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ABSTRAK 

 

Rofi’ah, Khofidlotur. 2019, Pembinaan Kitab Qurrat al-

„Uyữndalam Rangka Mendidik Santri Siap 

Membina Rumah Tangga di Pondok Pesantren 

Al-Barokah Mangunsuman Siman Ponorogo. 

Skripsi Jurusan Tarbiyah, Program Studi 

Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Kata Kunci: Santri Siap Membina Rumah Tangga, Kitab 

Qurrat al-„Uyữn. 

Pendidikan mengenai rumah tangga merupakan hal 

yang perlu dipelajari oleh seseorang khususnya santri yang 

berada dipondok pesantren yang dipandang lebih oleh 

masyarakat. Banyaknya kasus perceraian, kekerasan dalam 

rumah tangga salah satunya disebabkan karena kurangnya 

pemahaman seseorang mengenai pendidikan rumah tangga. 

Pendidikan rumah tangga perlu dipelajari karea dengan 

pendidikan tentang rumah tangga mempunyai nilai positif 

salah satunya yaitu membentuk keluarga sakinah, 

mawaddah, warahmah. 

Kitab Qurrat al-„Uyun adalah kitab yang berisi 

tentang pernikahan sampai dengan bagimana caranya 

seseorang membina rumah tangga yang baik. Penulis akan 

membahas yang berkaitan dengan kesiapan santri pondok 

pesantren Al-Barokah dalam membina rumah tangga 

melalui pembelajaran kitab Qurrat al-„Uyun yang bertujuan 

untuk: (1) Mengetahui bagaimana pelaksanaan 

pembinaankitab Qurrat al-„Uyun di Pondok Pesantren Al-
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Barokah Mangunsuman Siman Ponorogo. (2) Mengetahui 

bagaimana implikasi terhadap pembelajaran kitab Qurrot al-

„Uyun di Pondok Pesantren Al-Barokah Mangunsuman 

Siman Ponorogo. 

Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis 

penelitian field research (lapangan), sedangkan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif 

dan dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun dalam 

analisis data, penulis menggunakan analisis interaksi 

interaktif dengan tahap reduksi data, display data dan 

penarikan kesimpulan atau verifikasi 

Adapun hasil penelitian ini adalah (1) Pembelajaran 

kitab Qurrat al-„Uyun di pondok pesantren Al-Barokah 

Mangunsuman Siman Ponorogo berjalan dengan baik dan 

rutin dilaksanakan setiap hari rabu sore dengan 

menggunakan metode bandongan. (2) Implikasi 

pembelajaran kitab Qurrat al-„Uyun terhadap kesiapan 

santri dalam membina rumah tangga sangat memberikan 

peran yang begitu besar. Sebab dengan pembelajaran 

tersebut santri memperoleh bekal ketika kelak akan 

membina suatu rumah tangga. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan atau perkawinan merupakan akad 

yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan 

kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang 

perempuan yang bukan mahram. Para Fuqaha dan 

madzhab empat sepakat bahwa makna nikah atau zawaj 

adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang 

mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin. 

Perkawinan adalah suatu perjanjian untuk 

menghalalkan hubungan kelamin dan untuk 

melanjutkan keturunan.
1
 

Apa konsekuensi pernikahan? Pertama,diantara 

mereka tidak ada batas-batas aurat. Suami sebagai 

pakaian bagi istri juga sebaliknya. Kedua, timbulnya 

kewajiban suami terhadap istri dan sebaliknya. Suami 

memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan 

sandang, pangan dan papan, memperlakukan istri 

dengan baik (penuh cinta kasih dan kelembutan), 

membimbing istri dan anak-anaknya menuju ridha dan 

cinta Allah Swt. sedangkan kewajiban istri adalah taat 

pada perintah suami yang tidak menyalahi aturan 

agama, menjaga kehormatan diri, menjaga amanah 

berupa anak dan harta, dan menjadi penyejuk suami.
2
 

                                                           
1
 Beni Ahmad Sobani, Fiqih Munakahat (Bandung: CV  

PUSTAKA SETIA, 2013), 9-10. 
2
 Aam Amiruddin, Membingkai Surga dalam Rumah Tangga 

(Bandung: Khazanah Intelektual, 2013), 40. 
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Pernikahan itu ibarat perserikatan yang berdiri di 

atas dasar cinta dan kasih sayang. Jika demikian halnya, 

masing-masing suami dan istri harus berusaha membuat 

pasangannya ridho, bahagia, dan senang, bahkan 

walaupun harus mengorbankan kebahagiaan pribadinya. 

Disini suami atau istri tidak akan bertanya apa saja hak-

haknya dan kewajiban-kewajibannya. Akan tetapi, 

masing-masing dari mereka akan berusaha 

membahagiakan pasangannya sejauh kemampuannya. 

Dan hal itu tidak akan terwujud, kecuali dengan adanya 

niat yang tulus dan ikhlas karena Allah. Pernikahan 

merupakan langkah awal seseorang dalam membina 

rumah tangga. 

Banyak orang yang sama sekali tidak paham 

kaidah-kaidah kebahagiaan rumah tangga dan cara-cara 

mewujudkannya. Oleh sebab itu, mereka terus saja 

terpuruk dalam kegagalan perkawinan, baik dalam 

bentuk perceraian dan perpisahan, atau tetap 

melanjutkan perkawinan akibat tekanan sosial atau 

keberadaan anak-anak yang membutuhkan 

pemeliharaan. Dalam kondisi itu, kehidupan rumah 

tangga berada dalam kesulitan besar
 
akibat kehilangan 

pondasi dasarnya cinta, sebagai unsur terpenting dalam 

kehidupan berumah tangga.
3
 

Apabila kita teliti secara mendetail, ada banyak 

kasus yang terdapat dipondok pesantren seperti halnya 

dipondok Pesantren Al-Barokah, Mangunsuman, 

                                                           
3
 Syaikh Muhammad al-Mashri, Perkawinan Idaman (Jakarta: 

Qisthi Press, 2010), 1-2. 
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Siman, Ponorogo. Banyaknya hal dari yang sepele 

sampai hal yang paling mendetail yang belum dipahami 

oleh para remaja khususnya seorang santri yaitu 

mengenai pernikahan. Padahal jika kita melakukan 

penelitian secara mendetail, rata-rata santri yang berada 

dipondok pesantren Al-Barokah adalah seorang 

mahasiswa dan mahasiswi yang sudah bisa dikatakan 

cukup umur dan siap untuk menikah. Pendidikan 

mengenai rumah tangga sangat cocok diajarkan pada 

santri pada tingkat mahasiswa dibandingkan dengan 

santri yang masih menduduki sekolah menengah 

pertengahan maupun sekolah menengah atas. 

Pernikahan adalah suatu hal yang sangat 

penting, maka dari itu sebagai seorang santri yang 

pastinya dipandang lebih oleh masyarakat sekitar harus 

mampu memahami teori mengenai pernikah. 

