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ABSTRAK 

Azizah, Imroatul. 2019. Pengajian Kitab Nas}a>ih} al-
‘Iba>d dalam Meningkatkan Pemahaman 

Keagamaan Masyarakat Desa Cekok (Studi 

Kasus Pengajian Ahad Pagi di Pondok Pesantren 

Thoriqul Huda, Cekok, Babadan, Ponorogo). 

Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing M. Widda Djuhan, S.Ag, M.Si. 

Kata kunci: Pengajian, Nas}a>ih} al-’Iba>d, Pemahaman 

Keagamaan 

Pendidikan adalah usaha mengubah tingkah laku 

individu dalam kehidupan pribadinya sebagai bagian dari 

kehidupan masyarakat dan kehidupan alam sekitarnya. 

Pendidikan sebagai proses pembentukan kemampuan 

dasar yang fundamental, yang menyangkut daya fikir 

(intelektual), maupun daya rasa manusia. Pengajian 

sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman 

masyarakat, oleh karena itu, di Pondok Pesantren 

Thoriqul Huda, Cekok, Babadan, Ponorogo mengadakan 

pengajian kitab Nas}a>ih} al-’Iba>d. Dengan adanya 

pengajian kitab Nas}a>ih} al-’Iba>d diharapkan dapat 

meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai 

keagamaan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) 

Pelaksanaan pengajian kitab Nas}a>ih} al-’Iba>d di Pondok 

Pesantren Thoriqul Huda, Cekok, Babadan, Ponorogo (2) 

Dampak pengajian kitab Nas}a>ih} al-’Iba>d terhadap 
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pemahaman keagamaan masyarakat Desa Cekok tentang 

iman kepada Allah.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan teknik pengumpulan data yang meliputi 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik 

analisis datanya menggunakan model Miles 

danHuberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, 

dan verifikasi. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) 

Pelaksanaan pengajian kitab Nas}a>ih} al-’Iba>dmelalui 

beberapa tahapan antara lain pembukaan, proses 

pengajian, dan penutup. Pembukaan diawali dengan 

membaca asmaul husna bersama dan kirim doa kepada 

leluhur yang telah tiada. Proses pelaksanaan pengajian 

kitab Nas}a>ih} al-’Iba>dmenggunakan metode klasik 

wetonan dan metode ceramah. (2) Dampak dari adanya 

pengajian kitab Nas}a>ih} al-’Iba>dsangat dirasakan oleh 

masyarakat. Dampaknya yaitu masyarakat sangat 

antusias mengikuti pengajian kitab, pemahaman 

keagamaan masyarakat khususnya mengenai iman 

kepada Allah menjadi meningkat yakni pada tingkat 

pemahaman penafsiran, serta membuat hati menjadi 

tenang dan tentram. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Ilmu merupakan kegiatan berpikir untuk 

memperoleh pengetahuan yang benar, atau secara 

sederhana ilmu bertujuan untuk memperoleh 

kebenaran. Ilmu bukanlah sekedar pengetahuan, 

namun merangkum atau menyatukan sekumpulan 

pengetahuan berdasarkan teori-teori yang 

disepakati.1 Dengan ilmu, kedudukan atau derajat 

seseorang akan naik. Sebagaimana firman Allah 

dalam Quran Surat Al-Mujaadilah: 11 sebagai 

berikut: 

                                                           
1 Jasa Ungguh Muliawan, Ilmu Pendidikan Islam: Studi 

Kasus Terhadap Struktur Ilmu, Kurikulum, Metodologi dan 

Kelembagaan Pendidikan Islam (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 

2015), 3. 
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ِِ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ِقيَل َلُكْم تَ فَ  اِل ََ ََ ُُوا ِِ  اْل  َّسَّ
ُُوا يَ ْفََّسِح اللَُّه َلُكْم َوِإَذا ِقيلَ  ََِّْس ُُوا ي َْْ َِا ُُ ْْ ُُوا َِا ُُ ْْ َِِع  ا
 ْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواللَّهُ اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن أُوُتوا ا

ُلوَن َخِبيْ   ََ ا تَ ْع ََ  ِب
 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, 

apabiladikatakankepadamu: 

"Berlapang-lapanglahdalammajelis", 

makalapangkanlah, niscaya Allah 

akanmemberikelapanganuntukmu. Dan 

apabiladikatakan: "Berdirilahkamu, 

makaberdirilah, niscaya Allah 

akanmeninggikan orang-orang yang 

beriman di antaramudan orang-orang 

yang 

diberiilmupengetahuanbeberapaderajat. 

Dan Allah MahaMengetahuiapa yang 

kamukerjakan.” (Q.S. Al-Mujaadilah: 

11)2 

 

Ilmu pengetahuan dapat diperoleh melalui 

pendidikan. Pendidikan merupakan pembinaan, 

pelatihan, pengajaran, dan semua hal yang 

                                                           
2 Al-‘Aliyy, Al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: 

Diponegoro, 2005), 434. 
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merupakan bagian dari usaha manusia untuk 

meningkatkankecerdasandan 

ketrampilannya. 3 John Dewey mengartikan 

pendidikan sebagai proses pembentukan 

kemampuan dasar yang fundamental, yang 

menyangkut daya fikir (intelektual), maupun daya 

rasa manusia. Sehubungan dengan hal tersebut 

Al-Syaibani menjelaskan bahwa pendidikan 

adalah usaha mengubah tingkah laku individu 

dalam kehidupan pribadinya sebagai bagian dari 

kehidupan masyarakat dan kehidupan alam 

sekitarnya.4 

Pendidikan merupakan hal penting bagi seluruh 

manusia, karena pendidikan merupakan suatu 

proses usaha dari manusia dewasa yang telah 

                                                           
3Hasan Basri, Filsafat Pendidikan Islam (Bandung: Pustaka 

Setia, 2009), 53. 
4 Jalaluddin, Filsafat Pendidikan: Manusia, Filsafat, dan 

Pendidikan (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), 8. 
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sadar akan kemanusiaannya dalam membimbing, 

melatih, mengajar, dan menanamkan nilai-nilai 

dan dasar-dasar pandangan hidup, agar menjadi 

manusia yang sadar dan bertanggung jawab akan 

tugas-tugas hidupnya sebagai manusia.5Sehingga, 

dengan pendidikan manusia akan mengetahui dan 

memahami tujuan dan tugas hidupnya.  

Dalam Islam, tujuan dari pendidikan Islam 

antara lain: (1) Terwujudnya insan akademik 

yang beriman dan bertakwa kepada Allah, (2) 

Terwujudnya insan kamil yang berakhlakul 

karimah, (3) Terwujudnya insan muslim yang 

berkepribadian, (4) Terwujudnya insan yang 

cerdas dalam mengaji dan mengkaji ilmu 

pengetahuan, (5) Terwujudnya insan yang 

bermanfaat untuk kehidupan orang lain, (6) 

                                                           
5Ibid., 9. 
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Terwujudnya insan yang sehat jasmani dan 

rohani, (7) Terwujudnya karakter muslim yang 

menyebarkan ilmunya kepada sesama manusia.6 

Saat ini banyak orang Islam yang 

akhlaknya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hal 

ini selaras dengan yang terjadi di masyarakat 

yang sudah kehilangan jati dirinya akibat 

rapuhnya rohani mereka yang tidak pernah diisi 

oleh nilai-nilai spiritual karena kesibukan dalam 

mencari materi. 7  Sehingga, pemahaman 

masyarakat akan keagamaan sudah tak 

diperhatikan lagi.   Hal ini, ditambah lagi dengan 

kurangnya wadah masyarakat untuk mempelajari 

ilmu agama. 

                                                           
6Hasan Basri, Filsafat Pendidikan Islam, 190. 
7Imam NawawiAl-Bantani, Nashaihul Ibad Menjadi Santun 

dan Bijak, terj. Fuad Kauma. (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005), 

2. 
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Salah satu wadah yang dapat diikuti 

masyarakat untuk mempelajari ilmu agama adalah 

melalui pengajian. Pengajian merupakan proses 

pengajaran agama Islam yang menanamkan 

norma agama melalui dakwah. 8  Pengajian 

merupakan salah satu lembaga pendidikan non-

formal. Hal tersebut sejalan dengan pengertian 

pengajian menurut Djauharuddin, bahwa 

pengajian merupakan lembaga pendidikan non-

formal yang memiliki kurikulum tersendiri, 

diselenggarakan secara berkala dan teratur, diikuti 

oleh jamaah yang relatif banyak, dan bertujuan 

untuk membina dan mengembangkan hubungan 

yang santun dan serasi antara manusia dengan 

Allah, antara manusia dengan sesamanya, dan 

antara manusia dengan lingkungannya, dalam 

                                                           
8 WJS, Purwodarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 22. 
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rangka membina masyarakat yang bertakwa 

kepada Allah.9 

Berdasarkan permasalahan diatas, Pondok 

Pesantren Thoriqul Huda, Cekok, Babadan, 

Ponorogo memberikan wadah untuk mempelajari 

ilmu agama melalui kegiatan pengajian kitab 

Nas}a>ih} al-‘Iba>d. Pengajian ini tidak hanya diikuti 

oleh para santri, tetapi juga dapat diikuti oleh 

masyarakat. Dengan pengajian tersebut 

diharapkan pemahaman keagamaan masyarakat 

dapat meningkat, sehingga tujuan dari pendidikan 

Islam dapat terwujud. 

Kitab Nas}a>ih} al-‘Iba>dmerupakan kitab 

yang amat dikenal di kalangan pesantren mana 

saja, karena kitab ini memiliki beberapa 

keistimewaan seperti sistem penyusunannya yang 

                                                           
9Asep Muhyiddin, et al., Kajian Dakwah Multiperspektif 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 87. 
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berbeda dengan kitab yang lain. Kitab ini tidak 

mengenal istilah fasal sebagaimana kitab pada 

umumnya. Namun, kitab Nas}a>ih} al-

‘Iba>dmenggunakan istilah maqalah yang 

diletakkan pada fungsi fasal. Oleh karena itu, 

dalam setiap bab akan terisi dengan beberapa 

maqalah, dan bukan beberapa fasal.10 Selain itu, 

kitab ini disusun dalam beberapa bagian yang 

didasarkan pada kesamaan jumlah materi dalam 

suatu nasehat. Misalnya bab tsulasi, berisi 

himpunan nasehat-nasehat yang masing-masing 

memuat tiga materi demikian seterusnya sampai 

bab usyari.11 

 

                                                           
10 Imam Nawawi Al-Banteni, Terjemah Nashaihul Ibad 

(Nasehat Penghuni Dunia), terj. Aliy As’ad (Yogyakarta: Menara 

Kudus, 1983), 15. 
11Ibid., 5. 
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Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang pengajian kitab 

Nas}a>ih} al-‘Iba>d di Pondok Pesantren Thoriqul 

Huda dengan judul “Pengajian Kitab Nas}a>ih} al-

‘Iba>d dalam Meningkatkan Pemahaman 

Keagamaan Masyarakat Desa Cekok”. 

B. FOKUS PENELITIAN 

Berdasarkan latar belakang diatas, 

penelitian ini difokuskan pada pengajian kitab 

Nas}a>ih} al-‘Iba>d di Pondok Pesantren Thoriqul 

Huda, Cekok, Babadan, Ponorogo. 

C. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang dan fokus 

penelitian diatas, maka dapat dirumuskan 

rumusan masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana pelaksanaan pengajian kitab 

Nas}a>ih} al-‘Iba>d di Pondok Pesantren 

Thoriqul Huda, Cekok, Babadan, Ponorogo? 

2. Bagaimana dampak pengajian kitab Nas}a>ih} 

al-‘Iba>d terhadap pemahaman keagamaan 

masyarakat Desa Cekok tentang iman kepada 

Allah? 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, 

maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk memaparkan pelaksanaan pengajian 

kitab Nas}a>ih} al-‘Iba>d di Pondok Pesantren 

Thoriqul Huda, Cekok, Babadan, Ponorogo. 

2. Untuk mendeskripsikan dampak pengajian 

kitab Nas}a>ih} al-‘Iba>d terhadap pemahaman 

keagamaan masyarakat Desa Cekok tentang 

iman kepada Allah. 
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E. MANFAAT PENELITIAN 

1. Secara Teoritis  

Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui dampak pengajian kitab Nas}a>ih} 

al-‘Iba>d terhadap pemahaman keagamaan 

masyarakat tentang iman kepada Allah. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi akademis, penelitian ini dapat 

menjadi sumber data penelitian 

selanjutnya. 

b. Bagi Pondok Pesantren Thoriqul Huda 

Cekok, Babadan, Ponorogo, sebagai bahan 

pertimbangan dan evaluasi dalam 

meningkatkan pemahaman keagamaan 

masyarakat. 

c. Bagi peneliti, untuk praktik pengalaman 

dalam memecahkan suatu permasalahan. 
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F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Untuk mempermudah dan memberikan 

gambaran pada maksud yang terkandung dalam 

penelitian ini, maka disusun sistematika 

pembahasan sebagai berikut: 

Bab pertama pendahuluan yang meliputi 

latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua berisi telaah hasil penelitian 

terdahulu dan kajian teori yang meliputi 

pengertian pengajian, fungsi pengajian, metode-

metode pengajian, pengertian pemahaman 

keagamaan dan dimensi keagamaan dalam Islam. 

Bab ketiga berisi metodologi penelitian 

yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, 

kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan 
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sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik 

analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan 

tahapan-tahapan penelitian. 

Bab keempat berisi temuan penelitian 

yang meliputi deskripsi data umum dan deskripsi 

data khusus. 

Bab kelima berisi pembahasan atau 

pemaparan analisis data yang diperoleh dari 

lapangan. 

Bab keenam merupakan penutup yang 

meliputi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN 

ATAU KAJIAN TEORI 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelaahan terhadap 

penelitian terdahulu, maka penelitian yang ada 

kaitannya dengan permasalahan yang dikaji 

dalam penelitian ini antara lain: 

Dimas Ainun Mu’arief. STAIN Ponorogo. 

2015. Urgensi Pengajian Rutin al-Hikam Oleh 

KH. Imron Jamil dalam Meningkatkan Perilaku 

Keagamaan Jamaah Pondok Suwong di Dusun 

Buluh Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. 

Fokus masalah dan tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui tentang: (1) Bagaimana 

pelaksanaan pengajian rutin al-Hikam, (2) 
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Bagaimana kondisi perilaku keagamaan jamaah 

sebelum mengikuti pengajian rutin al-Hikam, (3) 

Bagaimana kondisi perilaku keagamaan jamaah 

setelah mengikuti pengajian rutin al-Hikam. 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi 

kasus. Hasil penelitian ini adalah: (1) Pelaksanaan 

pengajian rutin al-Hikam sebagai proses 

pembelajaran jamaah dalam menuntut ilmu 

pengetahuan dan pemahaman keagamaan menjadi 

bekal dalam kehidupan di dunia dan akhirat, (2) 

Kondisi perilaku keagamaan jamaah sebelum 

mengikuti pengajian rutin al-Hikam adalah 

mereka memiliki tingkat perilaku agama yang 

kurangdenganmenunjukkan perilaku ketidak 

tertiban shalat lima waktu dan sikap mudah 

marah/emosional, (3) Wujud perilaku keagamaan 
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jamaah setelah mengikuti kegiatan pengajian rutin 

al-Hikam adalah pemahaman jamaah terhadap 

pemahaman agama meningkat dengan dilandasi 

motivasi yang kuat terjadi proses perubahan dan 

tingkah laku mereka di masjid. 

