehingga pada tahun 2001 telah di buka pondok 

pesantren putri, selanjutnya melakukan pembaharuan disegala 

bidang, mulai dari segi fisik yaitu; pembangunan asrama, sarana 

prasarana pondok, juga rehabilitasi Masjid, dan segi pendidikan 

dilakukan pembenahan materi yang diajarkan di pesantren yaitu 

perpaduan dari sistem salaf dan modern. Ini bertujuan agar mutu 

lulusan Pondok Pesantren Pertama dan Madarasah Diniyah 

Assyafi`iyah Durisawo mempunyai keunggulan dari segi ilmu 

keagamaan dan tidak ketinggalan di bidang pengetahuan umumnya. 

       Sekarang, pondok pesantren Assyafi’iyah dibawah yayasan al-

Husna yang dipimpin Bapak KH. Samuri Yusuf berhasil 
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membuktikan kemajuannya. Pada tahun 2018 ini, KH. Samuri Yusuf 

bersama dengan KH. Ahmad Muzayin, Gus Rofiq dan Gus Afif 

mengelola Pondok Pesantren Putra dan Putri, Thoriqoh 

Naqsabandiyah, Masjid, Madrasah Diniyah, Madrasah formal (RA, 

MI Al-Kautsar) dan Madrasah Tahfidzul Qur’an.73 

2. Letak Geografis Pondok Pesantren Assyafi’iyah Durisawo 

Ponorogo  

       Pondok Pesantren Assyafi`iyyah durisawo ini mempunyai letak 

yang strategis yaitu dalam wilayah kota dan dekat dengan berbagai 

lembaga pendidikan, sehingga memudahkan santrinya menjangkau 

sekolah-sekolahnya masing- masing.  

       Dari hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan, Untuk 

lebih jelasnya penulis menuangkan mengenai letak geografis serta 

keadaan Madarasah Diniyah Assyafi`iyyah durisawo sebagai 

berikut:  

       Pesantren ini terletak di Dusun Durisawo, kelurahan Nologaten, 

kecamatan Ponorogo, kabupaten Ponorogo yaitu berada di Jl. Lawu 

Gg IV No 35 Durisawo Nologaten Ponorogo  yang tepatnya:  

a. Sebelah barat berbatasan dengan Dusun Jarakan kelurahan 

Banyudono. 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Krajan Kelurahan 

Cokromenggalan 
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c. Sebelah utara dengan Kelurahan Cokromenggalan 

d. Sebelah selatan dengan Kelurahan Nologaten dan dari pusat 

kota Ponorogo berjarak ± 1 km ke arah timur laut. 

Dilihat dari letak geografisnya, keadaan Pondok Pesantren 

Assyafi`iyyah Durisawo Ponorogo merupakan tempat yang strategis 

untuk belajar, karena jauh dari kebisingan kota, serta bisa tenang 

dalam proses pembelajaran. 74 

3. Visi dan Misi Pondok Pesantren Assyafi’iyah Durisawo 

Ponorogo 

       Bagi setiap lembaga pastilah mempunyai visi dan misi untuk 

mewujudkan tujuan dari lembaga tersebut, yaitu: 

       Visi Pondok Pesantren Assyafi’iyah Durisawo Ponorogo adalah 

membangun dan mencetak generasi yang beraqwa dan berakhlak 

mulia. 

       Misi Pondok Pesantren Assyafi’iyah Durisawo Ponorogo 

adalah: 

a. Mencetak kader-kader Islam yang mampu melakukan ibadah 

dengan baik. 

b. Menjalankan syari’at Islam dengan baik, menyebarkan siar Islam 

dimasyarakat. 

Tujuan yang ingin dicapai oleh Pesantren Assyafi’iyah 

Durisawo  adalah Mengantarkan para santri menjadi manusia yang 
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beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, menguasai ilmu 

pengetahuan agama dan umum serta mampu mengaktualisasikan diri 

dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama.75 

4. Struktur Organisasi Pondok Pesantren Assyafi’iyah Durisawo 

Ponorogo 

       Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang di 

dalamnya terdapat berbagai unsur dan personel yang memerlukan 

suatu wadah dalam bentuk organisasi agar jalannya pendidikan dan 

pengajaran yang diselenggarakan dapat bejalan lancar sehingga 

dapat munuju tercapainya tujuan yang ditetapkan. Dengan adanya 

susunan pengurus diharapkan setiap individu dapat bekerja sama 

sesuai tugas dan wewenangnya untuk mencapai tujuan bersama.  

       Dalam menyusun organisasi Pondok Pesantren  Assyafi’iyah 

Durisawo Ponorogo, juga menggunakan ketentuan-ketentuan yang berlaku 

di pesantren  tersebut. Struktur organisasi ini dibentuk untuk lebih 

memudahkan sistem yang telah ditentukan agar tidak terjadi 

penyalahgunaan hak dan kewajiban orang lain. 

       Dalam menyusun struktur organisasi,di Pondok Pesantren Assyafi’iyah 

Durisawo Ponorogo ini diadakan pembagian tugas yang sesuai dengan 

kemampuan masing-masing anggota sehingga dalam melaksanakan 

tugasnya dapat berjalan dengan lancar dan baik.76 
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5. Data Guru Pondok Pesantren Assyafi’iyah Durisawo Ponorogo 

       Jumlah ustadz dan ustadzah di pondok pesantren Assyafi’iyah 

Durisawo Ponorogo adalah 22 orang, yang terdiri dari 16 ustadz dan 

4 ustadzah. Yang masing-masing ustadz dan ustadzah membidangi 

mata pelajaran keahlian mereka. Adapun data ustadz dan ustadzah 

Madrasah Diniyah Assyafi’iyah Durisawo Ponorogo ialah sebagai 

berikut.77 

6. Data Santri Pondok Pesantren Assyafi’iyah Durisawo Ponorogo 

       Santri di pondok pesantren As-Syafi’iyah Durisawo Ponorogo 

berjumlah 137 santri, yang terdiri dari 57 santri putra dan 80 santri 

putri. Santri di Pondok pesantren As-Syafi’iyah bersekolah formal di 

macam-macam sekolah, karena mereka di pondok khusus belajar 

agama dan pondok pesantren hanya menyediakan asrama dan 

pembelajaran agama.78 

7. Sarana dan prasarana Pondok Pesantren Assyafi’iyah Durisawo 

Ponorogo 

       Sarana dan prasarana yang memadai akan membantu kelancaran 

dalam proses belajar mengajar disebuah lembaga pendidikan. Adapun 

sarana dan prasarana di pondok pesantren As-Syafi’iyah Durisawo 

Ponorogo yaitu: 
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a. Kamar santri putri terdapat 13 kamar 

b. Kamar santri putra terdapat 10 kamar 

c. 15 kamar mandi 

d. 1 ruang aula 

e. Masjid 

f. 1 ruang kantor diniyah 

g. 1 ruang kantor santri putri 

h. 1 ruang kantor santri putra 

i. 4 ruang kelas untuk belajar mengajar.79 

8. Pembelajaran Kitab Kuning di Pondok Pesantren Assyafi’iyah 

Durisawo Ponorogo 

       Salah satu ciri penting pesantren adalah pengajian kitab kuning 

sebagai pokok pembelajaran para santrinya. Hubungan antara 

pengajian kitab kuning dengan lembaga pesantren sangatlah penting, 

dalam arti bahwa keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak 

dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kitab-kitab klasik (kitab 

kuning) yang dikaji di pesantren adalah kitab-kitab kuning yang 

isinya relevan dengan tujuan pesantren, yaitu mendidik dan 

mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam, sebagai upaya membentuk 

santri-santri yang baik dan berakhlak mulia. 

       Di pondok pesantren Assyafi’iyah diajarkan beberapa kitab 

kuning, seperti masalah Tauhid, Fiqih, Tajwid, Nahwu, Shorof, 
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Hadits yang semuanya itu dalam rangka membekali santri agar 

menjadi santri yang berilmu sehingga berguna ketika sudah terjun ke 

masyarakat.80 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Pelaksanaan  Pembelajaran Kitab Al-Tibyan Fi Adabi Hamalat 

Al-Qur’an santri di Pondok Pesantren Assyafi’iyah Durisawo 

Ponorogo. 