Pendidikan tentang pernikahan itu diperlukan sebagai 

bekal bagi para santri agar dapat membina kehidupa 

rumah tangga yang baik, harmonis dan jauh dari kata 

perceraian, kekerasan rumah tangga dan lain 

sebagainya. Namun, pada kenyataanya santri yang 

sudah siap menikahpun belum memahami bagaimana 

pendidikan tentang pernikahan tersebut. Dilihat dari 

segi usia mereka sudah dinyatakan mampu 

melaksanakan pernikahan namun dari segi teori dan 

pemahaman mereka masih belum mengerti. Kurangnya 

pemahan para santri mengenai pendidikan rumah 

tangga merupakan suatu masalah yang perlu ditindak 

lanjuti agar para santri bukan hanya mengerti tentang 
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aqidah, fiqih, atau bahkan nahwu. Pendidikan rumah 

tanggapun juga sangat dibutuhkan bagi para santri. 

Kitab Qurrat al-„Uyun merupakan kitab yang 

membahas masalah rumah tangga yang sangat lengkap 

dan mendetail dibandingkan kitab-kitab nikah lainnya. 

Kitab ini membahs mulai dari menentukan tanggal 

pernikahan, pelaksanaan pernikahan sampai dengan 

bagaimana cara membina suatu rumah tangga yang 

baik. 

Berangkat dari uraian fenomena di atas, penulis 

mencoba mengangkat permasalahan ini dengan 

penelitian yang berjudul “PEMBINAAN KITAB 

QURRAT AL-„UYŪN DALAM RANGKA 

MENDIDIK SANTRI SIAP MEMBINA RUMAH 

TANGGA  DI PONDOK PESANTREN AL-

BAROKAH MANGUNSUMAN, SIMAN, 

PONOROGO. 

 

B. Fokus Penelitian 

Dari hasil studi pendahuluan dan berdasarkan 

latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini 

akan mengkaji tentang pembinaan kitab Qurrat al-

„Uyữn dan kesiapan santri dalam membina rumah 

tangga. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, 

penelitian ini akan mengungkapkan: 
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1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan kitab Qurrat 

al-„Uyữn di Pondok Pesantren Al-Barokah 

Mangunsuman Siman Ponorogo? 

2. Bagaimana implikasi pembinaan kitab Qurrat al-

„Uyữn terhadap kesiapan santri dalam membina 

rumah tangga di Pondok Pesantren Al-Barokah 

Mangunsuman Siman Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 

pembinaan kitab Qurrat al-„Uyữn di Pondok 

Pesantren Al-Barokah Mangunsuman Siman 

Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi pembinaan 

kitab Qurrat al-„Uyữn terhadap kesiapan santri 

dalam membina rumah tangga di Pondok Pesantren 

Al-Barokah Mangunsuman Siman Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang telah disebutkan, maka 

manfaat penelitian tersebut adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk menambah khazanah keilmuan dibidang 

pendidikan rumah tangga. Yaitu dalam 

kegiatan pembinaan kitab Qurrat al-„Uyữn, 

yang kemudian dapat lebih dikembangkan dan 

dialami pada kajian penelitian terkait. 
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b. Untuk menemukan konstribusi pelaksanaan 

kegiatan pembinaan kitab Qurrat al-„Uyữn, 

sehingga akan memberikan peningkatan 

pemahaman santri mengenai pendidikan rumah 

tangga. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi lembaga pendidikan yang bersangkutan, 

sebagai bahan pertimbangan dan wacana ke 

depan bagi kemajuan lembaga khususnya 

untuk mencapai kampus yang islami secara 

penuh. 

b. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah 

pengetahuan terutama di bidang pendidikan 

mengenai rumah tangga, yang dapat digunakan 

sebagai bahan dalam kajian-kajian serupa. 

Selain itu, hasil penelitian ini untuk memenuhi 

sebagai persyaratan guna meraih gelar 

kesarjanaan Strata 1 (S1) di Program Studi 

Pendidikan Agama Islam pada Jurusan 

Tarbiyah IAIN Ponorogo. 

c. Bagi santri, hasil penelitian ini dapat sebagai 

bahan pertimbangan dalam kajian-kajian 

keagamaan. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN 

ATAU KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah hasih Penelitian Terdahulu 

Disamping menggunakan buku-buku atau 

referensi yang relevan, peneliti juga melihat hasil 

penelitian terdahulu agar nantinya tidak terjadi 

kesamaan dan juga sebagai salah satu bahan acuan 

mengingat pengalaman adalah guru yang terbaik, 

diantaranya karya tulis dari saudari Faula Arina, 2018 

dengan judul “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab 

Qurrat al-„Uyữn Karangan Syaikh Muhammad At-

Tihami bin Madani” Penelitian ini bertujuan untuk 

menggambarkan konsep keluarga sakinah menurut 

kitab Qurrat al-„Uyữn dengan cara menganalisis isi dari 

kitab Qurrat al-„Uyữn yang mana cangkupannya 

meliputi: hakikat keluarga sakinah menurut kitab 

Qurrat al-„Uyữn, dan pembentukan keluarga sakinah 

dalam kitab Qurrat al-„Uyữn.
4
 

Selain itu, penelitian yang dilakukan Rohma 

Hidayah dengan judul “Pemenuhan Kebutuhan Biologis 

Suami dalam Perspektif Kitab Qurrat al-„Uyữn, Kajian 

                                                           
4
 Faula Arina,  Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab Qurrot 

al-„Uyun Karangan Syaikh Muhammad At-Tihami bin Madani, Skripsi 

(Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: 2011), 

dimuat dalam http://etheses.uinmalang. ac.id/1755/1/ 

07210041_Pendahuluan.pdf, diakses pada 09 Desember 2018, pukul 

07.12. 

http://etheses.uinmalang/
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Validitas Hadits dan Implikasi Hukumnya”. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui validitas hadits tentang 

pemenuhan kebutuhan biologis suami dalam kitab 

Qurrat al-„Uyữn, baik dari segi sanad maupun 

matannya, dan untuk memahami implikasi hukum dari 

hadits tersebut. Penelitian ini termasuk ke dalam 

kategori penelitian perpustakaan (library research).  

Diperoleh kesimpulan bahwa hadits pemenuhan 

kebutuhan biologis suami dalam kitab Qurrat al-„Uyữn 

yang berjumlah 5 (lima) hadits, dari sisi sanad hanya 

satu yang berkualitas shahih, sedangkan matan kelima 

hadits tersebut kesemuanya dhaif, sehingga tidak dapat 

dijadikan sebagai hujjah. Mengenai implikasi 

hukumnya, diperoleh kesimpulan dari pendapat dua 

kelompok. Kelompok pertama lebih memaknai hadits 

tersebut secara tekstual, bahwa seks adalah hak suami 

dan kewajiban istri, karena itu kapanpun dan 

dimanapun istri harus selalu sedia melayani suaminya. 

Sedangkan kelompok kedua memaknai hadits tersebut 

secara kontekstual, yaitu ada luang bagi istri untuk 

melakukan penolakan dengan alasan tertentu selain 

udzur syar‟i, misalnya karena lelah atau yang lainnya. 