Persamaan penelitian diatas dengan 

penelitian yang dilakukan peneliti adalah 

keduanya sama-sama menggunakan penelitian 

kualitatif studi kasus dan sama-sama membahas  

pengajian, serta pengaruhnya terhadap aspek 

keagamaan jamaah. Perbedaan antara kedua 

penelitian tersebut adalah penelitian diatas 

meneliti urgensi pengajian rutin al-Hikam dalam 

meningkatkan perilaku keagamaan jamaah, 

sedangkan dalam penelitian yang di lakukan 

peneliti meneliti dampak pengajian kitab Nas}a>ih} 
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al-‘Iba>d dalam meningkatkan pemahaman 

keagamaan masyarakat. 

Indah Sri Rahayu. IAIN Ponorogo. 2016. 

Penerapan Kedisiplinan Melalui Kegiatan 

Keagamaan di Lingkungan Sekolah (Studi Kasus 

di SMPN 1 Dolopo). Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui: (1) Bagaimana 

pelaksanaan kegiatan keagamaan di lingkungan 

sekolah SMPN 1 Dolopo, (2) Bagaimana strategi 

penerapan kedisiplinan melalui kegiatan 

keagamaan di lingkungan sekolah SMPN 1 

Dolopo.  
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Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif studi kasus. Hasil penelitian ini adalah: 

(1) Pelaksanaan kegiatan keagamaan di SMPN 1 

Dolopo berjalan baik karena sudah terorganisasi 

dengan baik dan lancar. Kegiatan keagamaan 

meliputi tadarrus pagi, shalat dhuha, shalat 

dzuhur, shalat Jumat berjamaah, Jumat infaq, dan 

hafalan surat pendek sebelum mata pelajaran PAI 

(2) Penerapan kedisiplinan melalui kegiatan 

keagamaan dilakukan dengan beberapa strategi 

yaitu dengan cara: pemberian hukuman, 

pemberian hadiah, memberikan pujian, 

memberikan tauladan, dan penjadwalan kegiatan. 

Kegiatan keagamaan yang termasuk disiplin 

otoritarian adalah tadarrus pagi dan shalat 

dzuhur. Sedangkan yang termasuk disiplin 

permissive yaitu Jumat infaq dan shalat dhuha. 
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Dan yang termasuk disiplin kebebasan terkendali 

yaitu hafalan surat pendek sebelum mata 

pelajaran PAI. 

Persamaan penelitian diatas dengan 

penelitian yang dilakukan peneliti adalah 

keduanya sama-sama menggunakan penelitian 

kualitatif studi kasus dan sama-sama membahas 

keagamaan. Tetapi yang membedakan keduanya 

adalah penelitian diatas membahas kegiatan 

keagamaan untuk menerapkan kedisiplinan di 

lingkungan sekolah, sedangkan dalam penelitian 

yang dilakukan peneliti meneliti peningkatan 

pemahaman keagamaan masyarakat melalui 

pengajian kitab Nas}a>ih} al-‘Iba>d. 

Widargo Venomy. IAIN Ponorogo. 2018. 

Kontribusi MWCNU Kebonsari Madiun terhadap 

Peningkatan Pemahaman Keagamaan 
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Masyarakat melalui Pengajian Kitab Irshad al-

‘Ibad. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk 

menjelaskan pelaksanaan pengajian kitab Irshad 

Al-‘Ibad di MWCNU Kecamatan Kebonsari 

Kabupaten Madiun, (2) Untuk mendiskripsikan 

kontribusi MWCNU Kebonsari Madiun melalui 

pengajian kitab Irshad al-‘Ibad terhadap 

peningkatan pemahaman keagamaan masyarakat. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

diskriptif kualitatif dan teknik purposif dalam 

penentuan informan yang dijadikan sumber data. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) 

Kegiatan pengajian Irshad al-‘Ibad dilaksanakan 

setiap bulan pada hari Jumat awal bulan setiap 

pukul 20.00 WIB. Setelah selesai pengajian 

biasanya juga ada pemberian motivasi agar 

masyarakat selalu hadir dalam pengajian tersebut, 
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(2) Pengajian kitab Irshad al-‘Ibad memberi 

pengaruh terhadap peningkatan pemahaman 

khususnya di bidang akhlak dan penerapannya 

dalam kehidupan sehari-hari.   

Persamaan dari penelitian diatas dengan 

penelitian yang dilakukan peneliti adalah 

keduanya sama-sama menggunakan pendekatan 

kualitatif dan sama-sama membahas tentang 

pemahaman keagamaan masyarakat. Tetapi yang 

membedakannya adalah penelitian diatas 

menggunakan teknik purposif dalam penentuan 

informan, sedangkan penelitian yang dilakukan 

peneliti menggunakan teknik studi kasus. Selain 

itu, penelitian diatas membahas tentang kontribusi 

MWCNU Kebonsari Madiun terhadap 

peningkatan pemahaman keagamaan masyarakat 

melalui pengajian kitab Irshad al-‘Ibad, 
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sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti 

membahas tentang pengajian kitab Nas}a>ih} al-

‘Iba>d dalam meningkatkan pemahaman 

keagamaan masyarakat. 

Siti Badriyah. STAIN Ponorogo. 2014. 

Pengajian Kitab Ihya’ ‘Ulum al-Din di Pondok 

Pesantren Darussalam Pucang Kradinan Dolopo 

Madiun. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Latar 

belakang diadakannya pengajian kitab Ihya’ 

‘Ulum al-Din di pondok pesantren Darussalam 

karena kitab Ihya’ ‘Ulum al-Din merupakan kitab 

yang bisa digunakan sebagai pedoman dalam 

kehidupan manusia, terutama dalam zaman 

globalisasi ini. Kitab ini diharapkan mampu 

membentengi santri dari perbuatan negatif. (2) 
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Pelaksanaan pengajian kitab Ihya’ ‘Ulum al-Din 

ini dilakukan dengan menggunakan metode 

wetonan dengan strategi ceramah dan makna 

gundul. (3) Kontribusi pengajian kitab Ihya’ 

‘Ulum al-Din terhadap akhlak santri di Pondok 

Pesantren Darussalam sudah mengalami 

kemajuan, dimana para santri sudah memahami 

hakikat akhlak yang sesuai dengan kitabIhya’ 

‘Ulum al-Din. Selain itu para santri juga sudah 

mulai mengaplikasikan materi pengajian tersebut 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Persamaan dari penelitan diatas dengan 

penelitian yang dilakukan peneliti adalah 

keduanya sama-sama menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus. 

Selain itu, keduanya juga sama-sama membahas 

mengenai pengajian. Sedangkan perbedaan antara 



31 
 

 
 

keduanya adalah penelitian diatas membahas 

pengajian kitab Ihya’ ‘Ulum al-Din, sedangkan 

peneliti membahas pengajian kitab Nas}a>ih} al-

‘Iba>ddalam meningkatkan pemahaman 

keagamaan masyarakat. 

B. Kajian Teori 

1. Pengajian 

a. Pengertian Pengajian 

Pengajian dalam kamus besar 

bahasa Indonesia adalah proses 

pengajaran agama Islam, menanamkan 

norma agama melalui dakwah. 12  Pada 

umumnya pengajian berbentuk seperti 

kuliah terbuka dimana narasumber 

(ulama) memberikan ceramah kemudian 

jamaah mendengarkan, menyimak, 

                                                           
12WJS, Purwodarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

22. 
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mencatat pelajaran yang diberikan 

narasumber. 

Dalam pengertian yang sederhana, 

pengajian seringkali diartikan sebagai 

suatu kegiatan terstruktur yang secara 

khusus menyampaikan ajaran Islam dalam 

rangka meningkatkan pemahaman, 

penghayatan, dan pengamalan para 

jamaahnya terhadap ajaran Islam, baik 

melalui ceramah, tanya jawab, atau 

simulasi.13 

Menurut Hasbullah, pengajian 

adalah lembaga pendidikan non formal 

Islam yang memiliki kurikulum tersendiri 

diselenggarakan secara berkala dan teratur 

serta diikuti oleh jamaah dari semua 

                                                           
13Asep Muhyiddin, et al., Kajian Dakwah Multiperspektif  

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014) 86. 
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golongan usia. 14  Kegiatan ini tidak 

terbatas pada usia maupun golongan 

tertentu, tetapi mencakup semua orang 

yang berminat menjalin silaturahim dan 

mendalami ajaran agama Islam dengan 

kesadaran masing-masing individu dari 

mereka. 

Pada umumnya pengajian adalah 

lembaga pendidikan Islam non formal yag 

memiliki kurikulum tersendiri yang 

dilaksanakan secara berkala dan teratur 

serta diikuti oleh jamaah yang relatif 

banyak dan bertujuan untuk membina dan 

mengembangkan hubungan yang santun 

dan serasi antara manusia dengan Allah, 

                                                           
14Hasbullah, Kapita Selekta Pendidikan Islam di Indonesia 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 95-98. 
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antar manusia dengan sesamanya, dan 

antara manusia dengan lingkungannya.15 

Pengertian lain mengenai 

pengajian adalah suatu kegiatan dapat 

disebut pengajian, bila ia memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut: 

1) Dilaksanakan secara berkala atau 

teratur 

2) Materi yang disampaikan adalah 

ajaran Islam 

3) Menggunakan metode ceramah, tanya 

jawab, atau simulasi 

4) Pada umumnya diselenggarakan di 

majelis-majelis taklim 

5) Terdapat figur ustadz yang menjadi 

pembinanya 

                                                           
15 Departemen Agama RI, Pendidikan Luar Sekolah 

(Jakarta: 2003), 40. 
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6) Memiliki tujuan untuk meningkatkan 

pemahaman, penghayatan, dan 

pengamalan ajaran Islam di kalangan 

jamaahnya.16 

Dari beberapa definisi diatas, dapat 

disimpulkan bahwa pengajian adalah 

suatu kegiatan yang dilaksanakan secara 

rutin dimana seseorang menyampaikan 

pengetahuan tentang ajaran agama kepada 

orang lain untuk meningkatkan 

pemahaman, penghayatan, dan 

pengamalan ajaran agama Islam. 

b. Fungsi Pengajian 

Para pemeluk agama Islam 

memerlukan pembinaan secara intensif, 

agar kualitas keimanan dan pemahaman 

                                                           
16Asep Muhyiddin, et al., Kajian Dakwah Multiperspektif , 

86. 
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keislaman mereka terus meningkat. Hal 

tersebut diharapkan dapat terwujud 

melalui kegiatan pengajian. Karena 

pengajian dapat dijadikan wadah untuk 

menegakkan syiar agama Islam. Pengajian 

dapat berfungsi sebagai media pembinaan 

umat, selain itu terdapat beberapa fungsi 

pengajian yang lain, antara lain: 

1) Menumbuhkan kesadaran beragama 

dengan keimanan. 

2) Mengisi kepribadian muslim dengan 

akhlak Islam. 

3) Meningkatkan ilmu tulis baca al-

Quran serta pemahamannya. 

4) Membimbing ke arah pandangan 

hidup yang Islami.17
 

                                                           
17Ibid., 88. 
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Dengan fungsi-fungsi diatas, maka 

kehadiran pengajian dipandang cukup 

memberi arti penting bagi penyebaran dan 

pembinaan ajaran agama Islam di 

lingkungan masyarakat. 

c. Metode Pembelajaran dalam 

Pendidikan Islam 

Metode berasal dari dua kata yaitu 

meta (melalui) dan hodos (jalan).Sehingga 

dapat diartikan metode adalah cara atau 

jalan yang harus dilalui untuk mencapai 

suatu tujuan. 18 Menurut Ahmad Tafsir, 

istilah metode jika dipahami dari asal kata 

method, mempunyai pengertian yang lebih 

khusus, yakni cara yang tepat dan cepat 

                                                           
18 Munzier Suparta, Metode Dakwah (Jakarta: Prenada 

Media, 2003), 6-7. 
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dalam mengerjakan sesuatu. 19 Sehingga, 

dapat dipahami bahwa metode 

pendidikan/pembelajaran adalah cara yang 

paling dan cepat dalam mengajarkan 

materi pendidikan atau pelajaran. 

Metode merupakan komponen 

penting yang sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilan proses belajar mengajar. 

Ketidaktepatan dalam penerapan metode 

secara praktis akan menghambat proses 

belajar mengajar yang akan berakibat 

membuang waktu dan tenaga secara 

percuma. Sebuah metode dikatakan tepat 

apabila dapat mengantarkan pada tujuan 

yang telah ditetapkan.20 

                                                           
19 Heri Gunawan, Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan 

Pemikiran Tokoh (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 256. 
20 Al Rasyidin & Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam 

Historis Teoritis Praktik (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 65. 
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Demikian urgennya metode dalam 

proses pendidikan dan pengajaran, sebuah 

proses belajar mengajar bisa dikatakan 

tidak berhasil apabila dalam proses 

tersebut tidak menggunakan metode. 

Karena metode menempati posisi kedua 

terpenting setelah tujuan dari penderetan 

komponen-komponen pembelajaran: 

tujuan, metode, materi, media, dan 

evaluasi.21 

Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa metode pembelajaran 

dalam pendidikan Islam merupakan suatu 

cara untuk menyampaikan materi 

pendidikan Islam secara efektif dan 

efisien, juga untuk mencapai tujuan yang 

                                                           
21Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan 

Islam (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 109. 
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di tentukan. Terdapat beberapa metode 

dalam pendidikan Islam, antara lain: 

1) Wetonan atau Bendongan 

a) Pengertian 

Metode bendongan adalah 

sekelompok murid mendengarkan 

guru yang membaca, 

menerjemahkan, menerangkan dan 

seringkali mengulas buku-buku 

Islam dalam bahasa Arab. Setiap 

murid memperhatikan bukunya 

sendiri dan membuat catatan 

tentang kata-kata atau buah fikiran 

yang sulit.22 

Wetonan/bendongan adalah 

sistem pengajaran dengan jalan 

                                                           
22 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren Studi Tentang 

Pandangan Hidup Kyai, (Jakarta: Anggota Ikapi, 1994), 28. 
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kyai/ustadz membaca suatu kitab 

dalam waktu tertentu dan santri 

membaca kitab yang sama 

mendengarkan dan menyimak 

bacaan kyai/ustadz.23 

Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa metode 

bendongan adalah suatu cara yang 

digunakan kyai/ustadz untuk 

mengkaji kitab tertentu dengan 

membaca, menerjemahkan, dan 

menerangkannya, sedangkan 

dalam waktu bersamaan santri 

memaknai kitab tersebut dan 

mendengarkan penjelasan dari 

kyai/ustadz.  

                                                           
23 Binti Maunah, Tradisi Intelektual Santri (Jogjakarta: 

Teras, 2009), 29. 
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b) Kelebihan 

Berikut merupakan 

kelebihan dari metode 

wetonan/bendongan: 

(1) Lebih cepat dan praktis untuk 

mengajar santri yang 

jumlahnya banyak. 

(2) Lebih efektif bagi murid yang 

telah mengikuti sistem sorogan 

secara intensif. 

(3) Materi yang diajarkan sering 

diulang-ulang sehingga 

memudahkan untuk 

memahaminya. 

(4) Sangat efisien dalam 

mengajarkan ketelitian 
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memahami kalimat yang sulit 

dipelajari.24 

c) Kelemahan 

Selain kelebihan, metode 

wetonan/bendongan juga memiliki 

kelemahan, antara lain: 

(1) Metode ini dianggap lamban 

dan tradisional, karena dalam 

menyampaikan materi sering 

diulang-ulang.  

(2) Guru lebih kreatif dari pada 

siswa karena proses belajarnya 

berlangsung satu jalur 

(monolog). 