       Pelaksanaan pembelajaran di Pondok Pesantren Assyafi’iyah 

Durisawo Ponorogo sudah terlaksana dengan baik dan sudah 

dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dibuat. Namun masih 

banyak kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran ini yang perlu 

diketahui dan dievaluasi seperti peryataan Alwi Mughafar sebagai 

berikut: 

       “Dalam melaksanakan pembelajaran kitab al-Tibyan fi adabi 

hamalat al-Qur’an tidaklah semudah yang direncanakan,  

karena melaksanakan merupakan melakukan kegiatan secara 

langsung, sebenarnya kegitan pembelajaran ini sudah terlaksana 

dengan baik dan sesuai dengan jadawal yang dibuat tapi masih 

banyak kekurangan seperti pengelolaan waktu yang sering 

molor, anak-anaknya juga sering datang terlambat dan anak-

anak banyak yang tidur karena dengan adanya pengelolaan 

waktu yang sering molor. 81  

Dilingkungan Pondok Pesantren banyak sekali pembelajaran 

kitab kuning yang berlaku sejak dahulu kala tidak dilakukan secara 

klasikal melainkan dilakukan non-klasikal di langgar, masjid 

ataupun musholah. Namun, pembelajaran kitab al-Tibyan fi adabi 
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hamalat al-Qur’an diselenggarakan oleh Pondok Pesantren 

Assyafi’iyah Durisawo yang merupakan pondok pesantren bersetatus 

salaf yang dilakukan secara rutinitas dan sampai sekarang masih 

dikaji.82 Kitab al-Tibyan fi adabi hamalat al-Qur’an kitab ini 

merupakan salah satu karya Abu Zakariya Yahya bin Syaraf kitab ini 

mengupas tentang adab-adab yang berhubungan dengan al-Qur’an 

al-Karim yang merupakan wahyu yang telah Allah sampaikan 

kepada Nabi Muhammad SAW, kitab ini tidak hanya terbatas pada 

adab membaca saja akan tetapi pembahasannya lebih luas terhadap 

al-Qur’an. Imam an-Nawawi memberikan perhatian khusus terhadap 

pengajaran al-Qur’an, namun secara umum konsep an-Nawawi 

dalam kitab tersebut dapat diaplikasikan dalam berbagai keilmuan 

lain dalam pendidikan Islam, kitab ini terdiri dari 10 bab yang 

terangkum dalam satu jilid buku yaitu 1) keutamaan pembaca dan 

penghafal al-Qur’an, 2) keutamaan Qiroah dan ahluqiro’ah,3) 

keharusan memuliakan ahluqu’an dan larangan menyakiti mereka, 4) 

adab pengajar dan pelajar al-Qur’an, 5) adab para penghafal al-

Qur’an, 6) adab membaca al-Qur’an 7) adab terhadap al-Qur’an 8) 

ayat dan surah yang dibaca pada waktu dan keadaan tertentu 9) 

tentang menulis al-Qur’an dan memuliakan mushaf al-Qur’an 10) 

akurasi nama dan bahasa dalam kitab al-Tibyan sesuai urut letaknya. 

Inti dari beberapa bab kitab tersebut bahwa menghafal al-Qur’an 
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merupakan perbuatan yang mulia dan memiliki kedudukan mulia 

pula disisi Allah oleh karena itu 83 

Dalam proses pelaksanaan pembelajaran di Pondok Pesantren 

Assyafi’iyah Durisawo kedudukan seorang ustadz sangatlah penting 

demi tercapainya tujuan yang diinginkan. Sepertihalnya dalam 

pelaksanaan pemilihan ustadz dalam pembelajaran kitab al-Tibyan di 

Pondok Pesantren Assyafi’iyah Durisawo dengan melihat keahlian 

dalam mendidik, kepribadian yang baik berakhlak al-Qur’an yang 

dapat dilihat dalam kesehariannya, kecakapan dalam memahami 

kitab kuning bagi santri mengikuti pembelajaran secara rutinitas. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran ini gak semua santri mengikuti 

kajian ini  di kelompokan sesuai dengan tingkat pemahamannya. 

Dalam proses pelaksanaan pembelajaran kitab al-Tibyan fi adabi 

hamalat al-Qur’an. disesuaikan dengan tingkatan kelas yaitu dua, 

tiga, dan Ulya.  Hal ini sebagaimana ungkapan ustadz Ahmad Rijal.   

”Dalam mnentukan ustadz sangatlah penting yaitu dengan melihat 

hal yang harus dilihat mulai keahlian dalam mendidik, 

kepribadian yang baik yang dapat dilihat dalam kesehariannya, 

kecakapan dalam menguasai materi yang bisa dilihat dari 

keahlian di bidang ilmu nahwu dan sorof. Dalam pelaksanaan 

pembelajaran dapat diklompokkan sesuai tingkatan kelas santri 

dari kelas dua, tiga, dan ulya  Kitab al-Tibyan fi adabi hamalat 

al-Qur’an disesuaikan dengan pemahaman masing-masing 

santri, dengan mengikuti pembelajaran tersebut. Apabila yang 

sudah di dapatkan dan sudah dipelajari kemudian diaplikasikan 

dalam menghafal al-Qur’an  santri. 84 
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Pada awal pertemuan guru dalam keadaan duduk mengucapkan 

salam kepada santri dalam keadaan rapi di serambi masjid 

dilanjutkan membaca al-Fatihah dalam membuka pelajaran lalu 

melanjutkan materi selanjutnya, guru membaca kitab al-Tibyan  

dengan membaca makna dan diikuti oleh santri dalam memaknai 

kitab tersebut. 85 

Awi Mughoffar menegaskan dalam penuturannya: 

“Awal masuk pembelajaran kitab al-Tibyan fi adabi hamalat al-

Qur’an guru memberi salam lalu dilanjutkan membaca al-

Fatihah dalam membuka pelajaran lalu melanjutkan materi 

selanjutnya, guru membaca kitab al-Tibyan  dan anak-anak 

mengikuti. 86 

Dalam pembelajaran kitab al-Tibyan fi adabi hamalat al-Qur’an  

diberikan alokasi waktu sekitar satu jam, seperti yang dipaparkan 

oleh Ustadz Ahmad Rijal, yaitu:  

“Dalam pelaksanaanya pembelajaran kitab al-Tibyan fi Adabi 

Hamalat al-Qur’an  yaitu dilaksanakan di serambi masjid setiap 

malam senin dari jam 20.00 sampai jam 21.00, Tetapi terkadang 

sampai lebih, tergantung dari ustadz dalam mengajar, dalam 

kegiatan ini yang diwajibkan ikut adalah kelas ula, wustha, dan 

ulya.87 

 

Dalam dunia proses belajar mengajar metode jauh lebih penting 

dari materi, demikian metode dalam proses pendidikan pengajaran, 

sebuah proses belajar mengajar bisa dikatakan tidak berhasil apabila 

dalam proses tersebut tidak menggunakan metode. Karena metode 
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menempati posisi kedua terpenting setelah tujuan dari salah satu 

komponen-komponen pembelajaran.  