Jika suami tetap memaksa maka ia melanggar konsep 

mu‟asyarah bil ma‟ruf dan kewajiban istri lebih karena 

untuk membantu meredam agresifitas seksual suami.
5
 

                                                           
5 Rochma Hidayah, Pemenuhan Kebutuhan Biologis Suami dalam 

Perspektif Kitab Qurrat Al-„Uyun, Kajian Validitas Hadis dan Implikasi 

Hukumnya, Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim: 2011), dimuat dalam http://etheses.uinmalang. 

http://etheses.uinmalang/
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Penelitian dengan judul “Kontekstualisasi Kitab 

Qurrat al-„Uyữn dalam Perspektif Pendidikan Gender 

Studi Relasi Interaksi Laki-Laki dan Perempuan dalam 

Pernikahan di Pesantren” yang disusun oleh Afwah 

Mumtazah. 

 Tujuan penelitian yaitu: 

1) Untuk memperoleh gambaran secara deskriptif 

tentang relasi interaksi laki-laki dan perempuan 

dalam pernikahan menurut perspektif gender dan 

2) Untuk mengetahui relasi interaksi laki-laki dan 

perempuan dalam pernikahan menurut perspektif 

kitab Qurrat al-„Uyữn. 

3) Untuk mengetahui peluang kontekstualisasi dalam 

pembelajaran kitab Qurrat al-„Uyữn tentang relasi 

interaksi laki-laki dan perempuan dalam 

pernikahan menurut perspektif pendidikan gender. 

Metodologi yang digunakan yaitu maqashid as-

syari‟ah . Kesimpulan hasil penelitian yaitu 

ditemukan hubungan yang tidak equal dalam relasi 

laki-laki dan perempuan dalam pernikahan menurut 

perspektif mushonif Qurrat al-„Uyữn.
6
 

  

                                                                                                                     
ac.id/1755/1/07210041_Pendahuluan.pdf, diakses pada 09 Desember 

2018, pukul 07.12. 
6 Afwah Mumtazah, Kontekstualisasi Kitab Qurrot al-„Uyun 

dalam Perspektif Pendidikan Gender Studi Relasi Interaksi Laki-Laki 

dan Perempuan dalam Pernikahan di Pesantren, Thesis (Cirebon: Iain 

Syekh Nurjati, 2011), dimuat dalam http://repository.syekhnurjati. 

ac.id/2521/1/PPI-116020004.pdf, diakses pada 09 Desember 2018 pukul 

07.15. 

http://repository.syekhnurjati/
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B. KAJIAN TEORI 

1. Pembinaan 

Pembinaan berasal dari kata bina, yang 

mendapat imbuhan pe-an, sehingga menjadi kata 

pembinaan. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan 

kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif 

untuk memperoleh hasil yang lebih baik. 

pembinaan merupakan proses, cara membina dan 

penyempurnaan atau usaha tindakan dan kegiatan 

yang dlakukan untuk memperoleh hasil yang lebih 

baik. Pembinaan pada dasarnya merupakan aktifitas 

atau kegiatan yang dilakukan seacara sadar, 

berencana, terarah, dan teratur secara bertanggung 

jawab dalam rangka penumbuhan, peningkatan dan 

mengembangkan kemampuan serta sumber-sumber 

yang tersedia untuk mencapa tujuan. 

Pembinaan adalah upaya pendidikan 

formal maupun non formal yang dilakukan secara 

sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung 

jawab dalam rangka memperkenalkan, 

menumbuhkan, membimbing, dan 

mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya 

seimbang, utuh dan selaras.
7
 

2. Kitab Kuning 

Kitab kuning merupakan ruh dari 

kurikulum pesantren salaf. Bahkan bisa dikatakan, 

lembaga pendidikan belum sah disebut pesantren 

                                                           
7
 Simanjuntak, Membina dan Mengembangkan Generasi Muda 

(Bandung: Tarsito, 1990), 84. 



 

11 
 

(salaf) tanpa keberadaan kitab kuning didalamnya. 

Zamakhsyari Dhofier menyebut kitab kuning 

sebagai salah satu rukun yang wajib ada didalam 

pesantren. Atau meminjam istilah Abdurrahman 

Wahid, kitab kuning merupakan salah satu sistem 

nilai dalam kehidupan pesantren. Ia adalah 

landasan normatif dalam bertindak dan berlaku, 

baik bagi kiai, keluarga kiai, pengurus pesantren, 

santri dan alumni. 

Kitab kuning menjadi buku referensi wajib 

dalam kurikulum pesantren salaf, sudah terjadi 

sejak lama. Sejarah mencatat, sejak abad ke-16 M, 

sejumlah kitab kuning, baik dengan menggunakan 

bahasa Arab, Melayu, maupun Jawi, sudah beredar 

dan menjadi materi kajian Islam di Nusantara. Dan 

kitab kuning “dibakukan” sebagai bahan ajar utama 

dipesantren salaf, seperti yang kita kenal sekarang, 

berlangsung secara massif pada kisaran abad ke-18 

M hingga pertengahan abad ke-19 M, yakni ketika 

sejumlah ulama Nusantara kembali pulang ke 

Tanah Air dari pengembaraan ilmiyahnya di 

Makkah. 

Dilihat dari formatnya, kitab kuning dapat 

dipilah dalam 3 jenis, pertama kitab matan (kitab 

induk/ manuskrip), kedua kitab syarah (komentar/ 

penjelasan), dan ketiga hasyiah (semacam footnote/ 

catatan kaki). Kitab matan biasanya ditempatkan 

dibagian atas atau pinggir (margin) kanan maupun 

kiri. Sedangkan syarah karena teksnya lebih 

banyak dan panjang, umumnya diletakkan ditengah 
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halaman dengan batas lingkaran garis segi empat. 

Kemudian kitab hasyiah biasanya ditempatkan 

dibagian bawah halaman. Format semacam ini 

memudahkan membaca (kiai/ santri) untuk 

mempelajari ketiganya dalam satu waktu sekaligus. 

Ada juga kitab yang berupa teks dasar 

dalam bentuk nadzam. Nadzam adalah gaya 

penulisan kitab matan berbentuk pantun dua bait, 

yang biasanya dibaca dalam irama tertentu (disebut 

bahar). Ilmu untuk mempelajari  irama nadzam ini 

disebut ilmu „Arudh dan Qawafi (semacam not 

lagu). Para santri biasanya membaca nadzam 

sebelum memulai pelajaran, sambil mennggu 

kedatangan kiai.
8
 

Dapat dipahami bahwa pengertian dari 

pembinaan kitab kuning adalah kegiatan belajar 

mengajar yang interaktif yang terjadi antara peserta 

didik dan pendidik di sekolah/madrasah dengan 

menggunakan buku atau kitab klasik sebagai 

pegangan dalam proses belajar mengajar yang 

menggunakan akasara Arab yang dihasilkan oleh 

para ulama dan pemikir Muslim lainnya dimasa 

lampau khususnya yang berasal dari Timur Tengah 

yang diatur berdasarkan kurikulum yang telah 

disusun dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. 