                                                           
24Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan 

Islam, 155-156. 
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(3) Dialog antara guru dan murid 

tidak banyak terjadi sehingga 

murid cepat bosan. 

(4) Metode bendongan ini kurang 

efektif bagi murid yang pintar 

karena meteri yang 

disampaikan sering diulang-

ulang sehingga terhalang 

kemajuannya.25 

2) Sorogan 

a) Pengertian 

Metode sorogan adalah 

sistem pengajaran dengan jalan 

santri yang pandai menyorog-kan 

sebuah kitab pada kyai/ustadz. 

Dalam metode ini, santri harus 

                                                           
25Ibid., 156. 
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benar-benar menguasai ilmu yang 

dipelajarinya sebelum mereka 

lulus, karena sistem ini dipantau 

terus oleh kyai/ustadz.26 

Sorogan disebut juga 

sebagai kajian individual antara 

kyai dan santri, sehingga 

memerlukan keseriusan dan 

kesabaran yang mendalam. Dalam 

metode ini, para santri membawa 

kitabnya di depan kyai kemudian 

membaca dan dikoreksi oleh sang 

kyai.27 

Zamakhsyari Dhofier 

menjelaskan bahwa metode 

                                                           
26 Binti Maunah, Tradisi Intelektual Santri, 29-30. 
27Ronald Alan Lukens-Bull, Jihad Ala Pesantren di Mata 

Antropolog Amerika (Yogyakarta: Gama Media, 2004), 68. 
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sorogan ialah seorang murid 

mendatangi guru yang akan 

membacakan beberapa baris al-

Quran atau kitab-kitab bahasa 

Arab dan menerjemahkan kata 

demi kata ke dalam bahasa tertentu 

yang pada gilirannya murid 

mengulangi dan menerjemahkan 

kata perkata sepersis mungkin 

seperti yang dilakukan gurunya.28 

Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa metode 

sorogan merupakan metode 

individual dimana santri 

mendatangi seorang guru atau kyai 

                                                           
28Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan 

Islam, 150. 
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untuk mengkaji suatu kitab dan 

guru membimbingnya. 

b) Kelebihan 

Adapun kelebihan-

kelebihan dari metode sorogan 

adalah sebagai berikut: 

(1) Terjadi hubungan yang erat 

dan harmonis antara guru dan 

murid. 

(2) Memungkinkan bagi seorang 

guru untuk mengawasi, 

menilai dan membimbing 

secara maksimal kemampuan 

seorang murid dalam 

menguasai bahasa Arab. 

(3) Murid mendapatkan 

penjelasan yang pasti tanpa 
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harus mereka-reka tentang 

interpretasi suatu kitab karena 

berhadapan dengan guru 

secara langsung yang 

memungkinkan terjadinya 

tanya jawab. 

(4) Guru dapat mengetahui secara 

pasti kualitas yang telah 

dicapai muridnya. 

(5) Santri yang IQ-nya tinggi akan 

cepat menyelesaikan pelajaran 

(kitab), sedangkan santri yang 

memiliki IQ rendah 

membutuhkan waktu yang 

cukup lama.29 

c) Kelemahan 

                                                           
29Ibid., 151-152. 
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Selain memiliki kelebihan, 

metode sorogan juga memiliki 

kelemahan, antara lain: 

(1) Tidak efisien, karena hanya 

menghadapi beberapa murid 

(tidak lebih dari lima orang), 

sehingga apabila menghadapi 

murid yang banyak, metode ini 

kurang begitu tepat. 

(2) Membuat murid cepat bosan, 

karena metode ini menuntut 

kesabaran, kerajinan, ketaatan, 

dan disiplin pribadi. 

(3) Murid kadang hanya 

menangkap kesan verbalisme 

semata terutama mereka yang 
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tidak mengerti terjemahan dari 

bahasa tertentu.30 

3) Keteladanan 

a) Pengertian 

Keteladanan dalam bahasa 

Arab disebut uswah, iswah atau 

qudwah, qidwah yang berarti 

perilaku baik yang dapat ditiru 

oleh orang lain. Metode 

keteladanan memiliki peranan 

yang sangat signifikan dalam 

upaya mencapai keberhasilan 

pendidikan. Karena, secara 

psikologi, manusia cenderung 

meniru dan mencontoh perilaku 

sosok figurnya. Oleh karena itu, 

                                                           
30Ibid., 152. 
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keteladanan banyak kaitannya 

dengan perilaku, dan perilaku yang 

baik adalah tolak ukur 

keberhasilan pendidikan.31 

Dalam Usus al-Tarbiyah 

al-Islamiyah, Al-Bantani 

mengatakan bahwa metode 

keteladanan merupakan metode 

yang paling berpengaruh dalam 

pendidikan manusia, karena 

individu manusia senang meniru 

terhadap orang yang dilihatnya. 32 

Berdasarkan hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa metode 

keteladanan merupakan kegiatan 

                                                           
31Ibid., 124. 
32 Heri Gunawan, Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan 

Pemikiran Tokoh, 266. 
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meniru terhadap sosok atau figur 

yang dilihatnya. 

b) Kelebihan 

Berikut merupakan 

kelebihan metode keteladanan: 

(1) Akan memudahkan anak didik 

dalam menerapkan ilmu yang 

dipelajarinya di sekolah. 

(2) Akan memudahkan guru 

dalam mengevaluasi hasil 

belajarnya. 

(3) Agar tujuan pendidikan lebih 

terarah dan tercapai dengan 

baik. 

(4) Bila keteladanan dalam 

lingkungan sekolah, keluarga, 
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dan masyarakat baik, maka 

akan tercipta situasi yang baik. 

(5) Tercipta hubungan harmonis 

antara guru dan siswa. 

(6) Secara tidak langsung guru 

dapat menerapkan ilmu yang 

diajarkannya. 

(7) Mendorong guru untuk selalu 

berbuat baik karena akan 

dicontoh oleh siswanya.33 

c) Kelemahan 

Selain memiliki kelebihan, 

metode keteladanan juga memiliki 

kelemahan, antara lain: 

(1) Jika figur yang mereka contoh 

tidak baik, maka mereka 

                                                           
33Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan 

Islam, 122-123. 
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cenderung untuk mengikuti 

tidak baik. 

(2) Jika teori tanpa praktik akan 

menimbulkan verbalisme.34 

4) Muzakiroh 

a) Pengertian 

Metode muzakiroh ialah 

suatu cara yang dipergunakan 

dalam menyampaikan bahan 

pelajaran dengan jalan 

mengadakan suatu pertemuan 

ilmiah yang secara khusus 

membahas persoalan-persoalan 

yang bersifat keagamaan. Biasanya 

metode ini digunakan untuk 

memecahkan masalah-masalah 

                                                           
34Ibid., 123. 
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kemasyarakatan yang berhubungan 

dengan konteks masa sekarang 

ditinjau dari analisa kitab-kitab 

Islam klasik. Adapun tujuan dari 

penggunaan metode muzakiroh 

adalah untuk melatih santri agar 

lebih terlatih dalam memecahkan 

masalah-masalah dengan 

menggunakan kitab-kitab klasik 

yang ada.35 

Metode muzakiroh 

memakai pola diskusi kelompok. 

Menurut Imron Arifin, muzakiroh 

terdiri dari dua tingkatan. Tingkat 

pertama melibatkan kelompok 

kecil santri yang mendiskusikan 

                                                           
35Ibid., 157. 
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problematika keagamaan yang 

spesifik. Masing-masing kelompok 

mengangkat sendiri juru bicaranya 

untuk melaporkan hasil diskusi 

pada kelompok yang lebih besar 

untuk diteruskan kepada kyai. 

Tingkat kedua diskusi dipimpin 

langsung oleh kyai. Dalam forum 

ini, temuan-temuan atau hasil 

diskusi dari masing-masing 

kelompok dilaporkan dan 

dievaluasi.36 

b) Kelebihan 

Kelebihan-kelebihan 

metode muzakiroh antara lain: 

                                                           
36Ronald Alan Lukens-Bull, Jihad Ala Pesantren di Mata 

Antropolog Amerika, 70. 
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(1) Santri lebih terdorong untuk 

mempelajari kitab-kitab Islam 

klasik secara lebih mendalam. 

(2) Santri terlatih dalam 

memecahkan masalah-masalah 

dengan menggunakan kitab-

kitab yang tersedia. 

(3) Kemampuan santri dapat 

diukur dan dinilai oleh seorang 

kyai. 

(4) Pemahaman santri terhadap 

kitab-kitab Islam klasik dapat 

dievaluasi. 

(5) Kyai dapat mengetahui santri-

santrinya yang dianggap 

kompeten, sehingga santri 

tersebut dapat diangkat 



58 
 

 

menjadi pengajar kitab-kitab 

Islam klasik.37 

c) Kelemahan 

Selain memiliki kelebihan, 

metode muzakiroh juga memiliki 

kelemahan, antara lain: 

(1) Pelaksanaan metode ini 

waktunya tidak tetap, di 

samping memang ada waktu-

waktu tertentu yang telah 

ditetapkan. 

(2) Bahan-bahan yang dijadikan 

acuan sangat terbatas pada 

kitab-kitab Islam klasik. 

(3) Sempitnya ruang lingkup yang 

dibahas, hanya terbatas pada 

                                                           
37Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan 

Islam, 159. 
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masalah-masalah keagamaan 

saja. 

(4) Adanya kecemburuan di 

kalangan para santri, sebab 

hanya santri yang 

berkompeten saja yang 

diberikan kesempatan untuk 

menjadi juru bicara.38 

5) Ceramah 

a) Pengertian 

Metode ceramah adalah 

cara penyajian pelajaran, yang 

dilakukan oleh guru dengan 

penuturan atau penjelasan lisan 

secara langsung. 39 Dalam metode 

                                                           
38Ibid. 
39 Abuddin Nata, Perspektif Islam Tentang Strategi 

Pembelajaran (Jakarta: Kencana, 2009), 181. 
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ceramah ini murid duduk, melihat 

dan mendengarkan serta percaya 

bahwa apa yang diceramahkan 

guru itu benar, murid mengutip 

ikhtisar ceramah semampu murid 

itu sendiri dan menghafalnya tanpa 

ada penyelidikan lebih lanjut oleh 

guru yang bersangkutan.40 

Cara mengajar dengan 

ceramah dapat dikatakan juga 

sebagai teknik kuliah, yakni cara 

mengajar dengan menyampaikan 

keterangan atau informasi atau 

uraian tentang suatu pokok 

persoalan serta masalah secara 

lisan atau verbal. Dengan 
                                                           

40 Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama 

Islam, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam (Jakarta: 1984), 

227. 
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demikian, dapat dipahami bahwa 

metode ceramah adalah cara 

penyajian pelajaran yang 

dilakukan guru dengan 

menuturkan atau penjelasan lisan 

secara langsung terhadap peserta 

didik.41 

b) Kelebihan 

Berikut merupakan 

kelebihan-kelebihan metode 

ceramah: 

(1) Ceramah merupakan metode 

yang murah dan sekaligus 

mudah dilakukan. Murah 

dalam arti bahwa proses 

ceramah tidak memerlukan 

                                                           
41 Heri Gunawan, Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan 

Pemikiran Tokoh, 274. 
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peralatan-peralatan yang 

lengkap. Dikatakan mudah 

karena ceramah hanya 

mengandalkan suara guru, 

dengan demikian tidak terlalu 

memerlukan persiapan yang 

rumit. 

(2) Dengan menggunakan metode 

ceramah guru dapat dengan 

mudah menguasai kelas. 

Dengan demikian akan 

memberikan kemudahan bagi 

guru dalam menyampaikan 

pesan-pesan kepada peserta 

didik. 

(3) Ceramah dapat menyajikan 

materi pelajaran yang luas 
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dalam waktu yang relatif 

singkat. Maksudnya, materi 

pelajaran yang banyak dapat 

dirangkum atau dijelaskan 

pokok-pokoknya oleh guru 

dalam waktu yang singkat. 

(4) Ceramah dapat memberikan 

pokok-pokok materi yang 

perlu ditonjolkan. Artinya, 

guru dapat mengatur pokok-

pokok materi yang mana yang 

perlu ditekankan sesuai 

dengan kebutuhan dan tujuan 

yang ingin dicapai. 

(5) Melalui ceramah, guru dapat 

mengontrol keadaan kelas, 

karena sepenuhnya kelas 
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merupakan tanggung jawab 

guru yang memberikan 

ceramah. 

(6) Metode ceramah dapat 

digunakan bagi jumlah siswa 

atau peserta didik yang sangat 

banyak atau dalam jumlah 

yang besar. 

(7) Ceramah tidak memerlukan 

setting kelas yang beragam, 

atau tidak memerlukan 

persiapan-persiapan yang 

rumit.42 

c) Kelemahan 

Selain memiliki kelebihan, 

metode ceramah juga memiliki 

                                                           
42Ibid., 275-276. 
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kelemahan-kelemahan sebagai 

berikut: 

(1) Materi yang dikuasai siswa 

sangat terbatas pada materi 

yang dikuasai guru saja.  

(2) Ceramah yang tidak disertai 

dengan peragaan dapat 

mengakibatkan terjadinya 

verbalisme. 

(3) Metode ceramah jika 

dilakukan oleh guru yang 

kurang memiliki kemampuan 

retorika yang baik, akan 

menimbulkan kebosanan dan 

kejenuhan pada siswa, 

sehingga materi yang 

disampaikan akan terasa 
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menjenuhkan dan 

membosankan. 

(4) Melalui ceramah, sangat sulit 

untuk mengetahui apakah 

seluruh siswa sudah mengerti 

apa yang dijelaskan atau 

belum. 

(5) Metode ceramah akan 

membawa pada nuansa 

pembelajaran yang lebih pasif, 

karena peserta didik hanya 

berperan sebagai pendengar 

dan penonton akting yang 

dilakukan oleh gurunya di 

dalam kelas.43 

6) Tanya Jawab  

                                                           
43Ibid., 276. 
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a) Pengertian 

Metode tanya jawab ialah 

penyampaian pelajaran dengan 

cara seorang guru mengajukan 

pertanyaan dan murid menjawab. 

Pengertian lain dari metode tanya 

jawab adalah cara penyajian 

pelajaran dalam bentuk pertanyaan 

yang harus dijawab, terutama dari 

guru kepada murid atau dapat juga 

dari murid kepada guru.44 

b) Kelebihan 

Metode tanya jawab 

memiliki kelebihan, antara lain: 

(1) Situasi kelas akan hidup 

karena anak-anak aktif berfikir 

                                                           
44Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan 

Islam, 141. 
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dan menyampaikan buah 

fikirannya dengan berbicara 

atau menjawab pertanyaan. 

(2) Melatih anak agar berani 

mengungkapkan pendapatnya 

dengan lisan secara teratur. 

(3) Timbulnya perbedaan 

pendapat di antara anak didik 

akan menghangatkan proses 

diskusi di kelas. 

(4) Mendorong murid lebih aktif 

dan bersungguh-sungguh, 

dalam arti murid biasanya 

segan mencurahkan perhatian, 

maka dengan diskusi ia akan 

lebih berhati-hati dan aktif 

mengikuti pelajaran. 
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(5) Walaupun agak lambat, guru 

dapat mengontrol pemahaman 

atau pengertian murid pada 

masalah-masalah yang 

dibicarakan. 

(6) Pertanyaan dapat memusatkan 

perhatian siswa. 

(7) Merangsang siswa untuk 

melatih dan mengembangkan 

daya fikir, dan daya ingatan. 