Dalam proses pembelajaran kitab al-Tibyan penggunaan metode 

dalam pembelajaran sangatlah berpengaruh terhadap hasil 

pembelajaran. Seperti halnya Pondok Pesantren Assyafi’iyah 

Durisawo, menggunakan metode weton/bandongan dalam 

pembelajaran kitab al-Tibyan Fi Adabi Hamalat Al-Qur’an. Metode 

weton dianggap sebagai metode yang efektif dalam memahami kitab 

kuning, karena dalam menggunakan metode ini  materi yang 

diajarkan sering diulang-ulang sehingga memudahkan santri untuk 

memahaminya, santri cenderung aktif dalam memilih kitab, biasanya 

kitab kuning, dalam pelaksanaan metode weton/bandongan kyai 

membaca, menerjemahkan, menerangkan, kalimat demi kalimat 

kitab yang dipelajarinya, santri secara cermat mengikuti penjelasan 

yang diberikan oleh kyai dengan memberikan catatan-catatan 

tertentu pada kitabnya masing-masing dengan kode-kode tertentu.88  

Dalam pembelajaran kitab al-Tibyan fi adabi hamalata al-

Qur’an di pondok pesantren assyafi’iyah durisawo usrtadz 

menggunakan metode weton /bandongan seperti yang dipaparkan 

oleh ustadz Ahmad Rijal yaitu:  

“Dalam pembelajaran kitab al-Tibyan fi Adabi Hamalat al-

Qur’an menggunakan metode bandongan/weton dan ceramah 

yaitu seorang ustadz  membacakan kitab dihadapan santri 
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kemudian santri memaknai kitabnya masing-masing dengan 

menggunakan arab pegon kemudian seorang ustadz menjelaskan 

isi dari kitab tersebut agar  mudah dipahami oleh santri juga 

dapat mengaplikasikan materi yang dikaji dengan kehidupan 

sehari-hari dalam berakhlak al-Qur’an jadi dalam perjalanannya 

peran santri sangat dominan.89 

Hal tersebut juga dikatakan saudari Erma Yunita sebagai santri 

Pondok Pesantren Assyafi’iyah Durisawo mengatakan: 

“Metode yang digunakan oleh ustadz yaitu metode yang biasa 

disebut dalam istilah pesantren weton/bandongan yaitu ngaji 

bersama-sama seluruh santri dan bertempat diserambi masjid, 

disini seorang ustadz akan memaknai kitab dan menjelaskan dan 

para santri akan mengisi kitab dengan makna gandul sesuai yang 

disampaikan ustadz serta mendengarkan penjelasan dari 

ustadz.90 

Begitu juga senada yang dikatakan oleh saudari Novsa Nur 

Wiana sebagai santri Pondok Pesantren Assyafi’iyah Durisawo 

mengatakan: 

“Dalam pembelajaran kitab al-Tibyan fi adabi hamalat al-Qur’an 

metode yang digunakan metode bandongan atau ngaji weton  

yaitu membaca kitab sambil memaknai jawa pegon dan 

menjelaskan kemudian santri mencatat penjelasan yang 

dianggap penting. 91  

Dengan adanya pembelajaran kitab al-Tibyan fi adabi hamalat 

al-Qur’an sangatlah penting bagi santri supaya santri paham dalam 

al-Qur’an sehingga santri benar benar menjadi santri berakhlak al-

Qur’an. Seperti halnya yang dikatakan oleh ustadz Ahmad Rijal 

dalam pembelajaran kitab al-Tibyan fi adabi hamalata al-Qur’an 

santri di Pondok Pesantren Assyafi’iya Durisawo tersebut, yaitu : 
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“Dengan diadakan pembelajaran kitab at-Tibyan fi adabi hamalat 

al-Qur’an, menurut saya itu penting khususnya yang menghafal 

al-Qur’an minimal santri harus mengkaji kitab al-Tibyan karena 

ada kaitannya semua, mulai dari tata krama dalam kehidupan 

sehari hari. Dalam memahami al-Qur’an, dengan di adakan 

pembelajaran ini menurut saya juga membantu dalam 

mendalami al-Qur’an apalagi di Pondok Pesantren Assyafi’iyah 

Durisawo banyak santri yang menghafal al-Qur’an jadi sangat 

membantu dalam mempermudahkan menghafal.  Karena kitab 

al-Tibyan fi adabi hamalat al-Qur’an adalah kitab yang sangat 

penting dalam adab menghafal al-Qur’an.92  

Untuk lebih memudahkan dalam proses meningkatkan akhlak 

menghafal al-Qur’an yang dihasilkan dari pelaksanaan pembelajaran 

kitab al-Tibyan fi adabi hamalat al-Qur’an tersebut, pihak pondok 

tentunya telah melakukan beberapa upaya. Diantaranya seperti yang 

diungkapkan oleh ustadz Ahmad Rijal: “Tentunya kita perlu terus 

melakukan adanya kegiatan pembelajaran karena kitab al-Tibyan fi 

adabi hamalat al-Qur’an kitab yang membahas tentang akhlak 

manusia dalam berhubungan Allah dan manusia (hablum minallah 

dan hablum minannas). Ustadz Ahmad Rijal juga menjelaskan 

bahwa mengupayakan santri dalam meningkatkan akhlak menghafal 

al-Qur’an melalui kegiatan pembelajaran kitab al-Tibyan fi adabi 

hamalat al-Qur’an yaitu dengan memberikan pemahaman kepada 

santri secara berlahan. Akan tetapi yang diutamakan ustadz dalam 

membentuk karakter santri adalah masalah akhlaknya, baik akhlak 

pada diri sendiri, pada orang lain, maupun kepada Allah Swt. 

Dengan mengutamakan akhlak al-Qur’an.  
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“Pada dasarnya peran saya sebagai ustadz mencontohkan 

langsung, kemudian memberi tahu, secara ilmiah itu 

menyampaikan setelah itu mencontohkan akhlaknya, uswah 

dalam kehidupan dsehari-hari, dalam membentuk akhlak santri 

salah satunya dalam mengkaji kitab al-Tibyan fi adab hamalat 

al-Qur’an,, agar santri benar-benar menjadi santri yang 

berakhlakul Qur’ani. 93 

 

Dalam pelaksanaan pembelajaran kitab al-Tibyan tidak luput 

dari tujuan yang akan dicapai. Selain memiliki tujuan dalam 

meningkatkan akhlak al-Qur’an yang baik Mengenai tujuan dalam 

mempelajari kitab al-Tibyan fi adab hamalat al-Qur’an menurut 

ustadz Ahmad Rijal yaitu:  

“Tujuannya supaya para santri mempunyai adab atau tata krama 

dalam kehidupan sehari-hari  khususnya ketika membaca al-

Qur’an. dizaman sekarang ini banyak orang yang membaca al- 

Qur’an sambil bermain hp terkadang sambil membalas WA 

karena dikitab al-Tibyan menjelaskan bahwa adab seorang  

membaca al-Qur’an tidak diperbolehkan bermain alat 

komunikasi salah satunya hp. Dengan tujuan mempelajari kitab 

at-Tibyan agar santri mempunyai tatakrama dan khususnya tidak 

menjualkan agama, maksudya orang yang menghafal al-qur’an 

jangan sampai mempunyai sifat riya’ maka didalam kitab al-

Tibyan tidak diperbolehkan jadi orang jangan sekali menjual 

duniya. Jadi kesimpulannya ada dua yaitu: orang selamat karena 

al-Qur’an dan bisa tersesat karena al-Qur’an jadi bagaimana cara 

mengamalkan al-Qur’an khususnya  bagi yang menghafal al-

Qur’an.94 

Hal tersebut juga dikatakan saudari Erma Yunita sebagai santri 

Pondok Pesantren Assyafi’iyah Durisawo mengatakan: 

“supaya saya tau mempelajari ilmu bagaimana cara menjaga  al-

Qur’an baik dari segi adab, fadhilah, maupun semua perkara 
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yang berkenaan dengan menghafal al-Qur’an atau pun membaca 

dan mempelajarinya. 95  

Dari peryataan ustadz dan santri Pondok Pesantren Assyafi’iyah 

Durisawo tersebut dapat kita ketahui bahwa tujuan dengan adanya 

pmbelajaran kitab al-Tibyan dalam meningkatkan akhlak menghafal 

al-Qur’an adalah supaya para santri mempunyai adab atau akhlak 

dalam kehidupan sehari-hari  khususnya dalam al-Qur’an baik 

membaca al-Qur’an maupun menghafal al-Qur’an.   