 

 

                                                           
8
 Rustam Ibrahim, Bertahan di Tengah Perubahan Pesantren 

Salaf, Kiai dan Kitab Kuning (Jogjakarta: SiBuku, 2015), 163-164. 
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3. Metode Bandongan 

a. Pengertian Metode Bandongan 

Metode bandongan disebut juga dengan 

metode wetonan. Pada metode ini berbeda 

dengan metode sorogan. Metode bandongan 

dilakukan oleh seorang kyai atau ustadz 

terhadap sekelompok peserta didik, atau santri, 

untuk mendengarkan dan menyimak apa yang 

dibacanya dari sebuah kitab. Seorang kyai atau 

ustadz dalam hal ini membaca,menerjemahkan, 

menerangkan dan seringkali mengulas teks-teks 

kitab berbahasa Arab tanpa harakat (gundul). 

Sementara itu, santri dengan memegang 

kitab yang sama, masing-masing melakukan 

pendhabitan harakat, pencatatan symbol-simbol 

kedudukan kata,arti-arti kata langsung dibawah 

kata yang dimaksud, dan keterangan-keterangan 

lain yang dianggap penting dan dapat membantu 

memahami teks. 

Posisi para santri dalam pembelajaran 

dengan menggunakan metode ini adalah 

melingkari dan mengelilingi kyai atau ustadz 

sehingga membentuk halaqah (lingkaran). 

Dalam penerjemahannya kyai atau ustadz dapat 

menggunakan berbagai bahasa yang menjadi 

bahasa utama para santrinya, misalnya: kedalam 

bahasa Jawa, Sunda atau bahasa Indonesianya. 
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b. Teknik Pembelajaran 

1) Tahap persiapan 

a) Memiliki gambaran mengenai tingkat 

kemampuan para santri guna 

menyesuaikan dengan bahasa dan 

penjelasan yang akan disampaikan. 

b) Merumuskan tujuan yang akan dicapai 

dari pemilihan kitab tersebut dan tujuan 

pada setiap kali pertemuan. 

c) Menetapkan waktu yang diperlukan 

untuk pembacaan dan penjelasan. 

d) Mempersiapkan alat bantu atau alat 

peraga yang diperlukan pada pertemuan 

tersebut. 

e) Mempersiapkan catatan-catatan khusus 

tentang batas-batas materi yang akan 

disajikannya dan tentang penilaian 

kepada para santri. 

f) Mempersiapkan bahan yang dapat 

digunakan untuk perluasan pembahasan 

atau penambahan wawasan. 

g) Melakukan persiapan fisik yang 

memadai. 

2) Tahap pelaksanaan 

a) Seorang kyai menciptakan komunikasi 

yang baik dengan para santri. 

b) Memperhatikan situasi dan kondisi serta 

sikap para santri apakah sudah siap untuk 

belajar atau belum. 
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c) Seorang kyai atau ustadz dapat memulai 

kegiatan pembelajaran dengan membaca 

teks Arab gundul kata demi kata disertai 

dengan terjemahannya. 

d) Pada pembelajaran tingkat tinggi, 

seorang kyai atau ustadz terkadang tidak 

langsung menerjemahkannya. Ia 

terkadang menunjuk secara bergiliran 

kepada santrinya untuk membaca dan 

menerjemahkan sekaligus menerangkan 

suatu teks tertentu. 

e) Setelah menyelesaikan pembacaan pada 

batasan tertentu, seorang kyai atau ustadz 

memberi kesempatan kepada para santri 

untuk menanyakan hal-hal yang 

belumjelas. 

f) Sebagai penutup terkadang seorang kyai 

atau ustadz menyebutkan kesimpulan-

kesimpulan yang dapat ditarik dari 

kegiatan pembelajaran yang telah 

berlangsung.
9
 

c. Kelebihan dan Kekurangan Metode Bandongan 

1) Kelebihan: 

a) Lebih cepat dan praktis untuk mengajar 

santri yang jumlahnya banyak. 

b) Lebih efektif bagi murid yang telah 

mengikuti sistem sorogan secara intensif. 

                                                           
9
 Departemen Agama RI, Pola Pembelajaran di Pesantren (2003), 

86-90. 
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c) Materi yang diajarkan sering diulang-

ulang sehingga memudahkan anak untuk 

memahaminya. 

d) Sangat efisien dalam mengajarkan 

ketelitian memahami kalimat yang sulit 

dipelajarinya. 

2) Kekurangan: 

a) Metode ini dianggap lamban dan 

tradisional, karena dalam menyampaikan 

materi sering diulang-ulang. 

b) Guru lebih kreatif dari pada siswa karena 

proses belajarnya berlangsung satu jalur 

(monolog). 

c) Dialog antara guru dan murid tidak banyak 

terjadi sehingga murid cepat bosan. 

d) Metode bandongan ini kurang efektif bagi 

murid yang pintar karena materi yang 

disampaikan sering diulang-ulang 

sehingga terhalang kemajuannya. 

d. Syarat-syarat Penggunaan Metode Bandongan 

1) Metode ini cocok diberikan kepada anak 

yang baru belajar kitab. 

2) Murid yang diajarkan sekurang-kurangnya 

lima orang. 

3) Tenaga guru yang mengajar sedikit 

sedangkan yang diajarkan banyak. 
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4) Bahan yang akan diajarkan terlalu banyak, 

sedangkan alokasi waktunya sedikit.
10

 

4. Kitab Qurrat al-„Uyun 

a. Qurrat al-„Uyun 

Ketika pernikahan menjadi faktor tertinggi 

yang mampu menyatukan manusia, dan faktor 

yang mendatangkan pencegah dosa, serta 

benteng dari serangan segala dosa, maka Allah 

Swt menjadikan pernikahan sebagai anugrah 

bagi hamba-hamba-Nya yang mukmin dan 

sebagai kasih sayang serta perlindungan terbesar 

dari tipu daya syetan yang terkutuk. 

Kitab Qurrat al-„Uyun merupakan karya 

terbesar yang menerangkan tentang etika 

pernikahan, sunnah pernikahan dan perkara yang 

membahagiakan dalam pernikahan, yang 

berbentuk nadham Syaikh al-Imam al-„Alim al-

„Allamah al-Hamman Abu Muhammad Sayyid 

Qasim bin Achmad bin Musa bin Yamun at-

Talidy al-Achmasy.
11

 

b. Pengertian rumah tangga 

Hal yang harus diupayakan dalam 

membina mahligai rumah tangga, yakni 

mencakup terhadap hal-hal yang berkaitan 

dengan hubungan intim yang dilakukan oleh 

seorang suami terhadap istrinya, apa saja yang 

                                                           
10

 Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam 

(Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 155-156. 
11

 Abi Muhammad al-Tihamy Kanun al-Idris al-Chasany, Keluarga 

Sakinah (Terjemah Qurrot al-„Uyun) (Surabaya: Al-Miftah, 2009),8. 
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harus dihindari pada saat melakukan hubungan 

intim suami dan istri, apa saja yang tergolong 

keutamaan, sesuatu yang dianjurkan ketika 

resepsi, apa saja yang perlu dijauhi pada saat 

melakukan hubungan intim suami istri, 

bagaimana tata cara dan tata krama melakukan 

hubungan intim suami istri, serta apapun saja 

yang berhubungan dengan hal-hal yang telah 

disebutkan di atas. 