(8) Mengembangkan keberanian 

dan ketrampilan siswa dalam 

menjawab dan mengemukakan 

pendapatnya.45 

c) Kelemahan 

                                                           
45Ibid., 142-143. 
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Selain memiliki kelebihan. 

Metode tanya jawab juga memiliki 

kelemahan antara lain: 

(1) Apabila terjadi perbedaan 

pendapat dalam diskusi, bisa 

memakan waktu yang lama 

untuk menyelesaikannya. 

(2) Kemungkinan akan terjadi 

penyimpangan perhatian anak 

didik, terutama apabila 

mendapat jawaban yang 

menarik perhatiannya. 

(3) Tidak dapat secara tepat 

merangkum bahan-bahan 

pelajaran. 

(4) Siswa merasa takut apabila 

guru kurang mampu 
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mendorong siswanya untuk 

berani menciptakan suasana 

yang santai dan bersahabat. 

(5) Tidak mudah membuat 

pertanyaan yang sesuai dengan 

tingkat berfikir siswa. 

(6) Waktu sering terbuang, 

terutama apabila siswa tidak 

dapat menjawab pertanyaan 

sampai dua atau tiga orang. 

(7) Dalam jumlah siswa yang 

banyak tidak mungkin 

melontarkan pertanyaan 

kepada setiap siswa.46 

2. Iman Kepada Allah 

                                                           
46Ibid., 143. 
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Iman adalah hal yang paling pokok 

dan mendasar dalam ajaran Islam. Iman 

menjadi bahasan pertama dalam kitab Nas}a>ih} 

al-‘Iba>d. Iman harus ditanamkan di setiap jiwa 

seorang muslim dengan pasti tanpa disertai 

keraguan. Nabi saw., bersabda: 

اُن بِ  ََ ْي ا : َااْلِ ََ ُه َِْضُل ِمن ْ اللِه   َوالن َّْفُع َخْصَلَتاِن الَ َشْ َء َا
ْينَ  َِ ََُّْسِل  لِْل

Artinya: “Dua hal yang tiada sesuatupun 

melebihi keunggulannya ialah: Iman 

kepada Allah dan membuat manfaat 

untuk kaum muslimin”.47 

 

Hadits diatas menjelaskan bahwa 

sesuatu yang paling utama dan paling unggul 

adalah iman. Oleh karena itu, hal utama yang 

harus dilakukan sebagai seorang muslim 

adalah beriman kepada Allah. Iman kepada 

                                                           
47 Imam Nawawi Al-Banteni, Terjemah Nashaihul Ibad 

(Nasehat Penghuni Dunia), terj. Aliy As’ad, 9. 
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Allah mencakup keimanan kepada ke-esaan-

Nya dan keimanan kepada kesempurnaan 

sifat-sifat-Nya.  

 َُ اِن أَْربَ َعة  : الت َّْقوى   َواْل ََ ْي ْكُْ   ِانَّ َشَعائَِْ اْْلِ ُُّ َياءُ   َوال
. ُْ  َوالصَّب ْ

Artinya: “Sesungguhnya panji-panji 

keimanan ada empat: Taqwa, rasa 

malu, syukur, dan sabar”.48 

 

Berdasarkan maqalah tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa indikator iman kepada 

Allah ada empat, antara lain: 

a. Taqwa 

Taqwa merupakan ikhlas dalam 

mentaati perintah agama dan waspada 

dalam meninggalkan perbuatan maksiat.49 

                                                           
48Ibid., 91. 
49Ibid. 
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Sebagaimana dijelaskan dalam maqalah 

berikut: 

َْاُد بِ  ِه اِْلْخََا ُُ }الت َّْقَوى{ َوُهَو ِِْ  الطاعة يُ 
َْاُد بِِه الت َّْْكُ  ْعِصَيِة يُ  ََ ْذُر َوِِْ  ال ُِ   َوال

 
Artinya: “Taqwa adalah ikhlas dalam 

menjalankan ketaatan dan 

terhadap kemaksiatan selalu 

menghindar dan 

menjauhinya”.50 

 

Taqwa adalah melaksanakan 

ketaatan kepada Allah dan menjauhkan 

diri dari segala macam bentuk 

kemaksiatan. Ada juga yang 

mendefinisikan bahwa taqwa adalah 

memelihara semua aturan Islam. Ada lagi 

yang mendefinisikan bahwa taqwa adalah 

mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad 

                                                           
50Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, Nas}a>ih} al-’Iba>d, 

terj. Moh Syamsi Hasan (Surabaya: Amelia), 111. 
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baik dalam ucapan maupun 

perbuatannya.51 

b. Malu 

Malu adalah merendahnya hati 

karena khawatir tercela. Malu ada dua 

macam, antara lain: 

1) Malu naluri (haya’ nafsaniy) adalah 

rasa malu yang dikaruniakan Allah 

kepada setiap diri manusia. Seperti 

rasa malu kelihatan auratnya atau malu 

bersenggama di depan orang lain. 

2) Malu imani (haya’ imaniy) adalah rasa 

malu yang bisa mencegah seseorang 

dari melakukan perbuatan maksiat 

karena takut kepada Allah ta’ala.52 

                                                           
51 Imam Nawawi Al-Bantani, Nashaihul Ibad Menjadi 

Santun dan Bijak, terj. Fuad Kauma, 101-102. 
52Ibid., 102. 
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c. Syukur 

Syukur merupakan salah satu tanda 

iman. Dalam sebuah maqalah dijelaskan 

bahwa: 

 ُْ َُ ُُْكُْ ( َوُهَو الثَ َناُء َعَلى ال ِْ ) َو ال ْْ َِّسِن ِبِذ
ُكُْ اللَه َأى يُ ثْ َنى َعلَ  ُْ ِْ ِإْحََّساِِْه الِإْحََّساِِْه َِالَعْبُد َي ْْ ِذى ْيِه ِبِذ

ة   ََ  ُهَو ِِْع
Artinya: “Syukur adalah memuji pada 

yang berbuat kebaikan dengan 

menyebut-nyebut kebaikannya. 

Seorang hamba harus bersyukur 

kepada Allah dengan senantiasa 

menyebut-nyebut kebaikan dan 

kenikmatan yang telah 

dianugerahkan oleh Allah”.53 

 

Syukur merupakan memuji kepada 

pihak yang memberikan jasanya. Seorang 

hamba bersyukur kepada Allah dengan 

cara memuji-Nya dan menghayati 

                                                           
53Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, Nas}a>ih} al-’Iba>d, 

terj. Moh Syamsi Hasan, 111. 
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kebaikan-kebaikan Allah dalam curahan 

nikmat dan karunia-Nya.54 

Sudah sepantasnya manusia 

bersyukur kepada Allah, karena Allah lah 

yang memberikan kenikmatan baik dari 

segi materi maupun non materi. Allah 

telah mempersiapkan tambahan 

kenikmatan sebelum seseorang berbuat 

syukur. 

d. Sabar 

Sabar adalah ketabahan untuk 

tidak mengadu kepada selain Allah dalam 

menerima suatu bencana. 55  Hal ini 

sebagaimana dengan maqalah pada kitab 

Nas}a>ih} al-‘Iba>d sebagai berikut: 

                                                           
54 Imam Nawawi Al-Banteni, Terjemah Nashaihul Ibad 

(Nasehat Penghuni Dunia), terj. Aliy As’ad, 91. 
55Ibid., 58. 
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َُ  كُ ْْ ت َ  وَ هُ ( وَ  ُْ ب ْ ) الصَ   ى اوِ البَ  مِ لَ أَ  نْ ى مِ وِ كْ ال
 اَل  اءِ ضَ قَ الْ ا بِ ضَ لِْ ا ى وَ الَ عَ ت َ  ى اللهِ لَ إِ  الَ  اللهِ  ِْ يْ غَ لِ 
َُ  هِ يْ ِِ  حُ دَ فْ ي ُ   وَ  هُ ُْ ي ْ ى غَ لَ  إِ اَل  وَ  ى اللهِ لَ ى إِ وِ كْ ال
َُ ا ِِ ضَ الِْ  بِ  حُ دَ فْ ا ي ُ ََ َّ إِ   مُ ُِ ا لَ ََ َّ إِ  ى وَ ضِ نَ قْ ى ال
اءِ ضَ القَ ا بِ ضَ الْ ِ   

Artinya: “Sabar adalah tidak mengeluh 

kepada selain Allah ketika 

ditimpa musibah. Dia tetap 

ridha dengan qadha keluhannya 

kepada Allah tidak dikotori 

dengan unsur ketidak relaan 

terhadap qadha-Nya. Karena 

ridha terhadap qadha yang 

telah ditentukan oleh Allah 

menjadi sebuah keharusan bagi 

hamba Allah.”56 

 

 

Dalam suatu hadits, diriwayatkan 

Nabi bersabda: 

                                                           
56Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, Nas}a>ih} al-’Iba>d, 

terj. Moh Syamsi Hasan, 74. 
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اِن اَْرَبُع ِخََاٍل : الصَّب ْ  ََ ُُْكِم   ِذْرَوُة ااِلْي ُْ لِْل
ْسِتَّسْ َوالِْ َضا بِالَقَدِر َوااِلْخََا ُُ لِلَّت َ  ِل َوااْلِ  ََامُ َوُّْ

 لِلَّْبِ  
Artinya: “Puncak iman ada empat hal: 

sabar menerima keputusan 

Allah, rela menerima taqdir, 

ikhlas bertawakal, dan pasrah 

sepenuh diri kepada Allah”. 

(HR. Abu Na’im)57 

 

Berdasarkan hadits diatas, sabar 

menerima keputusan Allah merupakan 

salah satu puncak dari iman. Dikatakan 

demikian, karena menerima keputusan 

Allah yang tidak sesuai dengan harapan 

kita adalah hal yang sangat berat. Jika 

seseorang tidak sabar menerima keputusan 

Allah maka ia dapat terjerumus dalam 

kemusyrikan. 

                                                           
57 Imam Nawawi Al-Banteni, Terjemah Nashaihul Ibad 

(Nasehat Penghuni Dunia), terj. Aliy As’ad, 92. 
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Kesabaran dibagi menjadi tiga 

macam, antara lain: 

1) Kesabaran dalam mengahadapi 

bencana dan kedzaliman sesama 

manusia. 

2) Kesabaran dalam menghindari 

maksiat. 

3) Kesabaran dalam melaksanakan 

perintah agama.58 

3. Pemahaman Keagamaan 

Pemahaman berasal dari kata paham 

yang dalam kamus umum bahasa Indonesia 

diartikan sebagai pengetahuan yang banyak, 

pendapat, pikiran, pandangan, mengerti benar. 

Pemahaman merupakan proses perbuatan 

memahami atau memahamkan. Pemahaman 

                                                           
58Ibid. 
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juga diartikan sebagai proses berpikir dan 

belajar. Pemahaman adalah proses berpikir 

dan belajar sehingga diperoleh pengetahuan 

yang digunakan seseorang untuk memahami 

sesuatu yang sudah diketahui dan diingat 

sesuai dengan maksud penggunanya.59 

Menurut Nana Sudjana, pemahaman 

merupakan tipe hasil belajar yang lebih tinggi 

dari pada pengetahuan. Namun, tidaklah 

berarti bahwa pengetahuan tidak perlu 

ditanyakan sebab, untuk dapat memahami, 

perlu terlebih dahulu mengetahui atau 

mengenal. Dalam taksonomi Bloom, 

kesanggupan memahami setingkat lebih tinggi 

                                                           
59Aliasan, ”Pengaruh Pemahaman Keagamaan dan Literasi 

Media terhadap Penyebaran Hoax di Kalangan 

Mahasiswa”,Komunikasi Islam dan Kehumasan, 2 (2017), 129. 
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daripada pengetahuan. 60  Berdasarkan 

taksonomi Bloom, domain kognitif terdiri atas 

enam bagian, antara lain: 

a. Ingatan 

Mengacu kepada kemampuan 

mengenal atau mengingat materi yang 

sudah dipelajari dari yang sederhana 

sampai pada teori-teori yang sukar. Yang 

penting adalah kemampuan mengingat 

keterangan dengan benar. 

b. Pemahaman 

Mengacu kepada kemampuan 

memahami makna materi. Aspek ini satu 

tingkat diatas pengetahuan dan merupakan 

tingkat berpikir yang rendah. 

 

                                                           
60Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 24. 
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c. Penerapan 

Mengacu kepada kemampuan 

menggunakan atau menerapkan materi 

yang sudah dipelajari pada situasi yang 

baru dan menyangkut penggunaan aturan 

prinsip. Penerapan merupakan tingkat 

kemampuan yang lebih tinggi daripada 

pemahaman. 

d. Analisis 

Mengacu kepada kemampuan 

menguraikan materi ke dalam komponen-

komponen atau faktor penyebabnya, dan 

mampu memahami hubungan diantara 

bagian yang satu dengan yang lainnya 

sehingga struktur dan aturannya dapat 

lebih dimengerti. Analisis merupakan 

tingkat kemampuan yang lebih tinggi 
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daripada aspek pemahaman dan 

penerapan. 

e. Sintesis  

Mengacu kepada kemampuan 

memadukan konsep atau komponen-

komponen sehingga membentuk pola 

struktur atau bentuk baru. Aspek ini 

memerlukan tingkah laku yang kreatif. 

Aspek sintesis merupakan tingkat 

kemampuan yang lebih tinggi daripada 

kemampuan sebelumnya. 

f. Evaluasi 

Mengacu kepada kemampuan 

memberikan pertimbangan terhadap nilai 
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materi untuk tujuan tertentu. Evaluasi 

merupakan tingkat berpikir yang tinggi.61 

Proses belajar dilalui mulai dari 

tahapan kognisi, yakni pengetahuan atau 

pemahaman. Selanjutnya menuju tahapan 

afeksi, yakni terjadinya proses internalisasi 

dalam menghayati dan meyakini. Kemudian 

menuju tahapan psikomotorik, yakni 

mengamalkan yang telah diinternalisasikan 

dalam dirinya.62 

Pemahaman dapat dibedakan ke dalam 

tiga kategori. Tingkat terendah yaitu 

pemahaman terjemahan, mulai dari 

terjemahan dalam arti yang sebenarnya. 

Tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran, 

                                                           
61Moch. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2009), 34-35. 
62 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2008), 79. 
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yakni menghubungkan bagian-bagian 

terdahulu dengan yang diketahui berikutnya, 

atau menghubungkan beberapa bagian dari 

grafik dengan kejadian, membedakan yang 

pokok dan yang bukan pokok. Tingkat ketiga 

adalah pemahaman ekstrapolasi, dengan 

ekstrapolasi diharapkan seseorang mampu 

melihat di balik yang tertulis, dapat membuat 

ramalan tentang konsekuensi atau dapat 

memperluas persepsi dalam arti waktu, 

dimensi, kasus, ataupun masalahnya.63 

Dari pengertian pemahaman diatas 

dapat disimpulkan bahwa pemahaman 

merupakan kemampuan untuk memahami 

suatu materi seperti menafsirkan, meringkas 

                                                           
63Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, 

24. 
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dan menjelaskan kembali materi dengan kata-

katanya sendiri. 