Dari beberapa penjelasan tersebut, penelitian ini di perkuat 

dengan adanya observasi pada tanggal 11 April 2019. Observasi 

tersebut dilakukan setelah sholat isya’ yang bertempat di lokasi 

Pondok Pesantren Assyafi’iyah Durisawo tepatnya diserambi masjid, 

yang diajar oleh Ustadz Ahmad Rijal Beliau mengajar kitab al 

Tibyan fi adabi hamalat al-Qur’an dengan cara membaca beserta 

memaknai kitab tersebut dengan bahasa jawa pegon. Para santri 

menyimak bacaan ustadz dan menulis makna-makna bahasa jawa 

tepat di bawah kalimat bahasa arabnya, atau bisa disebut dengan 

metode weton atau bandongan.96 

 

 

                                                             
95 Lihat transkip wawancara nomor : 17/W/30-3/2019  
96 Lihat transkrip observasi nomor : 04/O/01-I/2019 
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2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pembelajaran Kitab 

At-Tibyan Fi Adabi Hamalat Al-Qur’an Santri di Pondok 

Pesantren Assyafi’iyah Durisawo Ponorogo. 

Setiap usaha dan niat baik tidak selamanya berjalan terus 

menerus dengan lancar sesuai keinginan kita harapkan . pasti semua 

yang kita jalani mengalami pasang surut yang disebabkan oleh 

munculnya berbagai masalah baik dari internal maupun eksternal. 

Dalam melaksanakan pembelajaran tidak lepas dari faktor 

pendukung dan penghambat ketika dalam mengajar kitab al-Tibyan 

fi adabi hamalat al-Qur’an di Pondok Pesanren Assyafi’iyah 

Durisawo Ponorogo.  

Demikian juga dalam pembelajaran ini mengalami beberapa 

faktor pendukung yang dikatakan oleh ustadz Ahmad Rijal, yaitu: 

“Faktor pendukung bagi saya adalah kitab al-Tibyan fi adabi 

hamalat al-Qur’an yang saya kaji sangatlah membantu dalam 

al-Qur’an karena belajar al-Qur’an serta memahaminya itu 

sangat penting bagi santri yang mendalami al-Qur’an khususnya 

bagi penghafal al-Qur’an. Dan kitab ini sangat cocok diajarkan 

di pondok salaf seperti pondok ini, karena rata-rata santri ini 

menghafal al-Qur’an pada akhirnya sebagai penghafal al-Qur’an 

dan juga ada yang menghafalkan surat-surat penting bisa 

dikatakan majmu’us syarif. Dan begitu juga kitab al-Tibyan 

tidak hanya menjelaskan bagi yang menghafal al-Qur’an saja. 

Karena kalimat hamalat disini diartikan sebagai pembawa al-

Qur’an baik dalam membaca, menghafal, mengajar, 

mempelajari dan lain lain. Dengan adanya pembelajaran kitab 

ini santri dapat mengetahui adab-adab dalam mempelajari al-

Qur’an. Sedangkan faktor penghambat dalam mengjarkan kitab 

al-Tibyan  adalah pengelolaan waktu yang sering molor awalnya 
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satu jam jadi setengah jam karena banyak santri yang terlambat 

dan begitu juga santri banyak yang tidur.97 

 

Dengan demikian adapun faktor pendukung dan penghambat 

yang di ungkapkan dari saudari Alwi Mughaffar sebagai pengurus, 

ketika dalam pembelajaran kitab al-Tibyan fi adabi hamalat al-

Qur’an di pondok pesantren assyafi’iyah durisawo, mengatakan: 

“Menurut saya faktor pendukung dalam mempelajari kitab al-

Tibyan fi adabi hamalat al-Qur’an menurut saya itu penting 

bagi santri yang mendalami al-Qur’an khususnya bagi santri 

yang menghafal al-Qur’an untuk mengetahui adab-adab dalam 

memghafal al-Qur’an dan fadhilah bgi menghafalkan al-Qur’an 

agar para penghafal al-Qur’an jangan sampai punya sifat yang 

dapat menggugurkan dalam menghafal al-Qur’an. Sedangkan 

faktor penghambat bagi saya ketika pembelajaran kitab al-

Tibyan fi adabi hamalat al-Qur’an terkadang susah dalam 

memahami penjalasan dari kitab tersebut.98  

Peryataan tersebut senada yang dikatakan oleh saudari Erma 

Yunita mengatakan: 

“Faktor pendukungnya yaitu bagi orang yang menghafal al-

Qur’an.  Menurut saya, senang, karena dalam pembelajaran al-

Tibyan ini lebih ringkas dan mudah dipahami dari penjelasan 

ustadz Ahmad Rijal. Dan faktor penghambatnya terkadang saya 

malas, tidak konsen, ngantuk karena waktu dalam pembelajaran 

kitab ini pada malam hari mulai pukul 08.20-09.15 WIB jadi 

terbawa suasana.99 

Begituga juga hal ini  sama dikatakan oleh saudari Novsa 

Nurwiana santri pondok pesantrn assyafi’iyah durisawo mengatakan:  

“Menurut saya, pengetahuan tentang mendalami al-Qur’an itu 

sangat penting, kitab-kitab tambahan dari beliau bisa menambah 

pengetahuan dalam memahami al-Qur’an, menghafal al-Qur’an, 

dan dalam pembelajaran kitab al-Tibyan ini sudah merupakan 

                                                             
97 Lihat transkip wawancara : 19/W/01-04-2019  
98 Lihat transkip wawancara : 10/W/24-03-2019 
99 Lihat transkip wawancara : 11/W/24-03-2019  
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kegiatan pembelajaran di pondok pesantren assyafi’iyah 

durisawo. Sedangkan kalau menurut saya faktor penghambat 

ketika pembelajaran kitab al-Tibyan yaitu tergantung dari 

suasana hati saya, tetapi terkadang saya mengantuk, capek 

karena saya sekolah di luar pondok sehingga sampe jam lima 

baru sampe pondok menurut saya ini sangat merugikan sekali 

dalam mempelajari kitab al-Tibyan. 100 

 

Dari beberapa penjelasan tersebut faktor pendukung dalam 

pembelajaran kitab al-Tibyan fi adabi hamalat al-Qur’an menurut 

beberapa siswa yang telah di paparkan di atas yaitu untuk lebih 

menambah pengetahuan dalam mendalami al-Qur’an khususnya 

dalam menghafal al-Qur’an agar dapat mengetahui adab dalam 

menghafal al-Qur’an. Sedangkan faktor penghambat dalam 

pembelajaran kitab al-Tibyan fi adabi hamalat al-Qur’an menurut 

beberapa paparan siswa atau santri diatas sangat berbeda-beda yaitu 

tergantung dari individu masing-masing ketika dalam pembelajaran 

atau suasana hati individu.  

3. Dampak Pembelajaran Kitab Al-Tibyan Fi Adabi Hamalat Al-

Qur’an dalam Meningkatkan Akhlak Menghafal Al-Qur’an 

Santri di  Pondok Pesantren  Assyafi’iyah Durisawo Ponorogo. 

       Keberhasilan suatu pembelajaran dalam pendidikan dapat dilihat 

dari hasil yang telah dicapai dan manfaat yang dirasakan bagi pihak 

yang bersangkutan. Yang tentunya tidak terlepas dari berbagai 

kerjasama antara peserta didik, guru maupun lembaga pesantren.  

Khususnya kegiatan pembelajaran kitab al-Tibyan. Dengan adanya  

                                                             
100 Lihat transkip wawancara : 12/W/24-03-2019 
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pembelajaran kitab al-Tibyan fi adab hamalat al-Qur’an ini bagi 

para santri diharapkan akan adanya manfaat dan berdampak positif 

terhadap santri atau peserta didik dan pemahaman mereka akan 

pentingnya mendalami al-Qur’an dalam kehidupan manusia sebagai 

umat Islam. Dengan terlibat aktifnya para santri maka secara 

sederhana dapat disimpulkan bahwa setiap pembelajaran kitab al-

Tibyan fi adab hamalat al-Qur’an  diharapkan dapat memberikan 

manfaat yang sangat berharga. 

       Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan 

ustadz Ahmad Rijal pembelajaran kitab al-Tibyan fi adabi hamalat 

al-Qur’an dianggap pembelajaran yang sangat penting bagi santri 

yang mendalami al-Qur’an khususnya bagi santri yang menghafal al-

Qur’an sehingga pembelajaran al-Tibyan sebagai kegiatan rutinitas 

untuk meningkatkan akhlak menghafal al-Qur’an santri.  