Perkara yang sebaiknya dihindari dalam 

membangun mahligai rumah tangga, dalam 

membina mahligai rumah tangga disunnahkan 

menghindari delapan hari (yang ada pada setiap 

bulan), yaitu: 

Pertama, hari rabu yang erada pada akhir 

bulan. 

Kedua, hari rabu tanggal tiga pada setiap 

bulan. 

Ketiga, hari rabu tanggal lima pada setiap 

bulan. 

Keempat, hari rabu tanggal tiga belas pada 

setiap bulan. 

Kelima, hari rabu tanggal enam belas pada 

setiap ulan. 

Keenam, hari rabu tanggal dua puluh satu 

pada setiap bulan. 

Ketujuh, hari rabu tanggal dua puluh 

empat pada setiap bulan. 

Kedelapan, hari rabu tanggal dua puluh 

lima pada setiap bulan. 
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Delapan hari ini adalah hari yang 

sebaiknya dihindari oleh seseorang dalam 

menjalankan segala aktifitas yang danggap 

penting, seperti melakukan pernikahan, 

perjalanan jauh, menggali sumur, menanam 

pohon dan lain sebagainya. 

Termasuk hari-hari yang harus dihindari 

adalah hari sabt. Nabi Muhammad Saw pernah 

ditanya tentang hari sabtu, lalu beliau bersabda 

yang artinya “Hari sabtu adalah hari tipu daya” 

hal itu diungkapkan oleh Nabi karena pada hari 

itu orang-orang Quraisy berkumpul di Dar an-

Nadwah untuk membahas perihal (penangkapan 

dan pembunuhan) Nabi Muhammad Saw.
12

 

a) Waktu yang dicegah untuk melakukan 

hubungan intim suami istri 

Waktu yang dilarang melakukan 

hubungan intim adalah pada saat haidh. Di 

dalam kitab al-Qasthalani diterangkan, 

bahwa melakukan hubungan intim suami 

istri pada saat haidh adalah haram dengan 

kesepakatan para ulama. Jadi barang siapa 

meyakini kebolehannya maka dihukumi 

kufur. Melakukan hubungan intim ketika 

waktu shalat sudah sempit juga dilarang 

sekiranya jika dia melakukan hubungan 

intim dan mandi maka tidak dapat 

                                                           
12

 Ibid, 90-96. 
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menemukan waktunya shalat (tertinggal dari 

waktunya). 

Pengarang nadham rachimahullah 

memberitahukan, bahwa sesungguhnya 

melakukan hubungan intim suami istri 

dilarang pada empat malam, yaitu pertama, 

pada malam hari raya „Idul Adha (Quran), 

karena terdapat sebuah pendapat yang 

mengatakan bahwa melakukan hubungan 

intim pada waktu itu dapat enyebabkan 

terwujudnya anak yang senang mengalirkan 

darah (membunuh atau melukai orang lain). 

Kedua, malam pertama pada setiap 

permulaan bulan. Ketiga, malam 

pertengahan pada setiap bulan. Keempat, 

malam terakhir pada setiap bulan. Imam 

Ghazali berkata, “Melakukan hubungan 

intim suami istri dimakhruhkan pada tiga 

hari dalam setiap bulan, yaitu permulaan, 

akhir dan pertengahan”. Bahkan ada 

sebuah pendapat yang mengatakan bahwa 

setan melakukan hubungan intim pada tiga 

malam ini. Dan ada pula yang berpendapat 

bahwa setan ikut melakukan hubungan 

intim pada tiga malam ini. 

Pencegahan terhadap empat macam 

malam ini hukumnya bukanlah haram 

melainkan makhruh, berbeda dengan 

melakukan hubungan intim suami istri pada 
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orang yang haidh, nifas atau ketika 

sempitnya waktu shalat.
13

 

b) Hak dan kewajiban suami istri 

Hak-hak istri terhadap suami. Pertama, 

mendapat perlakuan dengan cara yang 

ma‟ruf dari suami. Kedua, mendapat maaf 

dari suami apabila berbuat kesalahan atau 

kekhilafan. Ketiga, mendapat penjagaan dan 

pemeliharaan dari hal yang dapat merusak 

dan mencemarkan kehormatannya. 

Keempat, mendapat pendidikan agama dari 

suami. 

Kewajiban-kewajiban istri terhadap 

suami merupakan hak suami yang diperoleh 

dari istrinya. Artinya kewajiban istri 

terhadap suami sama dengan hak suami atas 

istri. Setelah suami menunaikan 

kewajibannya yang menjadi hak istri, maka 

istripun juga harus menunaikan 

kewajibannya yang menjadi hak suami. 

Kewajiban-kewajiban istri terhadap suami, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Taat dan patuh pada suami, kecuali 

dalam hal kemaksiatan 

2. Menjaga harta suami dengan baik, 

termasuk mengurus dan mengatur rumah 

tangga dengan baik 

                                                           
13

 Ibid, 182-189. 
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3. Pandai mengambil hati suami melalui 

makanan dan minuman 

4. Menghormati keluarga suami 

5. Tidak bermuka masam kepada suami, 

tetapi selalu tersenyum kepadanya 

terutama saat suami pulang kerja 

6. Menjaga kehormatan diri dan harta 

suami ketika suami tidak di rumah 

7. Tidak mempersulit suami dan selalu 

mendorong suami untuk lebih maju 

8. Mensyukuri setiap nafkah yang diberikan 

suami, tanpa melihat besar kecilnya 

9. Selalu berhemat dan menabung, atau 

mampu mengatur kondisi keuangan 

keluarga dengan baik dan  

10. hanya berhias di depan suami.
14

 

c) Melatih dan mendidik anak 

Bagi kedua orang tua seharusnya 

melatih dan mendidik anak dengan selalu 

mengawasi sejak anak tersebut dilahirkan, 

karena anak adalah merupakan amanat yang 

dibebankan kepada kedua orang tua. Oleh 

karena itu, orang tua tidak diperbolehkan 

mengasuh anak kecuali kepada perempuan 

yang baik, karena air susu yang dihasilkan 

dari sesuatu yang haram itu sama sekali 

tidak mengandung berkah. Bagi orang tua 

                                                           
14

 Rizem Aizid, Fiqih Keluarga Terlengkap (Yogyakarta: Laksana, 

2018),122-127. 
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juga harus memiliki sifat belas kasihan 

kepada anaknya, karena perilaku kasar dan 

keras terhadap anak terkadang 

mengakibatkan kebencian.  

Ada sebuah pendapat mengatakan, 

barang siapa mendidik tata krama kepada 

anaknya sejak kecil, maka akan tentram 

hatinya tatkala anaknya telah dewasa, dan 

barang siapa mendidik tata krama kepada 

anaknya maka dia telah melemahkan 

musuh.  