Secara etimologi, istilah keagamaan 

berasal dari kata agama yang mendapat 

awalan “ke” dan akhiran “an” sehingga 

menjadi keagamaan. Menurut W.J.S 

Poerwadarminta, keagamaan merupakan sifat-

sifat yang terdapat dalam agama atau segala 

sesuatu mengenai agama, misalnya perasaan 

keagamaan atau soal-soal keagamaan.64 

Agama dalam kamus ilmiah populer 

berarti keyakinan dan kepercayaan kepada 

Tuhan. 65  Agama berasal dari kata “a” yang 

berarti tidak dan “game” yang berarti kacau, 

agama sama dengan tidak kacau. Jadi orang 

                                                           
64 Http://andiadiyatma.blogspot.com/2012/01/pengertian-

keagamaan.html(diakses tanggal 12 Desember 2018) 
65Pius Partanto, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Arkola, 

2001), 16. 

http://andiadiyatma.blogspot.com/2012/01/pengertian-keagamaan.html
http://andiadiyatma.blogspot.com/2012/01/pengertian-keagamaan.html
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yang beragama mengharapkan hidupnya tidak 

kacau.66Kata agama dalam bahasa Sanskerta 

berarti menunjukkan adanya kepercayaan 

manusia berdasarkan wahyu dari Tuhan.67 

Menurut Harun Nasution pengertian 

agama berdasarkan asal kata, yaitu ad-din, 

religi (relegere, religare). Ad-din berarti 

undang-undang atau hukum. Dalam bahasa 

Arab kata ini mengandung arti menguasai, 

menundukkan, patuh, utang, balasan, dan 

kebiasaan. Adapun kata religi atau (relegere) 

berarti mengumpulkan dan membaca. 

Kemudian (religare) berarti mengikat. Jadi, 

agama berarti sebuah ikatan yang harus 

dipegang dan dipatuhi manusia, yang berasal 

                                                           
66Acep Aripudin, Dakwah Antarbudaya (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2012), 84. 
67Noer Rohmah, Pengantar Psikologi Agama (Yogyakarta: 

Teras, 2013), 3. 
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dari kekuatan ghaib yang menguasai hidup 

manusia dan mempunyai pengaruh besar 

terhadap kehidupan manusia.68 

Sedangkan pengertian agama secara 

terminologis, menurut beberapa ahli adalah 

sebagai berikut: 

a. Robert Thouless mendefinisikan agama 

sebagai sikap atau cara penyesuaian diri 

terhadap dunia yang mencakup acuan 

menunjukkan lingkungan lebih luas 

daripada lingkungan fisik yang terikat 

ruang dan waktu.69 

b. Antony Gidden mendefinisikan agama 

sebagai seperangkat simbol, yang 

membangkitkan perasaan takzim dan 

khidmat, secara terkait dengan berbagai 

                                                           
68Ibid.,4-5. 
69Ibid., 4. 



90 
 

 

ritual maupun upacara yang dilaksanakan 

oleh komunitas pemeluknya.70 

Dalam Kamus Sosiologi, pengertian 

agama ada tiga macam, yaitu: (1) 

Kepercayaan pada hal-hal yang spiritual, (2) 

Perangkat kepercayaan dan praktik-praktik 

spiritual yang dianggap sebagai tujuan 

tersendiri, (3) Ideologi mengenai hal-hal yang 

bersifat supranatural.71 

Dari pengertian pemahaman dan 

keagamaan diatas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pemahaman keagamaan merupakan 

kemampuan manusia dalam memahami 

konsep ajaran-ajaran Islam yang sesuai 

dengan syariat-syariat-Nya. 

 
                                                           

70Acep Aripudin, Dakwah Antarbudaya, 84. 
71 Dadang Kahmad, Sosiologi Agama (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2002), 129. 



91 
 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang diamati. 72 

Penelitian kualitatif mengutamakan analisis data 

secara induktif dari lapangan tertentu yang 

bersifat khusus, untuk ditarik suatu proposisi atau 

teori yang dapat digeneralisasikan secara luas.73 

Sehingga dalam penelitian ini, peneliti terjun 

langsung ke lapangan. 

                                                           
72 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan 

Komponen MKDK (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 36. 
73 M. Djunaidi Ghony, Metode Penelitian Kualitatif 

(Jogjakarta: ar-Ruzz Media, 2012), 34. 
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Dalam penelitian ini studi analisisnya di 

Pondok Pesantren Thoriqul Huda, Cekok, 

Babadan, Ponorogo. Peneliti mengamati dan 

menyelidiki secara rinci terhadap pelaksanaan 

pengajian kitab Nas}a>ih} al-‘Iba>d dan dampaknya 

terhadap pemahaman keagamaan masyarakat 

Desa Cekok. 

B. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak lepas 

dari pengamatan berperan serta, sebab peranan 

penelitilah yang menentukan keseluruhan 

skenarionya. 74  Dalam penelitian ini, peneliti 

terlibat langsung di lapangan. Pengamatan terlibat 

adalah pengamatan yang dilakukan sambil sedikit 

                                                           
74Lexy J. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi 

Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 163. 



93 
 

 
 

banyak berperan serta dalam kehidupan orang 

yang diteliti. Pengamat terlibat mengikuti orang-

orang  yang diteliti dalam kehidupan sehari-hari 

mereka, melihat apa yang mereka lakukan, kapan, 

dengan siapa, dan dalam keadaan apa, dan 

menanyai mengenai tindakan mereka. 75  Oleh 

karena itu, dalam penelitian ini peneliti berperan 

sebagai instrumen kunci dan berpartisipasi penuh 

dalam pengumpulan data. 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di Pondok 

Pesantren Thoriqul Huda. Pondok pesantren ini 

berlokasi di Jl. Syuhada No. 149, Cekok, 

Babadan, Ponorogo. Peneliti memilih lokasi 

tersebut karena di Pondok Pesantren Thoriqul 

Huda terdapat pengajian kitab Nas}a>ih} al-

                                                           
75 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 162-163. 
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‘Iba>dyang tidak hanya diikuti oleh para santri 

saja, melainkan masyarakat sekitar pondok juga 

boleh mengikuti pengajian tersebut. Pengajian 

tersebut dilaksanakan setiap dua minggu sekali 

pada Ahad pagi sekitar pukul 07.30 hingga 09.00.  

D. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya 

adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-

lain.76 Berkaitan dengan hal tersebut, sumber data 

utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan 

tindakan. Sedangkan sumber data tambahannya 

adalah sumber data tertulis, foto, dan statistik. 

Sumber data yang nantinya akan digunakan 

antara lain: 

1. Sumber data manusia: kyai dan masyarakat. 

                                                           
76 Basrowi, Memahami Penelitian Kualitatif  (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2008), 169. 
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2. Sumber data dokumen: profil pondok 

pesantren, pelaksanaan pengajian kitab Nas}a>ih} 

al-‘Iba>d, dan foto-foto kegiatan. 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data pada 

penelitian kualitatif ini adalah observasi, 

wawancara, dan dokumentasi.  

1. Observasi 

Observasi adalah teknik pengamatan 

dan pencatatan sistematis dari fenomena-

fenomena yang diselidiki. Observasi 

dilakukan untuk menemukan data dan 

informasi dari gejala atau fenomena (kejadian 

atau peristiwa) secara sistematis dan 
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didasarkan pada tujuan penyelidikan yang 

telah dirumuskan.77 

Dalam penelitian ini yang diutamakan 

catatan lapangan. Catatan lapangan dalam 

penelitian bersifat deskriptif. Sehingga, data 

yang dikumpulkan melalui observasi ini 

meliputi hal apa saja yang terjadi pada 

pelaksanaan kitab Nas}a>ih} al-‘Iba>d, serta 

dampaknya terhadap pemahaman keagamaan 

masyarakat yang  akan dicatat secara rinci. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan 

melakukan observasi mulai dari persiapan 

pelaksanaan pengajian kitab Nas}a>ih} al-‘Iba>d, 

proses pelaksanaan pengajian kitab Nas}a>ih} al-

‘Iba>d, serta bagaimana dampak pengajian 

kitab Nas}a>ih} al-‘Iba>d terhadap pemahaman 

                                                           
77 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: 

Pustaka Setia, 2011), 168. 
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keagamaan masyarakat Desa Cekok, Babadan, 

Ponorogo. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara sebagai pengaju atau pemberi 

pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai 

pemberi jawaban atas pertanyaan itu.78 Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

wawancara atau interview bebas terpimpin. 

Interview bebas terpimpin adalah kombinasi 

antara interview bebas dan interview 

terpimpin. Dalam melaksanakan interview, 

pewawancara membawa pedoman yang hanya 

                                                           
78Basrowi, Memahami Penelitian Kualitatif , 127. 
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merupakan garis besar tentang hal-hal yang 

akan ditanyakan.79 

Data yang digali dari wawancara ini 

adalah bagaimana pelaksanaan pengajian 

kitab Nas}a>ih} al-‘Iba>d di Pondok Pesantren 

Thoriqul Huda, mengetahui dampak pengajian 

kitab Nas}a>ih} al-‘Iba>d terhadap pemahaman 

keagamaan masyarakat. Untuk memperoleh 

data-data tersebut, maka peneliti melakukan 

wawancara dengan beberapa narasumber, 

antara lain: 

a. Kyai, berkaitan tentang pelaksanaan 

pengajian kitab Nas}a>ih} al-‘Iba>d. 

b. Masyarakat, berkaitan mengenai adanya 

pengajian kitabNas}a>ih} al-‘Iba>ddan 

                                                           
79Etta Mamang, Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis 

dalam Penelitian (Yogyakarta: Andi , 2010), 152. 
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dampaknya terhadap pemahaman 

keagamaan masyarakat. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu cara 

pengumpulan data yang menghasilkan 

catatan-catatan penting yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti, sehingga akan 

diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan 

berdasarkan perkiraan. 80  Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. 81  Dalam 

penelitian ini, dokumentasi dalam bentuk 

tulisan dapat berupa profil, biografi pondok 

pesantren dan lain sebagainya. Sedangkan 

dokumentasi dalam bentuk gambar dapat 

                                                           
80Basrowi, Memahami Penelitian Kualitatif , 158. 
81 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2015), 329. 
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berupa foto saat kegiatan pengajian 

berlangsung. Dokumen-dokumen tersebut 

digunakan untuk mengetahui kondisi 

sebenarnya di lapangan. 

Teknik dokumentasi dapat membantu 

peneliti untuk mengetahui pelaksanaan 

pengajian kitab Nas}a>ih} al-‘Iba>d, serta dampak 

dari pengajian tersebut terhadap pemahaman 

keagamaan masyarakat. Oleh karena itu, 

peneliti akan mengumpulkan data mengenai 

pelaksanaan pengajian kitab Nas}a>ih} al-‘Iba>d 

di Pondok Pesantren Thoriqul Huda serta 

dampaknya terhadap pemahaman keagamaan 

masyarakat Desa Cekok melalui teknik 

dokumentasi. 
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F. Teknik Analisis Data 

Analisis dalam penelitian merupakan 

bagian penting dalam proses penelitian karena 

dengan analisislah, data yang ada akan tampak 

manfaatnya, terutama dalam memecahkan 

masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir 

penelitian.82 Analisis data hasil penelitian adalah 

interpretasi atau penafsiran terhadap data yang 

sudah diperoleh di lapangan dengan 

menggunakan instrumen penelitian yang sudah 

teruji kesahihannya.83 

Proses analisis dilakukan pada saat 

pengumpulan data dan setelah pengumpulan data 

selesai. Dalam penelitian ini, peneliti 

menganalisis data menggunakan model Miles dan 

                                                           
82Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, 189. 
83 Elvinaro Ardianto, Metodologi Penelitian untuk Public 

Relation Kuantitatif dan Kualitatif (Bandung: Simbiosa Rekatama 

Media, 2011), 199. 
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Huberman. Menurut Miles dan Huberman ada 

tiga jenis kegiatan dalam analisis data, antara lain: 

1. Reduksi. Reduksi bukan sesuatu yang terpisah 

dari analisis. Reduksi data adalah suatu bentuk 

analisis yang mempertajam, memilih, 

memfokuskan, membuang, menyusun data 

dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir 

dapat digambarkan. Reduksi data terjadi secara 

berkelanjutan hingga laporan akhir. Bahkan 

sebelum data secara aktual dikumpulkan , 

reduksi data antisipasi terjadi sebagaimana 

diputuskan oleh peneliti. Sebagaimana 

pengumpulan data berproses, terdapat 

beberapa bagian selanjutnya dari reduksi data 

(membuat rangkuman, membuat tema-tema, 

membuat gugus-gugus, membuat pemisahan-

pemisahan, menulis memo-memo). 
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2. Model data (data display). Model sebagai suatu 

kumpulan informasi yang tersusun yang 

membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Bentuk yang paling 

sering dari model data kualitatif selama ini 

adalah teks naratif. 

3. Penarikan atau verifikasi kesimpulan. Dari 

permulaan pengumpulan data, peneliti 

kualitatif mulai memutuskan apakah makna 

sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, 

penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur 

sebab-akibat, dan proposisi-proposisi.84 

Ketigatahaptersebutdapatdigambarkanseb

agaimanaterlihatpadagambar3.1  

                                                           
84Ibid., 223. 
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G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Uji keabsahan data dalam penelitian, 

sering hanya ditekankan pada uji validitas dan 

reliabilitas. Validitas merupakan derajat ketetapan 

antara data yang terjadi pada obyek penelitian 

dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. 

Dengan demikian data yang valid adalah data 

yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan 
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oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya 

terjadi pada obyek penelitian.85 

Dalam sebuah penelitian, memungkinkan 

penghayatan dan pemberian makna seorang 

peneliti sebagai instrumen penelitian terhadap 

kejadian dalam konteksnya mungkin berbeda. 

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan 

pemeriksaan keabsahan data yang dikumpulkan 

secara berkelanjutan, sehingga tidak terjadi 

informasi yang salah atau tidak sesuai dengan 

konteksnya. Untuk itu peneliti perlu melakukan 

pemeriksaan keabsahan data melalui uji 

kredibilitas. Uji kredibilitas data hasil penelitian 

kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai cara, 

antara lain: 

1. Ketekunan Pengamatan 

                                                           
85 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, 363. 
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Ketekunan peneliti dalam melakukan 

pengamatan atau dalam menggunakan teknik 

lain dalam pengumpulan data di lapangan akan 

menentukan pula keabsahan dan kesahihan 

data yang terkumpul. Dalam kaitan itu peneliti 

hendaklah mau, mampu, dan selalu 

meningkatkan ketekunan dalam menelusuri 

suatu fenomena sosial secara holistik, sehingga 

terkumpul data dan informasi sesungguhnya, 

dan dalam konteks situasi sosial yang 

sebenarnya. 86 Ketekunan pengamatan ini 

dilakukan dengan cara: 

a. Mengadakan pengamatan secara rinci dan 

teliti terhadap pelaksanaan pengajian 

kitabNas}a>ih} al-‘Iba>d, dan dampaknya 

                                                           
86 Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, 

dan Penelitian Gabungan (Jakarta: Kencana, 2014), 394-395. 
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terhadap pemahaman keagamaan 

masyarakat. 

b. Menelaah secara rinci dan menyeluruh, 

sehingga pemeriksaan tahap awal dari 

seluruh faktor yang ditelaah sudah 

dipahami. 

2. Triangulasi  

Triangulasi merupakan teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. 87  Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

triangulasi sumber. Triangulasi dengan sumber 

berarti membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda 

                                                           
87Lexy J. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi 

Revisi, 330. 
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dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat 

dicapai dengan jalan berikut, antara lain: 

a. Membandingkan data hasil pengamatan 

dengan data hasil wawancara. 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang 

di depan umum dengan apa yang 

dikatakannya secara pribadi. 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-

orang tentang situasi penelitian dengan apa 

yang dikatakannya sepanjang waktu. 

d. Membandingkan keadaan dan perspektif 

seseorang dengan berbagai pendapat dan 

pandangan orang seperti rakyat biasa, orang 

yang berpendidikan menengah atau tinggi, 

orang berada, orang pemerintahan. 
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e. Membandingkan hasil wawancara dengan 

isi suatu dokumen yang berkaitan.88 

Dalam penelitian ini, peneliti 

membandingkan berbagai sumber, seperti 

dokumen, hasil observasi, dan hasil wawancara 

yang diperoleh lebih dari satu subjek yang 

memiliki pandangan berbeda, pandangan 

peneliti dan keadaan sosial, letak geografis 

serta budaya lokasi penelitian. 