Begitu pula ustadz Ahmad Rijal, juga sangat menginginkan 

materi yang sudah diberikan kepada santri bisa berguna dan dapat 

diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun manfaat 

pembelajaran kitab al-Tibyan fi adabi hamalat al-Qur’an dalam 

meningkatan akhlak menghafal al-Qur’an santri di Pondok Pesantren  

Assyafi’iyah Durisawo, sesuai apa yang telah dihaturkan oleh ustadz 

Ahmad Rijal dalam pembelajaran kitab at-Tibyan fi adabi hamalat 

al-Qur’an di pondok pesantren ini. yaitu : 

“Dengan diadakan pembelajaran kitab at-Tibyan fi adabi hamalat 

al-Qur’an, di harapkan ada manfaatnya, dan menurut saya itu 
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minimal santri faham dalam al-Qur’an, dengan diadakan 

pembelajaran ini menurut saya juga membantu santri dalam 

mendalami al-Qur’an apalagi banyak santri yang tinggal di 

pondok dan menghafal al-Qur’an jadi sangatlah membantu  

mempermudah dalam menghafal al-Qur’an.101 

Dari penjelasan tersebut bisa dipahami bahwa dengan mengikuti 

pembelajaran kitab al-Tibyan fi adabi hamalat al-Qur’an, para santri 

bisa lebih mendalami al-Qur’an apalagi banyak santri yang tinggal di 

pondok pesantren dan menghafal al-Qur’an, jadi sangat membantu 

dalam mempermudah menghafal. 

Dampak yang dapat dirasakan atau dihasilkan ustadz Ahmad 

Rijal dalam pembelajaran kitab at-Tibyan fi adabi hamalat al-

Qur’an, ustadz mengatakan: 

“Salah satunya dapat membersihkan hati dan berhati hati dalam 

membaca al-Qur’an. Dalam mempelajari al-Qur’an itu tidak 

hanya dibaca dan di hafalkan saja tetapi lebih baik di  pahami 

apa yang terkandung dalam al-Qur’an. Dengan adanya 

pembelajaran ini sangatlah membantu sekali dalam mendalami 

al-Qur’an.102 

Hal tersebut juga dikatakan saudari Novsa Nur Wiana sebagai 

santri Pondok Pesantren Assyafi’iyah Durisawo mengatakan: 

“Dampak  yang saya peroleh adalah sangat membantu sekali 

bertambahnya wawasan mengenai bagaimana adab-adab yang 

harus dipakai ketika kita sedang mempelajari, membaca, 

ataupun menghafal al-Qur’an. Dalam kitab al-Tibyan sendiri 

mempercantumkan banyak fadhilah-fadhilah, kesunahan dan 

keharaman dalam menghafal al-Qur’an. 103  

                                                             
101 Lihat transkip wawancara nomor : 07/W/14-1/2019 
102 Lihat transkip wawancara nomor : 08/W/14-1/2019 
103 Lihat transkip wawancara nomor : 18/W/30-3/2019  
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Dan begitu juga dikatakan oleh Ferdy Kurniawan santri pondok 

psantren assyafi’iyah durisawo mengatakan: 

“Alhamdulillah dengan berkat mengkaji kitab al-Tibyan, saya 

banyak  mengetahui bagaimana tata cara mengkaji yang 

benar.104 

Begitu juga senada dengan saudari Nurul Qamari mahasiswa 

sebagai santri pondok pesantren assyafi’iyah durisawo mengatakan: 

“Yang dapat saya ambil manfaatnya salah satunya dalam 

membaca al-Qur’an niatnya memperbaiki bacaan atau niatnya 

masih untuk belajar al-Qur’an yang mana al-Qur’an itu tidak 

hanya dibaca saja melainkan kita harus tau adab-adab dalam al-

Qur’an dan begitu juga tahu makna dari ayat al-Qur’an.105 

Setiap pembelajaran tidak lepas dari dampak positif dan dampak 

negatif. Dalam mempelajari kitab al-Tibyan fi adabi hamalat al-

Qur’an di Pondok Pesantren Assyafi’iyah Durisawo setelah 

mempelajari al-Qur’an bahwa saudari Bahrirotul Chusna 

mengatakan:    

“Setelah saya mempelajari kitab al-Tibyan fi adabi hamalat al-

Qur’an, saya merasa ragu dalam menghafal al-qur’an. Karena 

apa? Alasannya bervariasi, diantaranya dikhawatirkan tidak bisa 

menjaga dalam al-Qur’an salah satunya menimbulkan sifat riya’, 

iri dengki, dan lupa dalam artian kurang bisa menjaga 

hafalannya. Hal itu wajar saja terjadi terhadap santri karena itu 

dapat menimbulkan dosa besar bagi yang menghafal al-

Qur’an.106 

Begitu juga senada dengan perkataan saudari Novsa Nur Wiana 

mengatakan: 

                                                             
104 Lihat transkrip wawancara nomor : 13/24-3/2019  
105 Lihat transkrip wawancara nomor : 14/24-3/2019   
106 Lihat transkrip wawancara nomor : 20/11-4/2019   
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“Benar sih,,,, setelah saya mempelajari kitab al-Tibyan fi adabi 

hamalat al-Qur’an, saya merasakan takut dalam menghafal al-

Qur’an apalagi yang namanya wanita yang sudah berumah 

tangga pasti merasakan kesibukan tersendiri maka dari itu saya 

merasa takut dalam menghafalkan al-Qur’an ya,,,, takut kalau 

tidak bisa menjaga al-Qur’an dan lebih takutnya lagi kalau 

terjadi lupa bacaan ayat al-Qur’an.107 

 

Dari penjelasan santri, dampak yang dirasakan oleh santri satu 

dan santri lainnya hampir sama karena tujuan yang ingin dicapai 

setelah mengikuti pembelajaran kitab al-Tibyan fi adabai hamalat al-

Qur’an juga sama-sama ingin belajar dan mendalami al-Qur’an 

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi di atas 

diperoleh kesimpulan bahwa dengan adanya pelaksanaan 

pembelajaran kitab al-Tibyan fi adabi hamalat al-Qur’an dalam 

meningkatkan akhlak menghafal al-Qur’an santri yang dilaksanakan 

di Pondok Pesantren Asyafi’iyyah Durisawo sangat berpengaruh 

terhadap kepribadian dan akhlak santri dalam menghafal al-Qur’an 

ahlul Qur’an, dan mendapatkan ketenangan jiwa, berfikir jernih 

ketika menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapinya, 

sehingga para santri terhindar dari perbuatan tercela. Al-Qur’an 

adalah pengobat hati, hati yang baik akan menumbuhkan sifat-sifat 

mahmudah akan menghasilkan akhlaqul karimah. Setiap hati bisa 

terkotori, sementara yang membuatnya bersih adalah al-Qur’ an.

                                                             
107 Lihat transkrip wawancara nomor : 15/24-3/2019   
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BAB V 

ANALISIS DATA 

 

A. Analisis Data Pelaksanaan Pembelajaran Kitab Al-Tibyan Fi Adabi 

Hamalat Al-Qur’an Santri di Pondok Pesantren Assyafi’iyah 

Durisawo Ponorogo. 

       Pondok Pesantren Assyafi’iyah Durisawo merupakan lembaga 

pendidikan Islam yang dilaksanakan dengan sistem asrama (pondok).  

Pesantren ini merupakan salah satu pesantren yang mengarahkan kepada 

pendidikan akhlak atau perilaku yang baik terhadap al-Qur’an. Dengan 

adanya pembelajaran kitab al-Tibyan fi adabi hamalat al-Qur’an santri 

wajib mempelajarinya karena pembelajaran kitab al-Tibyan sangatlah 

penting bagi santri, supaya santri paham dalam al-Qur’an sehingga santri 

benar benar menjadi santri berakhlak al-Qur’an. Melalui pembelajaran 

kitab al-Tibyan fi adabi hamalat al-Qur’an di Pondok Pesantren 

Assyafi’iyah Durisawo.  