Dalam mendidik anak orang tua harus 

mengajarkan rasa malu, qona‟ah (menerima 

apa adanya), tata krama makan, minum dan 

berpakaian, serta mengajarkan beberapa hal 

yang berkaitan dengan akidah (keyakinan), 

tidak meludah di masjid, tidak membuang 

ingus di masjid dan tidak pula dihadapan 

orang lain, mengajarkan tata cara dudk yang 

baik, tidak banyak bicara, tidak mengumbar 

sumpah, tidak berbohong, dan tidak berkata 

kecuali yang benar. 

Apa saja yang terpuji menurut syara‟ 

(tuntutan agama) seharusnya diajarkan 

kepada anaknya sampai hal itu dapat 

melekat kuat dihatinya laksana mengukir di 

atas batu. Dan apa saja yang dicela oleh 
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syara‟ (tuntutan agama) dan norma-norma 

masyarakat umum seharusnya dijauhkan 

dari mereka sampai anak tersebut takut 

terhadap hal itu laksana takut terhadap ular, 

singa dan api.
15

 

                                                           
15

 Abi Muhammad al-Tihamy Kanun al-Idris al-Chasany, Keluarga 

Sakinah (Terjemah Qurrot al-„Uyun) (Surabaya: Al-Miftah, 2009), 248. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang 

bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui 

prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, 

sehingga tujuan dari penelitian ini, yaitu 

menggambarkan realita empirik di balik fenomena yang 

terjadi di lapangan secara teliti.
16

  

Penelitian kualitatif yang digunakan dalam 

penelitian ini bermaksud mengetahui bagaimana proses 

pelaksanaan pembinaan kitab Qurrat al-„Uyữn yang 

diajarkan kepada para santri putra dan santri putri, serta 

kendala yang muncul dan cara mengatasinya. Alasan 

yang paling mendasar untuk memilih pendekatan 

kualitatif karena fokus atau masalah yang akan diteliti 

lebih banyak membahas proses dan memerlukan 

pengamatan yang mendalam dalam situasi yang alami, 

serta mengungkapkan fenomena tertentu yang sifatnya 

sangat unik dan lebih menekankan pada suatu proses. 

Sedangkan jenis penelitian kualitatif yang 

digunakan adalah studi kasus, karena peneliti 

menganalisis dan mendeskripsikan secara terperinci 

                                                           
16 Strauss dan Corbin, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 4. 
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mengenai suatu lembaga. Studi kasus merupakan 

serangkaian kegiatan penyelidikan untuk 

mendiskripsikan dan menganalisis secara intensif dan 

terperinci suatu gejala atau unit sosial tertentu, seperti 

individu, kelompok, komunitas, atau lembaga.
17

 

Dikatakan sebagai penelitian kualitatif jenis studi kasus, 

karena peneliti menekankan pada pengungkapan fakta 

yang terkait dengan pembelajaran kitab Qurrat al-

„Uyữn yang membahas mengenai pendidikan rumah 

tangga dibawah naungan Pondok Pesantren Al-

Barokah, Mangunsuman, Siman, Ponorogo. 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti bertindak 

sebagai pengumpul data dan sebagai instrumen aktif di 

lapangan.
18

 Peneliti berperan sebagai pengamat yang 

mengamati seluruh kegiatan pembelajaran dalam 

rangka mengetahui bagaimana respon santri ketika 

proses pembelajaran berlangsung di lokasi penelitian, 

yaitu di pondok pesantren Al-Barokah, Mangunsuman, 

Siman, Ponorogo.  

 

 

 

 

                                                           
17 Wiyono, Metodologi Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif dan Action Research), (Malang: Universitas Negeri Malang, 

2007),  77.  
18 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo, 2001), 56.. 
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C. Lokasi Penelitian 

Peneliti mengambil lokasi penelitian di pondok 

pesantren Al-Barokah, Mangunsuman, Siman, 

Ponorogo.  

Peneliti tertarik dengan lokasi tersebut karena 

ingin mengetahui bagaimana proses pembelajaran 

kitab Qurrot al-„Uyun dan pemahaman santri 

mengenai pendidikan rumah tangga. 

 

D. Data dan Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini berupa sumber 

data manusia dan non manusia. Orang-orang yang dapat 

dijadikan sumber data dalam penelitian ini yaitu 

pembimbing kitab Qurrat al-„Uyun dan santri putra 

maupun santri putri yang mengikuti pembelajaran kitab 

dipondok pesantren tersebut. Sedangkan sumber data 

non manusia berupa dokumen atau arsip yang terkait 

dengan fokus penelitian ini, yaitu:  

1. Profil pondok pesantren Al-Barokah 

2. Jadwal pelaksanaan pembelajaran kitab Qurrat al-

„Uyun 

3. Absensi kehadiran santri putra dan putri 

4. Serta gambar-gambar mengenai proses pelaksanaan 

pembinaan kitab Qurrat al-„Uyun yang berisi 

tentang pendidikan rumah tangga. 
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E. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan 

data pada penelitian ini antara lain observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. 

1. Observasi  

Observasi dalam konteks penelitian ilmiah 

adalah studi yang disengaja dan dilakukan secara 

sistematis, terencana, terarah pada suatu tujuan 

dengan mengamati dan mencatat fenomena atau 

perilaku satu atau sekelompok orang dalam konteks 

kehidupan sehari-hari dan memperhatikan syarat 

penelitian ilmiah. Observasi atau pengamatan 

dalam penelitian ini dilakukan tidak saja kepada 

subyek penelitian, tetapi juga kondisi dan situasi 

saat guru melakukan kegiatan pembelajaran di 

kelas dan di luar kelas. Dalam melakukan observasi 

ini peneliti menggunakan teknik observasi 

partisipan dengan membuat pedoman observasi 

yang memberikan kisi-kisi apa dan kondisi 

bagaimana saja yang diamati.
19

  

2. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara 

tanya-jawab dan bertatap muka antara penanya dan 

penjawab dengan atau tanpa panduan wawancara. 

Teknik wawancara yang digunakan, yaitu jenis 

teknik wawancara mendalam (indepth interview). 
                                                           

19 Sanapiah Faisal, ”Pengumpulan dan Analisis Data dalam 

Penelitian Kualitatif”, dalam Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian 

Kualitatif  (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 67. 
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Pihak-pihak yang diwawancarai oleh peneliti 

adalah pembimbing kitab Qurrat al-„Uyun dan 

santri putra maupun putri yang dilakukan secara 

snowballing. Sedangkan teknik dokumentasi dalam 

penelitian digunakan untuk mengumpulkan data 

dari sumber non manusia.  

3. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi atau dokumenter 

merupakan teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, 

baik dokumen tertulis, gambar maupaun elektronik 

(rekaman), dan dokumen-dokumen yang dihimpun 

dipilih yang sesuai dengan tujuan dan fokus 

masalah. 