3. Referensi yang Tepat 

Kredibilitasi data dan informasi yang 

dikumpulkan dan ditulis lebih dipercaya 

apabila dilengkapi dengan bahan-bahan 

referensi yang tepat. Data yang ditulis di 

lapangan dapat dibandingkan ketepatannya 

                                                           
88Ibid., 330-331. 
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dengan pendapat para ahli dalam referensi-

referensi yang dikumpulkan.89 

H. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Berkaitan dengan perancangan penelitian 

kualitatif, terdapat beberapa tahapan yang harus 

dilalui guna memperoleh keutuhan pendekatan. 

Berikut beberapa tahapan penelitian yang 

dilakukan dalam perancangan penelitian 

kualitatif, antara lain: 

1. Tahapan Refleksi  

Tahapan refleksi merupakan tahapan 

ide pemikiran yang mencoba meneropong 

permasalahan yang akan diteliti dibarengi 

dengan pemahaman yang mendalam sehingga 

dapat ditentukan atau dipilih topik yang akan 

menjadi objek penelitian, dalam tahapan ini 

                                                           
89 Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, 

dan Penelitian Gabungan, 397. 
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pertanyaan penelitian menjadi sangat penting 

meskipun masih bersifat umum. Sesudah 

ditentukan topik penelitian, kemudian dipilih 

paradigma penelitian yang akan dipakai, 

apakah kuantitatif dan kualitatif. 

2. Tahapan Perencanaan 

Dalam tahapan ini, peneliti melakukan 

pemilihan tempat penelitian yang sesuai 

dengan masalah yang ingin dikaji, kemudian 

strategi apa yang akan diterapkan dalam 

memperoleh data yang diperlukan, penentuan 

strategi penelitian harus mengacu pada 

pertanyaan penelitian yang telah ditentukan. 

Sesudah dipilih strategi penelitian, maka 

seorang peneliti perlu melakukan triangulasi. 

3. Tahapan Memasuki Lapangan 
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Tahapan ini merupakan tahapan awal 

memasuki kancah penelitian, penentuan 

sampel yang akan dijadikan informan dalam 

penggalian data menjadi masalah krusial, 

mengingat pengambilan sampelnya bersifat 

purposif, maka kecermatan sangat diperlukan 

agar informan yang akan kita pilih benar-

benar dapat memberikan gambaran tentang 

permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian 

kualitatif sampel akan terus berkembang 

sejalan dengan kegiatan penelitian sampai 

tingkat saturated. 

4. Tahapan Pengumpulan Data 

Dalam tahapan ini keakuratan data 

menjadi pertimbangan utama. Penentuan 

kriteria kelayakan data merupakan langkah 

awal dalam tahapan ini, meskipun demikian 
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upaya untuk memungkinkan pelacakan 

kebenaran data perlu dilakukan/dipersiapkan 

guna lebih memberikan keyakinan akan 

kebenaran data yang diperoleh, sehingga 

pihak lain dapat mengecek kebenaran dari 

informasi yang diperoleh dalam penelitian. 

5. Tahap Penarikan Diri 

Penelitian kualitatif dilaksanakan 

dalam setting yang alamiah, hal ini akan 

berakibat pada situasi dimana peneliti akan 

dipandang dan memandang dirinya sebagai 

bagian dari setting tersebut karena sangat 

akrabnya dengan objek penelitian/informan. 

Keadaan ini akan berakibat pada kurang 

pekanya peneliti terhadap data yang 

seharusnya digali sehingga dapat menghalangi 

proses pengumpulan data. 
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6. Tahap Penulisan 

Langkah berikutnya adalah melakukan 

penulisan atas apa yang telah diteliti sesuai 

dengan tujuan penelitian. Laporan penelitian 

kualitatif harus mengungkap argumen yang 

meyakinkan dengan menunjukkan data secara 

sistematis guna mendukung kasus yang jadi 

perhatian peneliti.90 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
90 Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian: Kuantitatif, 

Kualitatif dan Tindakan (Bandung: Refika Aditama, 2014), 202-204. 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Singkat Pondok Pesantren 

Thoriqul Huda 

Pondok Pesantren Thoriqul Huda 

berdiri pada tahun 1915. Pondok ini didirikan 

oleh Kyai Dasuki. Periode kepemimpinannya 

berlangsung sampai tahun 1970. Karena Kyai 

Dasuki sudah memasuki usia lanjut, 

kepemimpinan Kyai Dasuki dilanjutkan oleh 

Kyai Badaruddin sampai dengan tahun 1981. 

Beliau merupakan menantu dari Kyai Dasuki.  

Selanjutnya generasi ketiga diteruskan 

oleh Kyai Fachruddin Dasuki sampai tahun 

2015. Beliau merupakan putra satu-satunya 

dari Kyai Dasuki. Sebelumnya, Pondok 
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Pesantren Thoriqul Huda masih berwujud 

pondok yang belum memiliki nama dan 

belum teratur sistem pengajarannya. Pada 

periode kepemimpinan Kyai Fachrudin 

Dasuki, beliau menamakan pondok pesantren 

ini dengan nama Pondok Pesantren Thoriqul 

Huda yang berarti jalan petunjuk. Pada 

generasi keempat, Pondok Pesantren Thoriqul 

Huda diasuh oleh Bu Nyai Munjiatin hingga 

sekarang. 

Pondok Pesantren Thoriqul Huda 

merupakan pondok yang mengajarkan ilmu 

kanuragan, ilmu syariat, ibadah dan baca al-

Quran. Pada awalnya pengajaran ilmu-ilmu 

tersebut dipusatkan di serambi masjid karena 

belum memiliki kelas seperti saat 

ini.Pengajarannya meliputi pengajian al-
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Quran dan kitab-kitab salafiyah. Pengajian 

kitab salafiyah ini awalnya hanya diikuti 

santri saja, namun lama kelamaan terdapat 

beberapa masyarakat yang mengikuti 

pengajian di masjid. Seiring berjalannya 

waktu, semakin banyak masyarakat yang 

mengikuti pengajian kitab ini. Pihak Pondok 

Pesantren Thoriqul Huda menyambut positif 

antusias masyarakat untuk mempelajari ilmu 

agama.91 

2. Letak Geografis Pondok Pesantren 

Thoriqul Huda 

Lokasi penelitian ini bertempat di 

Pondok Pesantren Thoriqul Huda. Pondok ini 

beralamat di Jl. Syuhada No. 194, Desa 

Cekok, Kecamatan Babadan, Kabupaten 

                                                           
91Lihat transkip dokumentasi nomor 03/D/ 07-04/2019 
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Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Letak 

geografisnya yang strategis berada di jalur 

atau jalan utama titik pertemuan beberapa 

wilayah yaitu: 

a. Sebelah utara Desa Karangtalok 

b. Sebelah barat Desa Keniten 

c. Sebelah timur Desa Patihan Wetan 

d. Sebelah selatan Desa Cokromenggalan92 

3. Visi dan Misi Pondok Pesantren Thoriqul 

Huda 

a. Visi 

Menjadi pondok pesantren yang 

mengembangkan pendidikan dan 

pembelajaran di bidang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni dan budaya yang 

                                                           
92Lihat transkip dokumentasi nomor 04/D/ 07-04/2019 
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berlandaskan pada integrasi Islam, iman, 

dan ihsan.93 

b. Misi 

1.) Melakukan proses pendidikan dan 

pembelajaran IPTEK dan IMTAQ 

2.) Mengembangkan sumber daya dalam 

pendidikan dan pembelajaran IPTEK 

dan IMTAQ 

3.) Menjalin kerjasama dengan instansi 

dan masyarakat yang terkait.94 

4. Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren 

Thoriqul Huda 

Pondok Pesantren Thoriqul Huda 

Cekok, Babadan, Ponorogo dibangun diatas 

sebidang tanah seluas kurang lebih 150 m2 

yang dilengkapi dengan asrama, 1 sarana 

                                                           
93Lihat transkip dokumentasi nomor 05/D/07-04/2019 
94Lihat transkip dokumentasi nomor 05/D/07-04/2019 
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ibadah (masjid), ruang kelas lengkap dengan 

fasilitasnya, lapangan olahraga, 1 aula serba 

guna, 3 kantin, dan 1 koperasi santri.95 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Data Pelaksanaan Pengajian Kitab Nas}a>ih} 

al-‘Iba>d 

Pengajian bertujuan untuk membina 

dan mengembangkan hubungan yang santun 

dan serasi antara manusia dengan Allah, 

antara manusia dengan sesamanya, dan antara 

manusia dengan lingkungannya, dalam rangka 

membina masyarakat yang bertakwa kepada 

Allah. Dengan tujuan tersebut, pihak 

pelaksana pengajian sudah semestinya 

memberikan pengajaran yang terbaik untuk 

mewujudkan tujuan tersebut. 

                                                           
95Lihat transkip dokumentasi nomor 06/D/07-04/2019 
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Seperti halnya pengajian kitab Nas}a>ih} 

al-‘Iba>d yang dilaksanakan di Pondok 

Pesantren Thoriqul Huda yang menginginkan 

jamaahnya agar memiliki hubungan yang baik 

dengan Allah maupun dengan sesamanya. Hal 

ini sebagaimana hasil wawancara dengan Gus 

Kholid Ali Husni selaku pemateri pengajian 

kitab Nas}a>ih} al-‘Iba>d sebagai berikut: 

Tujuannya ya untuk memberikan nasehat 

kepada kaum muslimim untuk menjadi orang 

yang baik, baik secara ubudiyahnya (hablu 

min Allah) maupun antar sesama manusia 

(hablu min an-nas).96 

 

Pengajian kitab Nas}a>ih} al-‘Iba>d telah 

dilaksanakan sejak 30 tahun yang lalu. 

Awalnya pengajian ini dipimpin langsung 

oleh pendiri Pondok Pesantren Thoriqul Huda 

yaitu Kyai Fachruddin Dasuki. 

                                                           
96Lihat lampiran transkip wawancara nomor 06/W/7-4/2019 
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Sepeninggalnya, pengajian ini dilanjutkan 

oleh putra beliau yaitu Gus Kholid Ali Husni. 

Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan 

Gus Kholid Ali Husni sebagai berikut: 

Nas}a>ih} al-‘Iba>d dijadikan materi pengajian di 

Pondok Pesantren Thoriqul Huda sekitar 30 

tahun yang lalu. Dan pelaksanaannya 

langsung dipimpin oleh Kyai Fachruddin 

Dasuki selaku pendiri Pondok Pesantren 

Thoriqul Huda.97 

 

Kitab Nas}a>ih} al-‘Iba>d dipilih untuk 

dikaji karena melihat kebutuhan keagamaan 

masyarakat yang sangat kompleks. Tidak 

hanya dalam bidang fiqih saja tetapi juga 

bidang agama lainnya. Sehingga dipilihlah 

kitab Nas}a>ih} al-‘Iba>d ini, karena didalamnya 

berisi tentang tasawuf dan sosial. Seperti yang 

diungkapkan Gus Kholid Ali Husni: 

Kitab Nas}a>ih} al-‘Iba>d dijadikan materi 

pengajian karena melihat kebutuhan 
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masyarakat Ponorogo khususnya Desa Cekok 

mengenai keagamaan sangat kompleks. 

Mereka tidak hanya butuh satu disiplin ilmu 

saja seperti fiqih misalnya. Mereka juga 

membutuhkan pengetahuan keagamaan lain. 

Oleh karena itu, dipilihlah kitab Nas}a>ih} al-
‘Iba>dini karena didalamnya berisi tentang 

tasawuf dan sosial yang mampu memenuhi 

kebutuhan pengetahuan keagamaan 

masyarakat.98 

 

Kitab Nas}a>ih} al-‘Iba>d cocok untuk 

dikaji masyarakat karena berisi tentang ilmu 

tasawuf dan sosial, sehingga kebutuhan 

masyarakat dapat terpenuhi baik itu 

kebutuhan pribadi maupun kebutuhan 

lingkungan. Kebutuhan pribadi berupa 

dorongan beribadah kepada Allah (hablu min 

Allah), sedangkan kebutuhan lingkungan 

berupa interaksi dengan sesama manusia 

(hablu min an-nas). Hal ini sebagaimana hasil 

wawancara dengan gus Kholid Ali Husni: 

                                                           
98Lihat lampiran transkip wawancara nomor 06/W/7-4/2019 



124 
 

 

Saya menganggap kitab Nas}a>ih} al-‘Iba>d ini 

cocok sekali untuk dikaji masyarakat. Karena 

dengan Nas}a>ih} al-‘Iba>d ini kebutuhan 

masyarakat dapat terpenuhi, baik itu 

kebutuhan pribadi berupa dorongan untuk 

beribadah kepada Allah, maupun kebutuhan 

lingkungan atau sosial yang berupa menjaga 

hubungan baik dengan sesama manusia.99 

 

Kitab Nas}a>ih} al-‘Iba>d merupakan kitab 

yang tidak terlalu sulit dipahami. Karena 

bahasa yang digunakan dalam kitab Nas}a>ih} al-

‘Iba>d sederhana, serta terstruktur materinya 

pada setiap maqalah. Hal ini sebagaimana 

hasil wawancara dengan Gus Kholid Ali 

Husni sebagai berikut: 

Kitab Nas}a>ih} al-‘Iba>d ini materinya tidak 

terlalu sulit artinya mudah dipahami oleh 

siapapun yang membacanya, tidak hanya 

santri tapi masyarakat awam pun bisa 

memahami kitab Nasaih al-‘Ibad ini dengan 

mudah. Karena kitab Nas}a>ih} al-‘Iba>d ini 

penjelasannya menggunakan bahasa yang 

simple atau sederhana, kemudian materi 

dalam kitab ini sangat terstruktur dalam setiap 

maqalah-maqalah. Sehingga hal ini 
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memudahkan bagi siapa saja yang 

membacanya.100 

 

Dalam pelaksanaannya, pengajian 

kitab Nas}a>ih} al-‘Iba>ddi pondok pesantren 

Thoriqul Huda diikuti oleh para santri dan 

masyarakat. Pengajian kitab Nas}a>ih} al-

‘Iba>dini dilaksanakan setiap 2 minggu sekali 

pada hari Ahad. Pengajian tersebut dimulai 

pukul 07.30-09.00 WIB. Hal ini seperti yang 

diungkapkan Bu Sihit sebagai berikut: 

Pengajian kitab Nas}a>ih} al-‘Iba>d biasanya 

dimulai pada jam 07.30 sampai jam 09.00 

WIB. Namun, kadang selesainya bisa lebih 

lama atau lebih cepat tergantung materi yang 

disampaikan.101 

 

Lokasi pengajian berada di serambi 

masjid Syuhada. Untuk jamaah putra berada 

di serambi masjid bagian selatan dan halaman 
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4/2019 
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masjid, sedangkan untuk jamaah putri berada 

di serambi masjid bagian utara, halaman 

masjid, dan serambi kantor pondok pesantren. 

Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan 

Bu Sutini yang mengatakan bahwa: 

Pengajian ini dilaksanakan di serambi masjid 

pondok pesantren Thoriqul Huda. Jamaah 

putra biasanya duduk di serambi masjid 

bagian selatan dan sebagian di halaman 

masjid. Kalau jamaah putri duduk di serambi 

masjid bagian utara, ada yang duduk di 

halaman masjid, dan sebagian duduk di 

serambi kantor pondok.102 

 

Sebelum pengajian dimulai, salah satu 

santri pondok pesantren Thoriqul Huda 

memimpin jamaah untuk berdoa bersama 

dengan membaca asmaul husna. Selanjutnya, 

Gus Kholid Ali Husni selaku pemateri 

pengajian kitab Nas}a>ih} al-‘Iba>d memulai 

pengajian dengan mengirim doa kepada 

                                                           
102Lihat lampiran transkip wawancara nomor 03/W/9-
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muslimin muslimat yang telah meninggal 

dunia. Sebagaimana hasil wawancara dengan 

Bu Khadisah yang mengatakan bahwa: 

Awalnya jamaah berdoa terlebih dahulu 

membaca asmaul husna yang dipimpin salah 

satu santri. Saya kalau gak berdoa rasanya 

kurang mantab, jadi saya datang lebih awal 

supaya bisa ikut berdoa. Biasanya gus Kholid 

juga mengirim doa untuk para muslimin 

muslimat yang sudah tiada.103 

 

Dalam pelaksanaan pengajian kitab 

Nas}a>ih} al-‘Iba>d ini seorang ustadz berperan 

penting dalam proses tersebut, karena seorang 

ustadz yang menentukan segala sesuatu yang 

akan digunakan dalam proses pengajian, 

termasuk metode yang digunakan dalam 

pengajian kitab Nas}a>ih} al-‘Iba>d ini. Metode 

merupakan komponen penting yang 

mempengaruhi keberhasilan suatu kegiatan. 

                                                           
103 Lihat lampiran transkip wawancara nomor 01/W/8-

3/2019 
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Sebuah metode dapat dikatakan tepat apabila 

mampu mengantarkan pada tujuan yang 

disepakati. Sama halnya dengan pengajian 

kitab Nas}a>ih} al-‘Iba>d, diperlukan metode yang 

tepat untuk mewujudkan tujuan pengajian.  

Metode yang digunakan dalam 

pengajian ini adalah metode weton, yaitu 

sistem pengajaran dengan jalan kyai/ustadz 

membaca suatu kitab dalam waktu tertentu 

dan santri membaca kitab yang sama 

mendengarkan dan menyimak bacaan 

kyai/ustadz. 104  Hal ini sebagaimana hasil 

wawancara dengan gus Kholid Ali Husni 

sebagai berikut: 

Metode yang digunakan dalam pengajian ini 

adalah metode wetonan/bendongan. Setelah 

                                                           
104Binti Maunah, Tradisi Intelektual Santri, 29. 
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itu saya menjelaskannya isi kitabnya dengan 

metode ceramah.105 

 

Dalam pengajian ini, para santri 

menggunakan kitab Nas}a>ih} al-‘Iba>d 

gundul/kosongan untuk dimaknai, sedangkan 

untuk masyarakat ada yang menggunakan 

terjemahan kitab Nas}a>ih} al-‘Iba>d, ada yang 

mencatat materi, dan ada yang hanya 

menyimak materi. Sebagaimana hasil 

wawancara dengan Bu Umi yang mengatakan 

bahwa: 

Para santri itu menggunakan kitab gundul, 

tapi kalau saya hanya mencatat materinya, 

jamaah yang lain ada yang menggunakan 

kitab terjemah, dan ada juga yang hanya 

mendengarkan saja.106 

 

Dari penjelasan diatas jelas bahwa 

pengajian di Pondok Pesantren Thoriqul Huda 

                                                           
105 Lihat lampiran transkip wawancara nomor 06/W/7-

4/2019 
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ini masih menggunakan metode pengajaran 

klasik wetonan dan ceramah, yakni gus 

Kholid selaku pemateri pengajian 

membacakan kitab Nas}a>ih} al-‘Iba>d beserta 

maknanya. Dalam waktu bersamaan, para 

santri memaknai kitab masing-masing 

mengggunakan tulisan pegon, sedangkan 

masyarakat ada yang menyimak kitab 

terjemahan dan ada yang hanya 

mendengarkan. Setelah memaknai kitab, Gus 

Kholid menjelaskan maksud kitab yang 

dibaca tersebut. Saat Gus Kholid menjelaskan 

maksud kitab Nas}a>ih} al-‘Iba>d, masyarakat 

mendengarkan penjelasan beliau dengan 

hikmat, dan sebagian masyarakat ada yang 

mencatat materi yang dijelaskan Gus Kholid. 
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Dalam menjelaskan isi kitab Nas}a>ih} 

al-‘Iba>d, Gus Kholid menggunakan bahasa 

yang mudah dipahami jamaah, baik para 

santri maupun masyarakat. Selain itu, Gus 

Kholid juga mengaitkan isi kitab Nas}a>ih} al-

‘Iba>d dengan contoh kehidupan sehari-hari. 

Sehingga, hal ini memudahkan masyarakat 

untuk memahami materi kitab Nas}a>ih} al-

‘Iba>d. Sebagaimana hasil wawancara dengan 

Bu Bingatun sebagai berikut: 

Gus Kholid itu menjelaskan materinya enak, 

mudah dipahami gitu. Kadang beliau juga 

memberikan contoh-contoh terkait dengan 

materinya. Jadi, ya mudah dipahami 

penjelasannya.107 

 

Dari penjelasan diatas, jelas bahwa 

peran seorang ustadz selaku penyampai materi 

sangat penting. Sesulit apapun materinya 
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apabila disampaikan dengan bahasa yang 

ringan maka akan mudah dipahami. Terlebih 

jika dikaitkan dengan contoh-contoh dalam 

kehidupan sehari-hari, tentu lebih 

memudahkan masyarakat untuk memahami 

materi kitab Nas}a>ih} al-‘Iba>d. 

Dalam pengajian kitab Nas}a>ih} al-‘Iba>d 

ini, Gus Kholid Ali Husni tidak terlalu 

mengejar banyaknya halaman yang dibaca, 

tetapi lebih mementingkan pendalaman 

materi. Dengan penjelasan yang mendalam ini 

membuat masyarakat mudah memahami 

materi kitab Nas}a>ih} al-‘Iba>d dengan mudah. 

Pengajian kitab Nas}a>ih} al-‘Iba>d 

ditutup dengan barokah doa oleh Gus Kholid 

Ali Husni selaku pemateri kitab, dilanjutkan 

dengan membaca doa kafarotul majelis. 
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2. Data Dampak Pengajian Kitab Nas}a>ih} al-

‘Iba>d terhadap Pemahaman Keagamaan 

Masyarakat tentang Iman Kepada Allah 

Adanya pengajian kitab Nas}a>ih} al-

‘Iba>d ini sangat dirasakan oleh masyarakat. 

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan atau 

sesuatu yang diterapkan pasti memiliki 

dampak. Begitupun dengan pengajian kitab 

Nas}a>ih} al-‘Iba>d ini memiliki dampak bagi 

masyarakat.  

Dampak pengajian kitab Nas}a>ih} al-

‘Iba>d di Pondok Pesantren Thoriqul Huda ini, 

para masyarakat sangat antusias dan senang 

mempelajari kitab Nas}a>ih} al-‘Iba>d. 

Keantusiasan masyarakat ini akan mencapai 

hasil yang memuaskan. Dari pencapaian 
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tersebut diharapkan masyarakat memiliki 

bekal hidup di dunia maupun di akhirat. Hasil 

dari dilaksanakannya pengajian kitab Nas}a>ih} 

al-‘Iba>d ini dapat membantu meningkatkan 

pemahaman keagamaan masyarakat. Seperti 

yang diungkapkan Gus Kholid Ali Husni 

sebagai berikut: 

Pengajian kitab Nas}a>ih} al-‘Iba>d memiliki 

dampak yang positif untuk masyarakat yang 

mempelajarinya, yaitu untuk peningkatan 

pemahaman keagamaan serta peningkatan 

ibadah umat atau masyarakat, karena di dalam 

kitab Nas}a>ih} al-‘Iba>d seperti yang sudah saya 

katakan terdapat nilai tasawuf dan sosial.108 

 

Pemahaman adalah proses berpikir dan 

belajar sehingga diperoleh pengetahuan yang 

digunakan seseorang untuk memahami 

sesuatu yang sudah diketahui dan diingat 
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sesuai dengan maksud penggunanya. 109 

Sedangkan pemahaman keagamaan 

merupakan kemampuan manusia dalam 

memahami konsep ajaran-ajaran Islam yang 

sesuai dengan syariat-syariat-Nya.  

Pengajian kitab Nas}a>ih} al-‘Iba>d 

merupakan sarana atau wadah yang digunakan 

masyarakat untuk mempelajari dan 

mendalami ilmu agama. Dengan mengikuti 

pengajian kitab Nas}a>ih} al-‘Iba>d ini, 

pemahaman masyarakat mengenai keagamaan 

menjadi bertambah. Dari yang awalnya tidak 

tahu, menjadi tahu. Hal ini sebagaimana hasil 

wawancara dengan Bu Umi yang mengatakan 

bahwa: 

                                                           
109Aliasan, ”Pengaruh Pemahaman Keagamaan dan Literasi 

Media terhadap Penyebaran Hoax di Kalangan Mahasiswa”, 129. 
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Dampaknya, setelah mengikuti pengajian 

kitab Nas}a>ih} al-‘Iba>d ini, saya jadi lebih tahu 

banyak hal tentang agama. Dari yang awalnya 

tidak tahu menjadi tahu. Dan saya merasa 

penasaran terus dengan materi selanjutnya, 

sehingga saya berusaha istiqomah mengikuti 

pengajian kitab Nas}a>ih} al-‘Iba>d ini.110 

 

Pengajian kitab Nas}a>ih} al-

‘Iba>dmemiliki peran sangat penting dalam 

meningkatkan pemahaman keagamaan 

masyarakat khususnya dalam hal keimanan 

kepada Allah. Hal ini dikarenakan saat ini 

banyak manusia yang mengaku iman kepada 

Allah, namun tidak memiliki akhlak layaknya 

orang yang beriman kepada Allah. Hal ini 

sebagaimana hasil wawancara dengan Bu 

Sihit yang mengatakan bahwa: 

Sebelum mengikuti pengajian kitab Nas}a>ih} al-
‘Iba>d ini, bentuk keimanan saya kepada Allah 

hanya sebatas melaksanakan kewajiban dan 
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menjauhi larangannya. Setelah mengikuti 

pengajian ini saya jadi paham bagaimana hal 

yang harus dilakukan untuk mengimani 

Allah.111 

 

Dari penjelasan diatas dapat diketahui 

bahwa masih banyak orang mengaku iman 

kepada Allah hanya sekedarnya saja, tanpa 

mengetahui hal apa saja yang harus dilakukan 

untuk mengimani Allah. Hal ini jika 

dilakukan secara terus menerus tidak menutup 

kemungkinan akan membuat seseorang 

menjadi musyrik. Oleh karena itu, maka 

penting dilakukannya peningkatan 

pemahaman keagamaan terkait dengan iman 

kepada Allah. 

Pentingnya pemahaman keagamaan 

untuk mendalami segala hal mengenai agama 
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khususnya dalam hal keimanan. Jika 

seseorang memiliki pemahaman keagamaan 

yang cukup luas dan benar, maka seseorang 

tersebut akan semakin yakin dengan Allah , 

dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. 

Dan semakin menyadari bahwa segala sesuatu 

yang terjadi didunia ini merupakan kehendak 

Allah. Dengan begitu seseorang akan 

menerima semua kehendak Allah dengan hati 

yang lapang. Hal ini sebagaimana 

diungkapkan oleh Bu Sutini yang mengatakan 

bahwa: 

Setelah mengikuti pengajian ini saya semakin 

mendekatkan diri kepada Allah, semakin 

yakin kepada Allah. Jadi, saya lebih bisa 

menerima apa-apa yang diberikan Allah 

dengan sabar dan syukur.112 
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Pengajian kitab Nas}a>ih} al-‘Iba>d ini 

juga membuat suasana hati menjadi tenang 

dan tentram. Seperti yang diungkapkan oleh 

Bu Bingatun sebagai berikut: 

Setelah mengikuti pengajian kitab ini, rasanya 

hati menjadi tenang dan tentram. Karena 

materinya berisi nasehat-nasehat yang dapat 

menentramkan jiwa misalnya tentang rasa 

sabar dan syukur.113 

Hal ini juga diungkapkan oleh Bu 

Khadisah sebagai berikut: 

Rasanya di hati itu tenang setelah mengikuti 

pengajian kitab Nas}a>ih} al-‘Iba>d ini. Saya 

merasa mendapat pencerahan dan 

pengetahuan keagamaan saya sedikit-sedikit 

juga mulai bertambah.114 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

A. Analisis Pelaksanaan Pengajian Kitab Nas}a>ih} 

al-‘Iba>d di Pondok Pesantren Thoriqul Huda 

Cekok Babadan Ponorogo 

Pondok Pesantren Thoriqul Huda 

merupakan salah satu lembaga yang mengadakan 

berbagai macam kegiatan keagamaan, salah 

satunya adalah pengajian. Pengajian merupakan 

suatu kegiatan terstruktur yang secara khusus 

menyampaikan ajaran Islam dalam rangka 

meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan 

pengamalan para jamaahnya terhadap ajaran 

Islam, baik melalui ceramah, tanya jawab, atau 

simulasi.115 

                                                           
115Asep Muhyiddin, et al., Kajian Dakwah Multiperspektif, 

86. 
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Pengajian bertujuan untuk membina dan 

mengembangkan hubungan yang santun dan 

serasi antara manusia dengan Allah, antara 

manusia dengan sesamanya, dan antara manusia 

dengan lingkungannya, dalam rangka membina 

masyarakat yang bertakwa kepada Allah.  

Terkait dengan pengajian kitab Nas}a>ih} al-‘Iba>d 

yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Thoriqul 

Huda bertujuan agar jamaahnya memiliki 

hubungan yang baik dengan Allah (hablu min 

Allah) maupun dengan sesamanya (hablu min an-

nas). Sehingga terdapat keseimbangan antara hal 

ibadah dengan kehidupan sosialnya. Kitab Nas}a>ih} 

al-‘Iba>d cocok untuk dikaji masyarakat karena 

berisi tentang ilmu tasawuf dan sosial, sehingga 

kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi baik itu 

kebutuhan pribadi maupun kebutuhan lingkungan. 
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Kebutuhan pribadi berupa dorongan beribadah 

kepada Allah (hablu min Allah), sedangkan 

kebutuhan lingkungan berupa interaksi dengan 

sesama manusia (hablu min an-nas). 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka 

peneliti dapat menganalisis bahwa pengajian kitab 

Nas}a>ih} al-‘Iba>d sangatlah penting, karena 

tujuannya tidak hanya untuk membentuk 

masyarakat yang bertakwa kepada Allah, tetapi 

juga untuk membina hubungan yang santun dan 

serasi dengan sesama manusia.  

Pada umumnya pengajian dilaksanakan 

secara berkala dan teratur serta diikuti oleh 

jamaah dari semua golongan usia. Kegiatan ini 

tidak terbatas pada usia maupun golongan 

tertentu, tetapi mencakup semua orang yang 

berminat menjalin silaturahim dan mendalami 
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ajaran agama Islam dengan kesadaran masing-

masing individu dari mereka.116 

Terkait dengan pelaksanaan pengajian 

kitab Nas}a>ih} al-‘Iba>d di Pondok Pesantren 

Thoriqul Huda ini dilaksanakan secara rutin 

setiap dua minggu sekali pada hari Ahad. 