       Menurut teori sebelumnya dari bab II dijelaskan bahwa 

Pembelajaran merupakan  inti dari proses pendidikan. Di dalamnya 

terdapat interaksi dari berbagai komponen yaitu guru, siswa atau materi 

pembelajaran atau sumber belajar. Interaksi antara ketiga komponen ini 

melipatkan sarana dan prasarana seperti metode, media dan penataan 

lingkungan tempat belajar sehingga tercipta suatu proses pembelajaran 

yang memungkinkan tercapainya tujuan yang telah direncanakan.
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       Terkait pembelajaran kitab al-Tibyan fi adabi hamalat al-Qur’an di 

Pondok Pesantren Assyafi’iyah Durisawo Ponorogo yaitu pembelajaran 

ini diadakan setiap seminggu sekali tepat pada malam senin. 

Pembelajaran tersebut merupakan pembelajaran rutinitas yang ada di 

Pondok Pesantren Assyafi’iyah Durisawo Ponorogo, yang harus diikuti 

oleh santri sesuai tingkatan kelas masing-masing. Adapun dalam kitab al-

Tibyan fi adabi hamalat al-Qur’an tersebut membahas tentang cara 

menjaga  al-Qur’an baik dari segi adab, fadhilah, maupun semua perkara 

yang berkenaan dengan menghafal al-Qur’an ataupun membaca dan 

mempelajarinya. Kitab al-tibyan fi adabi hamalat al-Qur’an  

       Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti dapat menganalisis 

bahwa sangatlah penting diadakannya pembelajaran kitab al-Tibya fi 

adabi hamalat al-Qur’an di Pondok Pesantren Assyafi’iyah Durisawo 

Ponorogo, karena dengan adanya pembelajaran kitab al-Tibyan fi adabi 

hamalat al-Qur’an untuk menambahkan ilmu pendidikan keIslaman 

dalam membentuk santri agar memiliki kepribadian muslim yang 

berakhlakul karimah baik dalam hablum minallah  (hubungannya dengan 

Allah) atau hablum minannas (hubungan dengan manusia) yang 

mencapai suatu akhlak yang sempurna. Hal ini juga disebabkan karena di 

Pondok Pesantren Assyafi’iyah Durisawo Ponorogo banyak santri yang 

mendalami al-Qur’an untuk dihafalkan, sehingga dari pihak Pondok 

mengadakan kegiatan pembelajaran kitab al-Tibyan fi adabi hamalat al-

Qur’an yang bertempat di serambi masjid. Melalui kegiatan 
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pembelajaran kitab al-Tibyan fi adabi hamalat al-Qur’an santri diajak 

untuk mengetahui adab manusia berinteraksi dengan al-Qur’an baik 

membaca al-Qur’an, mempelajari, serta menghafal al-Qur’an. Dalam 

pembelajaran kitab al-Tibyan tersebut yang harus wajib diikuti oleh para 

santri dimulai dari kelas dua, tiga, dan ulya yang disesuakankan tingkat 

kelas santri. Dapat dilihat bahwa kitab al-Tibyan fi adabi hamalat al-

Qur’an merupakan kitab yang dikaji santri yang dapat menghilangkan 

penyakit-penyakit yang berhubungan dengan hati khususnya yang 

berkaitan dengan al-Qur’an seperti penyakit riya’, ujub, dan lain-lain. Hal 

ini dapat di pahami para menghafal al-Qur’an agar terhindar dari 

penyakit yang berhubungan dengan hati. 

       Dalam pembelajaran kitab al-Tibyan fi adabi hamalat al-Qur’an di 

Pondok Pesantren Assyafi’iyah Durisawo Ponorogo pembelajaran ini 

menggunakan metode klasik yaitu metode weton/bandongan dalam 

pembelajarannya. Hal ini dapat dilihat dari pembelajaran kitab al-Tibyan 

fi adabi hamalat al-Qur’an, pembelajaran dalam kenyataannya tidak 

hanya sekedar membicarakan tentang bentuk dengan melupakan isi 

ajaran yang tertuang dalam kitab al-Tibyan fi adabi hamalat al-Qur’an 

tersebut, ustadz sebagai pembaca dan penerjemah kitab, bukan hanya 

sekedar membaca teks, tetapi juga memberikan pemahaman penjelasan 

santri dan pandangan pribadi, baik mengenai isi maupun bahasa dari 

kitab tersebut.  
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       Menurut teori sebelumnya dalam bab II, dijelaskan metode 

bandongan adalah seseorang kyai atau ustadz terhadap sekelompok 

peserta didik atau santri, untuk mendengarkan dan menyimak apa yang 

dibaca dari sebuah kitab. Seorang kyai atau ustadz dalam hal ini 

membaca, menerjemahkan, dan seringkali mengulang teks-teks kitab 

bahasa Arab tanpa harakat (gandul). Sementara santri mengikuti 

penjelasan yang diberikan ustadz dengan memberikan catatan tertentu. 

       Terkait dari keterangan tersebut, maka peneliti dapat menganalisis 

bahwa metode bandongan merupaka sebuah metode atau cara yang 

dilakukan di Pondok Pesantren Assyafi’iyah Durisawo Ponorogo dalam 

rangka memahami santri dalam mengkaji kitab al-Tibyan fi adabi 

ahamalat al-Qur’an dalam meningkatkan akhlak menghafal al-Qur’an 

santri. Dalam menyampaikan materinya, guru/ustadz juga harus pandai 

menjelaskan materi yang di sampaikan agar materi tersebut mudah 

difahami oleh peserta didiknya. Hasil dari pemahaman materi yang 

diperoleh yaitu dapat dilihat dari kesehariannya dalam membaca al-

Qur’an atau menghafal al-Qur’an setelah mempelajari kitab al-Tibyan fi 

adabi hamalat al-Qur’an di Pondok Pesantren Assyafi’iyah Durisawo 

Ponorogo, akhlak mereka setelah mempelajari kitab tersebut dapat 

menjaga al-Qur’an dengan baik, khusyuk dalam membaca, menghafal al-

Qur’an dan berwibawa. 

       Terkait dari pembelajaran kitab al-Tibyan fi adabi hamalat al-

Qur’an yaitu mengenai alokasi waktu yang mana kegiatan pembelajaran 
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kitab al-Tibyan fi adabi hamalat al-Qur’an dilaksanakan setiap malam 

senin setelah kegiatan diniyah dengan waktu satu jam yang diikuti para 

santri putra dan santri putri, waktu juga merupakan hal yang sangat 

penting dalam belajar, jika waktu yang digunakan tepat dengan kondisi 

maka tidak akan ada kesinkronan antara aktivitas satu dengan yang lain, 

jadi selain materi yang dibuat untuk belajar kitab maka harus mencari 

waktu yang paling sesuai karena pembelajaran kitab ini berbeda dengan 

pelajaran umum, maka dari itu waktu juga berperan penting dalam 

menuntut ilmu. Apalagi dalam pembelajaran kitab al-Tibyan Fi Adabi 

Hamalat al-Qur’an di Pondok Pesantren Assyafi’iya Durisawo ini waktu 

yang digunakan adalah pada malam hari setelah kegiatan diniyah  jam 

20.00-21.00 maka banyak sekali kendala yang mengganggu dalam 

peroses pembelajaran kitab al–Tibyan Fi Adabi Hamalat al-Qur’an yang 

timbul dari para santri atau siswa ketika sedang belajar. 

       Berdasarkan keterangan tersebut, peneliti dapat menganalisis bahwa 

target pembelajaran baik dari segi waktu sangat diperlukan sebagai tolak 

ukur tercapainya pembelajaran di Pondok Pesantren Assyafi’iyah 

Durisawo Ponorogo dalam meningkatkan akhlak menghafal al-Qur’an 

santri dengan baik dan benar sesuai yang ditentukan. Dilihat dari segi 

target waktu dalam pelaksanaan pembelajaran kitab al-Tibyan fi adabi 

hamalat al-Qur’an sudah terlaksana dengan baik tetapi belum 

sepenuhnya. Hal ini dapat dilihat dari waktu pembelajaran yang sudah 

ditentukan dari pengurus Pondok Pesantren Assyafi’iyah Durisawo 
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Ponorogo sekitar satu jam, namun pada kenyataanya masih banyak santri 

yang sering molor datang terlambat, hal ini menjadikan waktu yang 

kurang hanya diterapkan kurang lebih setengah jam.   