Teknik dokumentasi digunakan dalam 

penelitian ini, karena mengingat: 

1. Sumber ini selalu tersedia, cukup mudah dan 

murah terutama ditinjau dari konsumsi waktu, 

serta didukung dengan semakin mudahnya alat 

dokumentasi pada zaman sekarang ini, karena 

hampir setiap orang memiliki gatget yang sudah 

dilengkapi kamera sebagai alat yang mudah 

diopeasikan guna membantu pendokumentasian. 

2. Rekaman dan dokumnen merupakan sumber 

informasi yang stabil, baik keakuratannya dalam 

merefleksikan situasi yang terjadi di masa lalu, 

maupun dapat dianalisis kembali tanpa 

mengalami perubahan. 

3. Sumber ini sering merupakan pernyataan yang 

legal yang dapat memenuhi akuntabilitas. Hasil 
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pengumpulan data melalui cara dokumentasi ini 

dicatat dalam format transkip dokumentasi.  

4. Rekaman dan dokumen merupakan sumber 

informasi yang kaya secara konstektual relevan 

dan mendasar dalam konsteknya. Metode 

dokumentasi ini digunakan peneliti unutk 

mempermudah dalam memperoleh data tentang 

pembelajaran kitab Qurrat al-„Uyun di pondok 

pesantren Al-Barokah Mangunsuman Siman 

Ponorogo. 

 

F. Teknik Analisis data 

Teknik analisis data yang digunakan 

berdasarkan pendapat Miles dan Huberman, yaitu 

reduksi data, display data, dan verifikasi atau 

penarikan kesimpulan.
20

 Analisis data adalah proses 

mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam 

pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat 

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja 

seperti yang disarankan oleh data.
21

  

Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan konsep yang diberikan 

Miles dan Huberman (1994) mengatakan bahwa 

analisis data itu dipahami sebagai tiga aliran kegiatan 

yakni: reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

                                                           
20

 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2006), 112-116. 
21

 Ibid., 246. 
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kesimpulan/verifikasi.
22

 Sebagaimana diilustrasikan  

dalam gambar berikut ini. 

 

  

  

 

 

 

 

         Gambar 1. Analisis data Miles dan Huberman 

1. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada 

hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu.
23

  Dengan demikian 

data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan 

elektronik seperti: komputer mini, dengan 

memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.  

2. Penyajian data 

Penyajian data merupakan sekumpulan 

informasi tersusun yang memberi kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

                                                           
22

Djunaidi Ghony & Fauzan Almansur, Metodologi Penelitian 

Kualitatif, (Yogyakarta : Ar Ruzz Media, 2012)307-310. 
23

Sugiyono, Manajemen Penelitian.....,338.  
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tindakan. Bentuk penyajian data adalah bentuk 

matriks, grafik, jaringan, bagan, dan 

sebagainya.Semuanya dirancang untuk 

menggabungkan informasi yang tersusun dalam 

suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. 

3. Penarikan kesimpulan 

Peneliti menarik kesimpulan data-data 

yang telah diperoleh dengan menggunakan metode 

induktif yang penarikan kesimpulan yang dinilai 

dari pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju 

pada kesimpulan umum.  

 

G. Pengecekan Keabsahan Penelitian 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang 

diperbarui dari konsep kesahihan validitas dan 

keandalan realibilitas. Untuk menentukan keabsahan 

data diperlukan teknik pemeriksaan, yakni 

pemeriksaan didasarkan atas jumlah kriteria tertentu 

ada empat kriteria dalam menentukan keabsahan data 

yakni derajat kepercayaan, keteralihan, 

ketergantungan dan kepastian.  Dalam keabsahandata  

teknik yang digunakan adalah : Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. 

Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu.Teknik 

triangulasi yang paling banyak digunakan ialah 

pemeriksaan melalui sumber lainnya. 



 

33 
 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini 

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. 

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi  sumber untuk menguji 

kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek 

data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

Kemudian dideskripsikan, dikategorisasikan, mana 

pandangan yang sama, yang berbeda dan mana 

spesifik dari beberapa sumber tersebut. Data yang 

telah dianalisis  oleh peneliti sehingga 

menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya 

dimintakan kesepakatan dengan beberapa sumber 

data tersebut. 

2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik untuk menguji 

kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek 

data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda. 

3. Triangulasi Waktu 

Waktu juga sering mempengaruhi 

kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan 

teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber 

masih segar, belum banyak masalah, akan 

memberikan data yang lebih valid sehingga lebih 

kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian 

kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara 

melakukan pengecekan dengan wawancara, 

observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi 

berbeda. 
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H. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian ini ada tiga tahapan dan 

ditambah dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu 

tahap penulisan laporan hasil penelitian. Tahap-tahap 

penelitian terseut adalah: 

1. Tahap pra lapangan, yaitu meliputi: menyusun 

rancangan penelitian, memilih lapangan 

penelitian, mengurus perizinan, menjajagi dan 

menilai keadaan lapangan, memilih dan 

memanfaatkan informasi, menyiapkan 

perlengkapan penelitian. 

2. Tahap pekerjaan lapangan, yaitu meliputi: 

memahami latar penelitian dan persiapan diri, 

memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data. 

3. Tahap analisis data, yang meliputi: analisis 

selama dan setelah pengumpulan data. 

4. Tahap penulisan hasil laporan penelitian. 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Al-

Barokah Mangunsuman Siman Ponorogo 

Seiring dengan berkembangnya majelis 

Al-Barokah, kegiatan tersebut diikuti para jamaah 

dan juga orang-orang sekitar Kelurahan 

Mangunsuman. Kegiatan yang semakin lama 

semakin berkembang. Hal ini menggugah niat hati 

tetangga beliau untuk menjual tanah di sekitar 

rumah untuk nantinya dibuat sebuah majelis taklim 

dan pesantren.  

Menanggapi niat mulia itu, KH. Imam 

Suyono bergegas membelinya dan berniat kuat 

dalam hati bahwa apa yang diharapkan itu akan 

terwujud nantinya. Maka niat itu didukung penuh 

oleh istrinya yakni Hj. Nurul Rohmatin dan anak-

anaknya yaitu Waridatus Shofiyah (Istri dari 

Khozinul Minan dari Ngawi), I‟anatul Mufarrihah ( 

Istri dari Gus Abdul Muiz Denanyar Jombang), 

Mohammad Ashif Fuadi (Suami dari Zahara Aulia 

Ulfa dari Ponorogo) Imam Nawawi. Anak-anaknya 

pun dipersiapkan untuk melanjutkan perjuangan 

dakwah yang sudah dirintis sebelumnya. Semuanya 

mengenyam pendidikan pesantren dan perguruan 

tinggi. 
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Berawal pada tahun 1990 ada jamaah yang 

mengusulkan lebih baik acara majelisnya di luar, 

dipindah di ndalem KH Imam Suyono, dan usulan 

tersebut diterima. Dari sini lah akhirnya muncul 

pengajian rutin sejenis Madrasah Diniyah yang 

dilaksanakan ba‟da maghrib. Pengajian rutin itu 

diikuti oleh warga sekitar yang tidak bermukim di 

ndalem (rumah) yang terdiri atas pemuda dan 

pemudi dari berbagai tingkat pendidikan formal. 