Pengajian dimulai pukul 07.30-09.00 WIB. 

Dalam pelaksanaan pengajian kitab Nas}a>ih} al-

‘Iba>d ini dapat dilihat keantusiasan masyarakat 

dalam mengikuti pengajian yaitu dengan datang 

lebih awal atau tepat waktu. Sambil menunggu 

pengajian dimulai, para jamaah berinteraksi 

dengan jamaah lain. 

Pengajian kitab Nas}a>ih} al-‘Iba>d  ini 

dilaksanakan di serambi masjid Pondok Pesantren 

Thoriqul Huda yang bernama masjid Syuhada. 

                                                           
116Hasbullah, Kapita Selekta Pendidikan Islam di Indonesia, 

95-98. 
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Jamaah putra biasanya berada di serambi masjid 

bagian selatan dan sebagian berada di halaman 

masjid. Sedangkan, jamaah putri berada di 

serambi masjid bagian utara, ada yang di halaman 

masjid, dan sebagian berada di serambi kantor 

pondok. 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka 

peneliti dapat menganalisis bahwa masyarakat 

sangat antusias mengikuti pengajian kitab Nas}a>ih} 

al-‘Iba>d di Pondok Pesantren Thoriqul Huda. Hal 

ini disebabkan karena kurangnya wadah atau 

tempat yang dapat digunakan masyarakat untuk 

mempelajari ilmu agama Islam. Sehingga, pihak 

Pondok Pesantren Thoriqul Huda menyambut 

positif keantusiasan masyarakat dalam mengikuti 

pengajian kitab Nas}a>ih} al-‘Iba>d. 
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Pengajian dimulai dengan membaca 

asmaul husna bersama yang dipimpin oleh salah 

satu santri Pondok Pesantren Thoriqul Huda. 

Selanjutnya, Gus Kholid Ali Husni selaku 

pemateri pengajian kitab Nas}a>ih} al-‘Iba>d 

mengajak para jamaah untuk kirim doa kepada 

muslimin muslimat yang telah meninggal dunia. 

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka 

peneliti dapat menganalisis bahwa dengan 

membaca asmaul husna dapat menambah 

keimanan masyarakat melalui asma-Nya. Serta 

kirim doa kepada kaum muslimin dan muslimat 

yang telah tiada dapat mengingatkan masyarakat 

kepada kematian. Sehingga, masyarakat 

termotivasi untuk mempersiapkan bekal 

kehidupan di akhirat kelak. 
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Seorang ustadz  memiliki peran penting 

dalam proses pelaksanaan pengajian karena 

seorang ustadz yang menentukan segala sesuatu 

yang akan digunakan dalam proses pengajian, 

termasuk metode yang digunakan dalam 

pengajian kitab Nas}a>ih} al-‘Iba>d ini.  

Metode merupakan komponen penting 

yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan 

proses belajar mengajar. Ketidaktepatan dalam 

penerapan metode secara praktis akan 

menghambat proses belajar mengajar yang akan 

berakibat membuang waktu dan tenaga secara 

percuma. Sebuah metode dikatakan tepat apabila 

dapat mengantarkan pada tujuan yang telah 

ditetapkan.117 

                                                           
117 Al Rasyidin & Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam 

Historis Teoritis Praktik, 65. 
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Pelaksanaan pengajian kitab Nas}a>ih} al-

‘Iba>d di Pondok Pesantren Thoriqul Huda ini 

menggunakan metode klasik wetonan dan metode 

ceramah. Wetonan/bendongan adalah sistem 

pengajaran dengan jalan kyai/ustadz membaca 

suatu kitab dalam waktu tertentu dan santri 

membaca kitab yang sama mendengarkan dan 

menyimak bacaan kyai/ustadz. 118  Pada waktu 

bersamaan, para santri memakni kitabnya dengan 

tulisan pegon. Sedangkan masyarakat 

mendengarkan dan memperhatikan ustadz yang 

membaca dan memaknai kitab. Namun, ada juga 

masyarakat yang menyimak ustadz dengan 

menggunakan terjemahan kitab Nas}a>ih} al-‘Iba>d.  

Setelah memaknai kitab, ustadz 

menjelaskan maksud dari kitab yang dibaca 

                                                           
118Binti Maunah, Tradisi Intelektual Santri, 29. 
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tersebut dengan menggunakan metode ceramah. 

Metode ceramah merupakan cara penyajian 

pelajaran, yang dilakukan oleh guru dengan 

penuturan atau penjelasan lisan secara 

langsung. 119  Dalam metode ceramah ini murid 

duduk, melihat dan mendengarkan serta percaya 

bahwa apa yang diceramahkan guru itu benar, 

murid mengutip ikhtisar ceramah semampu murid 

itu sendiri dan menghafalnya tanpa ada 

penyelidikan lebih lanjut oleh guru yang 

bersangkutan.120 

Dalam pelaksanaannya, masyarakat 

memperhatikan penjelasan materi pengajian kitab 

Nas}a>ih} al-‘Iba>d yang disampaikan ustadz dengan 

hikmat dan tenang. Selain itu, ada beberapa 

                                                           
119 Abuddin Nata, Perspektif Islam Tentang Strategi 

Pembelajaran, 181. 
120 Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama 

Islam, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, 227. 
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masyarakat yang mencatat materi yang 

disampaikan ustadz di buku catatan. Hal ini 

dilakukan agar materi yang disampaikan ustadz 

dapat mudah diingat. 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka 

peneliti dapat menganalisis bahwa dengan 

menerapkan metode wetonan/bendongan dan 

ceramah, dapat memudahkan jamaah khususnya 

masyarakat untuk memahami isi kitab Nas}a>ih} al-

‘Iba>d. Mengingat masyarakat yang mengikuti 

pengajian kitabNas}a>ih} al-‘Iba>d ini sudah berusia 

diatas tiga puluh tahun, maka penjelasan dan 

penuturan secara lisan dengan bahasa yang 

sederhana dan jelas diharapkan mampu memberi 

kemudahan kepada masyarakat untuk memahami 

materi pengajian yang disampaikan. 
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Walaupun dilaksanakan dengan 

menggunakan metode klasik wetonan/bendongan 

serta ceramah, ustadz selalu berusaha 

menyampaikan materi dengan bahasa yang ringan 

agar mudah dipahami oleh masyarakat dan santri. 

Dalam menjelaskan materi kitab Nas}a>ih} al-‘Iba>d, 

ustadz juga memberikan contoh-contoh yang 

berkaitan dengan kehidupan nyata. Sehingga, hal 

ini dapat memudahkan masyarakat untuk 

memahami penjelasan kitab Nas}a>ih} al-‘Iba>d. 

Dalam pengajian kitab Nas}a>ih} al-‘Iba>d ini, 

ustadz tidak terlalu mengejar banyaknya halaman 

yang dibaca, tetapi lebih mementingkan 

pendalaman materi. Dengan penjelasan yang 

mendalam ini diharapkan dapat memudahkan 

masyarakat dalam memahami materi kitab Nas}a>ih} 

al-‘Iba>d. 



151 
 

 
 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka 

peneliti dapat menganalisis bahwa ustadz 

memiliki peran penting dalam pelaksanaan 

pengajian kitab Nas}a>ih} al-‘Iba>dini, karena ustadz 

lah yang menentukan segala sesuatunya dalam 

pelaksanaan pengajian tersebut, termasuk metode 

dan bahasa yang digunakan dalam pengajian kitab 

Nas}a>ih} al-‘Iba>d. Sesulit apapun materinya apabila 

disampaikan dengan bahasa yang ringan maka 

akan mudah dipahami masyarakat. Terlebih jika 

dikaitkan dengan contoh-contoh dalam kehidupan 

sehari-hari, tentu lebih memudahkan masyarakat 

untuk memahami materi kitab Nas}a>ih} al-‘Iba>d. 

 

B. Analisis Dampak Pengajian Kitab Nas}a>ih} al-

‘Iba>d Terhadap Pemahaman Keagamaan 

Masyarakat Tentang Iman Kepada Allah 
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Adanya pengajian kitab Nas}a>ih} al-‘Iba>d 

ini sangat dirasakan dampaknya oleh jamaah baik 

santri maupun masyarakat. Dalam setiap aktifitas 

yang dilakukan atau segala sesuatu yang 

diterapkan pasti memiliki dampak tersendiri, 

begitupun dengan pengajian kitab Nas}a>ih} al-

‘Iba>dini memiliki dampak tersendiri terhadap 

jamaahnya.  

Dampaknya yaitu dengan adanya 

pengajian kitab Nas}a>ih} al-‘Iba>d di Pondok 

Pesantren Thoriqul Huda ini para masyarakat 

sangat antusias mengikuti pengajian. Dengan 

keantusiasan masyarakat ini akan mencapai hasil 

yang memuaskan. Dari pencapaian tersebut, 

diharapkan masyarakat memiliki bekal, tidak 

hanya bekal di dunia namun juga bekal di akhirat. 

Hasil dari diadakannya pengajian kitab Nas}a>ih} al-
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‘Iba>d ini sangat membantu meningkatkan 

pemahaman keagamaan masyarakat. 

Pemahaman adalah proses berpikir dan 

belajar sehingga diperoleh pengetahuan yang 

digunakan seseorang untuk memahami sesuatu 

yang sudah diketahui dan diingat sesuai dengan 

maksud penggunanya.121 Sedangkan pemahaman 

keagamaan merupakan kemampuan manusia 

dalam memahami konsep ajaran-ajaran Islam 

yang sesuai dengan syariat-syariat-Nya.  

Berdasarkan pemaparan diatas, maka 

peneliti menganalisis bahwa pengajian kitab 

Nas}a>ih} al-‘Iba>d di Pondok Pesantren Thoriqul 

Huda merupakan sarana atau wadah yang 

digunakan masyarakat untuk mempelajari dan 

mendalami ilmu agama melalui kajian kitab 

                                                           
121Aliasan, ”Pengaruh Pemahaman Keagamaan dan Literasi 

Media terhadap Penyebaran Hoax di Kalangan Mahasiswa”, 129. 
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Nas}a>ih} al-‘Iba>d. Dengan mengikuti pengajian 

kitab Nas}a>ih} al-‘Iba>d ini, pemahaman masyarakat 

mengenai keagamaan menjadi bertambah. Dari 

yang awalnya tidak tahu, menjadi tahu. 

Pengajian kitab Nas}a>ih} al-‘Iba>d memiliki 

dampak yang signifikan terhadap pemahaman 

keagamaan masyarakat khususnya dalam hal 

keimanan kepada Allah. Hal ini dikarenakan saat 

ini banyak manusia yang mengaku iman kepada 

Allah, namun tidak memiliki akhlak layaknya 

orang yang beriman kepada Allah. Hal ini jika 

dilakukan secara terus menerus tidak menutup 

kemungkinan akan membuat seseorang menjadi 

musyrik. Oleh karena itu, dengan mengikuti 

pengajian kitab Nas}a>ih} al-‘Iba>d akan memberikan 

dampak terhadap peningkatan pemahaman 
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keagamaan masyarakat terkait dengan iman 

kepada Allah.  

Proses belajar dilalui mulai dari tahapan 

kognisi, yakni pengetahuan atau pemahaman. 

Selanjutnya menuju tahapan afeksi, yakni 

terjadinya proses internalisasi dalam menghayati 

dan meyakini. Kemudian menuju tahapan 

psikomotorik, yakni mengamalkan yang telah 

diinternalisasikan dalam dirinya.122 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka 

peneliti dapat menganalisis bahwa seseorang yang 

memiliki pemahaman keagamaan yang cukup 

luas dan benar, maka seseorang tersebut akan 

semakin yakin dengan Allah, dan semakin 

mendekatkan diri kepada Allah, serta semakin 

menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi 

                                                           
122Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam, 79. 
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didunia ini merupakan kehendak Allah. Dengan 

begitu seseorang akan menerima semua kehendak 

Allah dengan hati yang lapang. 

Pemahaman dapat dibedakan ke dalam 

tiga kategori. Tingkat terendah yaitu pemahaman 

terjemahan, mulai dari terjemahan dalam arti 

yang sebenarnya. Tingkat kedua adalah 

pemahaman penafsiran, yakni menghubungkan 

bagian-bagian terdahulu dengan yang diketahui 

berikutnya, atau menghubungkan beberapa bagian 

dari grafik dengan kejadian, membedakan yang 

pokok dan yang bukan pokok. Tingkat ketiga 

adalah pemahaman ekstrapolasi, dengan 

ekstrapolasi diharapkan seseorang mampu 

melihat di balik yang tertulis, dapat membuat 

ramalan tentang konsekuensi atau dapat 
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memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, 

kasus, ataupun masalahnya.123 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka 

peneliti dapat menganalisis bahwa pemahaman 

yang dimiliki masyarakat adalah pemahaman 

tingkat kedua yakni pemahaman penafsiran. 

Karena masyarakat telah mampu menghubungkan 

materi yang diperoleh dalam pengajian kitab 

Nas}a>ih} al-‘Iba>d dengan kejadian dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Selain meningkatkan pemahaman 

keagamaan, pengajian kitab Nas}a>ih} al-‘Iba>d ini 

juga memberikan dampak positif berupa 

ketenangan dan ketentraman hati. Karena materi 

yang terkandung dalam kitab Nas}a>ih} al-

                                                           
123Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, 

24. 
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‘Iba>dberupa nasehat-nasehat yang berkaitan 

dengan tasawuf dan sosial. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang 

pengajian kitab Nas}a>ih} al-‘Iba>d dalam 

meningkatkan pemahaman keagamaan 

masyarakat Desa Cekok di Pondok Pesantren 

Thoriqul Huda Cekok, Babadan, Ponorogo dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Pelaksanaan pengajian kitab Nas}a>ih} al-‘Iba>d 

di Pondok Pesantren Thoriqul Huda Cekok, 

Babadan, Ponorogo merupakan salah satu 

wadah bagi masyarakat untuk mempelajari 

dan mendalami ilmu agama khususnya 

tentang bab iman kepada Allah. Sehingga, 

dapat meningkatkan pemahaman keagamaan 
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masyarakat serta dapat menjadi bekal 

kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. 

Adapun pengajian kitab Nas}a>ih} al-‘Iba>d ini 

dilaksanakan dengan menggunakan metode 

wetonan/bendongan dan ceramah.  

2. Dampak pengajian kitabNas}a>ih} al-‘Iba>d di 

Pondok Pesantren Thoriqul Huda, Cekok, 

Babadan, Ponorogo diantaranya masyarakat 

sangat antusias mengikuti pengajian kitab 

Nas}a>ih} al-‘Iba>d, pemahaman keagamaan 

masyarakat mengenai iman kepada Allah 

menjadi meningkat yakni berada pada tingkat 

pemahaman penafsiran, serta membuat hati 

menjadi tenang dan tentram. 

 



161 
 

 
 

B. Saran 

Berdasarkan temuan hasil penelitian, 

sebagai pertimbangan bagi pihak-pihak terkait, 

peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Pondok Pesantren Thoriqul Huda Cekok, 

Babadan, Ponorogo diharapkan selalu 

memberikan wadah pembelajaran kepada 

masyarakat untuk mempelajari ilmu agama. 

2. Bagi ustadz, perlu adanya upaya untuk 

memaksimalkan proses pelaksanaan 

pengajian, serta perlu adanya pengadaan sesi 

tanya jawab untuk memantapkan materi yang 

belum dipahami. 

3. Bagi masyarakat Desa Cekok perlunya 

semangat untuk mempelajari ilmu agama serta 

mengamalkan ilmu-ilmu tersebut dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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