       Melalui kegiatan  pembelajaran kitab al-Tibyan fi adabi hamalat al-

Qur’an santri diajak untuk mengetahui adab-adab terhadap al-Qur’an 

baik membaca al-Qur’an mempelajari, dan menghafal al-Qur’an, 

keutamaan, adab pelajar dan mengajar, adab menulis dan memuliakan 

mushaf. Dengan adanya pembelajaran kitab al-Tibyan fi adabi hamalat 

al-Qur’an yang dilakukan rutinitas dengan tujuan supaya santri tau 

mempelajari ilmu al-Qur’an  bagaimana cara memuliakan, menjaga  al-

Qur’an baik dari segi adab, fadhilah, maupun semua perkara yang 

berkenaan dengan menghafal al-Qur’an atau pun membaca dan 

mempelajarinya.  

       Dengan demikian, peneliti dapat menganalisis bahwa pelaksanaan 

pembelajaran kitab al-Tibyan Fi Adabi Hamalat al-Qur’an adalah 

kegiatan rutinan yang wajib diikuti oleh semua santri Pondok Pesantren 

Assyafi’iyah Durisawo Ponorogo karena kegiatan pembelajaran ini  

merupakan kegiatan yang sangat penting bagi santri yang mendalami al-

Qur’an khususnya bagi santri yang menghafal al-Qur’an, Agar 

tercapainya pembelajaran dalam membentuk pribadi muslim yang 

beriman, bertakwa, berakhlak, bemoral, berperilaku islami serta paham 

hukum dalam al-Qur’an.  
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B. Analisis Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pembelajaran 

Kitab Al-Tibyan fi Adabi Hamalat Al-Qur’an Pondok Pesantren 

Assyafi’iyah Durisawo Ponorogo 

       Berdasarkan penelitian dalam melaksanakan pembelajaran kitab al-

Tibyan fi adabi hamalat al-Qur’an dalam meningkatkan akhlak 

menghafal al-Qur’an santri di Pondok Pesantren Assyafi’iyah Durisawo 

Ponorogo bahwa ada faktor pendukung dalam proses pembelajaran. 

Dalam melancarkan proses pembelajaran kitab al-Tibyan fi adabi 

hamalat al-Qur’an diantaranya: 

       Guru/ustadz sangatlah penting yang berperan aktif sebagai pendidik, 

pengajar, pembimbing dalam melaksanakan pembelajaran dan memang 

hal tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab yang utama, guru 

membantu peserta didik yang berkembang untuk mempelajari sesuatu 

yang belum diketahuinya, membentuk kompetensi dan memahami materi 

standar yang dipelajari. 

       Peran aktif dari seorang guru/ustadz akan memunculkan penilaian 

positif dari peserta didik kepada seorang guru, dari penilaian positif 

tersebut peserta didik akan merasa bersemangat untuk melaksanakan 

kegiatan pembelajaran, sehubungan dengan itu guru sebagai orang yang 

bertugas menjelaskan sesuatu dalam pembelajaran sehingga menjadi jelas 

bagi peserta didik dalam pembelajaran.  

       Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti dapat menganalisis 

bahwasanya faktor pendukung dalam pembelajaran adalah guru/ustadz 
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yang aktif dalam pembelajaran baik diluar maupun dalam pembelajaran 

karena hal tersebut sangat penting dalam pembelajaran. Hal ini peserta 

didik akan merasa semangat dalam mengikuti pembelajaran kitab yang 

dikaji.  

       Selain peran aktif dari seorang guru faktor pendukung dalam 

pembelajaran adalah adanya kitab al-Tibyan fi adabi hamalat al-Qur’an, 

dengan adanya kitab, materi dalam pesantren dominan menggunakan 

bahasa arab dan fiqih. Pengetahuan yang diutamakan dalam bahasa arab 

adalah ilmu alat seperti nahwu shorof, sedangkan fiqih membahas 

tentang syariat-syariat yang berhubungan dengan Allah dan hubungan 

dengan manusia. 

       Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti dapat menganalisis 

bahwasanya faktor pendukung dalam pembelajaran adalah kitab al-

Tibyan fi adabi hamalat al-Qur’an yang menjelaskan tentang adab-adab 

menghafal al-Qur’an, kitab ini sangatlah membantu dalam pelaksanaan 

pembelajaran sehingga dapat membantu santri untuk mempermudah 

suatu tujuan yang diharapkan dalam menghafal al-Qur’an yang 

merupakan hal sangat penting bagi santri. Karena kitab ini sangat cocok 

diajarkan di Pondok Pesantren Assyafi’iyah Durisawo Ponorogo karena 

rata-rata santri banyak yang mendalami al-Qur’an. Hal ini peserta didik 

akan tahu pentingnya mempelajari kitab al-Tibyan fi adabi hamalat al-

Qur’an yang menjadikan pengobat hati dari sifat tercela dalam 

menghafal al-Qur’an. 
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       Selain faktor pendukung, juga ada faktor penghambat dalam 

pembelajaran kitab al-Tibyan fi adabi hamalat al-Qur’an di Pondok 

Pesantren Assyafi’iyah Durisawo Ponorogo. Malas pada santri dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran karena pembelajaran ini 

dilaksanakan setelah kegiatan diniyah pondok tepat pukul 20.00-21.00 

kadang lebih dari itu maka beberapa santri tidak mengikuti kegiatan 

tersebut karena faktor malas  yang timbul pada diri santri merasa capek 

yang dirasakan santri, karena setiap santri harus mengikuti dengan 

rutinitas di pondok. banyak sekali kendala yang menganggu dalam 

peroses pembelajaran kitab al –Tibyan Fi Adabi Hamalat al-Qur’an yang 

timbul dari para santri atau siswa ketika sedang belajar.  

       Untuk mengatasi faktor penghambat dalam pembelajaran kitab al –

Tibyan Fi Adabi Hamalat al-Qur’an pada santri seperti rasa malas, ada 

banyak cara untuk mengatasinya diantaranya santri diberikan motivasi 

akan kemuliaan orang yang belajar al-Qur’an dan mendalami isinya, 

serta santri harus mengatur waktu ketika di Pondok dalam malaksanakan 

segala rutinitas meskipun banyak sekali kegiatan yang harus dikerjakan 

diluar maupun di dalam pondok, karena rasa malas ini terkadang timbul 

karena rasa kecapean yang ada pada badan seseorang. Maka harus 

mengatur pola istirahat agar badan tidak kelelahan ketika akan 

melakukan kegiatan lagi. 

       Faktor penghambat yang selanjutnya adalah mengantuk juga menjadi 

faktor penghambat dalam melaksanaan kegiatan pembelajaran, karena 
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ketika dalam belajar dengan keadaan mengantuk maka ilmu yang 

disampaikan oleh ustadz akan tidak tersalurkan pada santri disebabkan 

oleh rasa mengantuk yang timbul pada diri beberapa santri. Namun faktor 

ini dapat diatasi dengan cara, ketika dalam mengajar seorang ustadz 

harus bisa membuat siswa aktif dalam belajar dan santri tidak bosan 

ketika dalam pembelajaran. 

       Dari keterangan tersebut peneliti dapat menganalisis bahwa faktor 

penghambat dalam pembelajaran kitab al-Tibyan fi adabi hamalat al-

Qur’an dalam meningkatkan akhlak terhadap al-Qur’an santri di Pondok 

Pesantren Assyafi’iyah Durisawo Ponorogo, yaitu malas pada santri 

dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, mengantuk. Dengan adanya 

faktor penghamabat maka dapat diatasi dengan adanya niat yang baik, 

dapat mengatur waktu dan mengatur pola istirahat serta adanya sarana 

dan prasarana yang memadai sehingga adanya kegiatan pembelajaran 

akan terlaksana dengan baik.   

C. Analisis Data Dampak Pembelajaran Kitab Al-Tibyan Fi Adabi 

Hamalat Al-Qur’an Dalam Meningkatkan Akhlak Menghafal Al-

Qur’an Santri Pondok Pesantren Assyafi’iyah Durisawo Ponorogo 

       Dari adanya pelaksanaan pembelajaran kitab al-Tibyan fi adabi 

hamalat al-Qur’an di Pondok Pesantren Assayfi’iyah Durisawo 

Ponorogo akan menimbulkan suatu dampak tersendiri bagi santri yang 

mempelajari al-Qur’an baik membaca, mengajar, menghafal al-Qur’an. 

Dampak yaitu suatu pengaruh atau akibat dari apa yang telah dilakukan. 
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Dampak itu bisa berupa dampak positif maupun dampak negatif yang 

terjadi. 

       Berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan, terdapat dampak 

positif dari pelaksanaan pembelajaran kitab al-Tibyan fi adabi hamalat 

al-Qur’an dalam meningkatkan akhlak menghafal al-Qur’an santri 

Pondok Pesantren Assyafi’iyah Durisawo Ponorogo yang mana dirasakan 

oleh beberapa santri. Seperti yang sudah dijelaskan pembelajaran kitab 

al-Tibyan lebih mengedepankan pada peningkatan akhlak al-Qur’an 

santri terhadap akhlak menghafal al-Qur’an. Dengan adanya 

pembelajaran ini santri dapat mengetahui adab al-Qur’an dan fadhilah- 

fadhilah dalam al-Qur’an. Sehingga dari sini santri lebih antusias dalam 

mengikuti pembelajaran kitab al-Tibyan fi adabi hamalat al-Qur’an 

karena lebih memperhatikan pada adab-adab menghafal al-Qur’an, 

seperti halnya adab membaca al-Qur’an mempelajari al-Qur’an dan adab 

menghafal al-Qur’an. Diantara  akhlak atau adab dalam menghafal al-

Qur’an diantaranya adalah: hendaknya berada dalam keadaan yang 

paling sempurna dan perilaku paling mulia, hendaknya dia menjauhkan 

dirinya dari segala sesuatu yang dilarang al-Qur’an, hendaknya dia 

terpelihara dari pekerjaan yang rendah, berjiwa mulia, tidak merasa 

rendah diri terhadap para penguasa yang sombong dan pecinta dunia 

yang buruk, Merendahkan diri kepada orang-orang sholeh dan ahli 

kebaikan, serta kaum miskin, hendaklah dia seorang yang khusyuk 

memiliki ketenangan dan wibawa. 
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       Menurut teori sebelumnya dari bab II di jelaskan bahwa dalam 

menghafal al-Qur’an, terdapat etika, adab, akhlak yang harus 

diperhatikan para menghafal al-Qur’an adalah mempunyai tugas yang 

harus dijalankan, sehingga mereka benar-benar menjadi “akhlak al-

Qur’an”. Hal ini perlu diberi penekanan dari apa yang diperintahkan 

kepada penghafal al-Qur’an ialah agar menghindarkan diri dari perbuatan 

yang menjadikan al-Qur’an sebagai sumber penghasilan atau pekerjaan 

dalam kehidupannya. 

        Dari keterangan tersebut, peneliti dapat menganalisis dampak positif  

dalam pelaksanaan pembelajaran kitab al-Tibyan fi adabi hamalat al-

Qur’an di Pondok Pesantren Assyafi’iyah Durisawo Ponorogo. Hal ini 

para santri lebih antusias dalam belajar al-Qur’an yang sudah 

mempelajari kitab tersebut. Dampak yang dirasakan dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran kitab al-Tibyan fi adabi hamalat al-Qur’an salah 

satunya dapat membersihkan hati yang terhindar dari sifat tercela dan 

berhati-hati dalam membaca al-Qur’an serta dapat menjaga al-Qur’an 

baik dari segi adab, fadhilah, maupun semua perkara yang berkenaan 

dengan menghafal al-Qur’an atau pun membaca dan mempelajarinya. 

       Dalam pelaksanaan pembelajaran kitab al-Tibyan fi adabi hamalat 

al-Qur’an juga terdapat dampak negatif yang muncul. Berdasarkan data 

dilapangan banyak santri pada saat pembelajaran berlangsung ada santri 

yang tidak fokus atau tidak memperhatikan. Hal tersebut tidak 

menjadikan fokos dalam pembelajaran. 
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  Dari keterangan tersebut, peneliti dapat menganalisis dampak 

negatif  dalam pelaksanaan pembelajaran kitab al-Tibyan fi adabi 

hamalat al-Qur’an di Pondok Pesantren Assyafi’iyah Durisawo 

Ponorogo. Setelah mempelajari kitab tersebut ada beberapa santri yang 

merasa takut dalam menghafal al-Qur’an karena dikhawatirkan tidak bisa 

menjaga dalam al-Qur’an salah satunya menimbulkan sifat riya’, iri 

dengki, dan lupa, dalam artian kurang bisa menjaga hafalannya.
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Implimentasi Pembelajaran 

Kitab Al-Tibyan Fi Adabi Hamalat Al-Qur’an Dalam Meningkatkan 

Akhlak Menghafal Al-Qur’an Santri di Pondok Pesantren Assyafi’iyah 

Durisawo Ponorogo”, hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pembelajaran kitab al-Tibyan fi adabi hamalat al-

Qur’an dalam meningkatkan akhlak menghafal al-Qur’an santri di 

Pondok Pesantren Assyafi’iyah Durisawo Ponorogo pelaksanaan 

pembelajaran ini menggunakan metode weton/bandongan, alokasi 

waktu yang akan dicapai yang mana kegiatan pembelajaran kitab al-

Tibyan fi adabi hamalat al-Qur’an dilaksanakan setiap malam senin 

supaya santri tau mempelajari ilmu al-Qur’an  bagaimana cara 

menjaga  al-Qur’an baik dari segi adab, fadhilah, maupun semua 

perkara yang berkenaan dengan menghafal al-Qur’an. 

2. Faktor yang mendukung dalam pembelajaran kitab al-Tibyan fi 

adabi hamalat al-Qur’an dalam meningkatkan akhlak menghafal al-

Qur’an santri di Pondok Pesantren Assyafi’iyah Durisawo Ponorogo 

yaitu peran aktif guru/ustadz sebagai pendidik, pengajar, 

pembimbing dan kitab al-Tibyan yang digunakan oleh ustadz dalam
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menyampaikan materi. Sedangkan faktor penghambat dalam 

pembelajaran yaitu: malas pada santri, mengantuk dalam 

pembelajaran yang timbul pada diri santri merasa capek. 

3. Dampak dari implimentasi pembelajaran kitab al-Tibyan fi adabi 

hamalat al-Qur’an dalam meningkatkan akhlak menghafal al-Qur’an 

santri di Pondok Pesantren Assyafi’iyah Durisawo Ponorogo yaitu: 

Dampak positif: para santri lebih berhati-hati dalam mempelajari al-

Qur’an, santri sangat antusias dengan adanya pelaksanaan 

pembelajaran sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan lancar dan 

mencapai hasil yang maksimal salah satunya dapat membersihkan 

hati yang terhindar dari sifat tercela serta dapat menjaga al-Qur’an 

dengan baik dari segi adab, fadhilah, dalam menghafal al-Qur’an. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil temuan penelitian, sebagai bahan pertimbangan bagi 

pihak-pihak terkait, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi Pondok Pesantren Assyafi’iyah Durisawo Ponorogo diharapkan 

terus melaksanakan pembelajaran kitab al-Tibyan yang berhubungan 

dengan al-Qur’an agar menjadikan santri sebagai akhlak al-Qur’an. 

2. Bagi ustadz yang mengajar kitab al-Tibyan fi adabi hamalat al-

AQur’an hendaknya selalu menggunakan metode yang bervariatif, 

agar tidak membosankan santri dalam belajar. Sehigga dapat 

malaksanakan pembelajaran dengan efektif, 
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3. Bagi santri, hasil merupakan titik akhir dalam proses pembelajaran. 

Agar hasil tertanam dalam pikiran, maka harus merawat dan 

menerapkannya apa yang sudah diperoleh dalam belajar dan 

melaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan sehari-hari. 
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