Lama kelamaan pengajian rutin itu melemah dan 

akhirnya semakin berkurang dikarenakan pemuda 

dan pemudi tersebut setelah lulus pendidikan 

formal, kebanyakan dari mereka lebih memilih 

untuk bekerja di luar wilayah. 

Jauh sebelumnya, pada tahun 1983 

terdapat beberapa santri yang bermukim di 

kediaman KH Imam Suyono. Mereka berjumlah 

tujuh orang itu merupakan mahasiswa STAIN yang 

semuanya santri putra. Diantaranya berasal dari 

Banyuwangi, Pacitan dan Sukorejo. Sambil kuliah 

dan ngaji, diantara mereka ada juga yang elajar 

“nukang” (kerajinan kayu) sebagai usaha keseharian 

pak kyai. Keadaan Mangunsuman dan STAIN pada 

waktu itu masih belum tertata (ramai) seperti 

sekarang ini. Namun dengan sungguh-sungguh 

santri-santri pada masa awal tersebut berusaha 

memadukan kegiatan-kegiatan tersebut. Selain itu, 

terdapat beberapa pemuda yang ingin belajar 

nukang saja sambil belajar ilmu agama. 
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Pada tahun 2009 ada sekitar 30 santri yang 

berdomosili di ndalem KH Imam Suyono. Mereka 

adalah santri dari Darul Huda Mayak Tonatan 

Ponorogo. Alasan mereka pindah adalah mengikuti 

tantangan dari Gus Khozin (menantu KH Imam 

Suyono) yang pada saat itu merupakan guru bahasa 

Inggris di Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo. 

Tetapi setelah 2 bulan berdomisili d ndalem KH 

Imam Suyono, ada sebagian dari mereka yang 

kembali lagi ke pindok pesantren Darul Huda 

Mayak Tonatan Ponorogo dan tidak diizini boyong 

oleh kyainya. Sejak saat itulah pondok pesantren 

Al-Barokah Mangunsuman Siman Ponorogo ini 

berkembang hingga sekarang. Hingga saat ini santri 

di pondok pesantren Al-Barokah Mangunsuman 

Siman Ponorogo berjumlah sekitar 200 santri. 

Meskipun awalnya beliau hanya menerima 

santri nglaju saja, namun seiring berjalannya waktu 

kemudian banyak dari teman dan keraat KH Imam 

Suyono yang menitipkan anaknya untuk ikut 

mengaji di pesantren beliau sambil menempuh 

perguruan tinggi di STAIN Ponorogo (sekarang 

IAIN Ponorogo), maka mulai saat itulah beliau juga 

menerima santri mukim putra dan putri yang 

bersetatus pelajar, baik dari tingkat Aliyah ataupun 

perguruan tinggi. Setelah itu, karena semakin 

bertambah banyaknya santri kemudian beliau 

menambah kamar atau asrama santri yang ulanya 

hanya 16 kamar putra, kemudian ditambah 20 

kamar untuk santri putri. Sejak awal berdirinya 
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hingga sekarang pembangunan itu dibiayai oleh 

beliau sendiri. Namun ketika pembangunan Masjid 

Al-Barokah tahun 2014 banyak diantara jamaah 

yang ingin berinfaq menitip sedikit hartanya. Semua 

atas kesadaran masyarakat dan para jamaah. 

Pesantren Al-Barokah merupakan pondok pesantren 

yang berdiri atas inisiatif masyarakat yang ingin 

menitipkan putra putrinya mondok sambil kuliah di 

IAIN Ponorogo. Mayoritas santri Al-Barokah 

merupakan mahasiswa IAIN yang sebelumnya 

menjadi alumni pondok pesantren Darul Huda 

Mayak. 

Pondok pesantren Al-Barokah merupakan 

kelanjutan dari Majelis Taklim yang sebelumnya 

sudah eksis di Mangunsuman yang berdiri sekitar 

tahun 1983. Kemudian akibat perkembangan zaman 

serta tuntutan kebutuhan mahasiswa terutama orang 

tuanya yang menginginkan kuliah sambil mondok 

maka pada tahun 2009 KH Imam Suyono mulai 

menyediakan gothaan (kamar santri) bagi mereka 

yang ingin nyantri sambil kuliah. Mayoritas 

santrinya pun adalah mahasiswa IAIN Ponorogo 

yang berasal dari berbagai macam daerah di 

Indonesia. Kondisi terkini menampung ratusan 

santri putra putri. Untuk mengatasi penumpukan 

santri terutama yang putri, maka dibuatlah kamar-

kamar darurat. Adapun kegiatan di pondok 

pesantren Al-Barokah termasuk sangat padat karena 

selain jam tetap kuliah mahasiswa, mereka juga 

mengikuti pembelajaran agama di pondok pesantren 
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seperti ba‟da shubuh, asyar, maghrib, dan isya‟. 

Diharapkan santri-santri Al-Barokah selain 

mumpuni secara intelektual, juga matang secara 

spiritual yang mengedepankan akhlak dan moral.
24

 

 

2. Visi, Misi, dan Tujuan Pondok Pesantren Al-

Barokah Mangunsuman Siman Ponorogo 

Pondok Pesantren Al-Barokah memiliki 

visi dan misi dalam perkembangannya. Adapun visi, 

misi dan tujuan Pondok Pesantren Al-Barokah 

tersebut adalah sebagai berikut: Visi Pondok 

Pesantren Al-Barokah adalah sebagaimana yang 

tersebut dalam Al-Qur‟an, yakni: 

                

                   

                  

               

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah 

Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil 

amri di antara kamu. kemudian jika kamu 

berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka 

kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) 

                                                           
24

 Mohammad Ashif  Fuadi, Kitab Manakib Syaikh Abdul Qodir 

Al-Jailani (Ponorogo: Pondok Pesantren Al-Barokah, 2018), 4-6. 
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dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-

benar beriman kepada Allah dan hari 

kemudian. yang demikian itu lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. 

An-Nisa‟: 59) 

 

Dari potongan ayat di atas berarti visi dari 

Pondok Pesantren Al-Barokah adalah taat kepada 

Allah SWT, taat kepada Rasulullah, taat kepada Uli 

Al-Amri. Sedangkan misinya adalah menumbuhkan 

jiwa seorang santri yang taat kepada Allah SWT, 

taat kepada Rasulullah SAW dan taat kepada Uli 

Al-Amri (pemimpin) dalam kehidupan sehari-hari. 

Tujuan yang ingin dicapai oleh Pondok Pesantren 

Al-Barokah adalah mencetak santri yang bertaqwa 

kepada Allah SWT, mengikuti ajaran Rasulullah 

dan mentaati perintah Uli Al-Amri (pemimpin) 

dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu ada pesan 

kyai yang cukup sederhana dan selalu diingatkan 

kepada para santri yakni: ”di mana-mana santri al-

barokah harus berbuat baik”. 

Adapun  Visi didirikannya pondok 

pesantren Al-Barokah selain yang tercantumkan di 

atas ialah unggul dalam beriman, bertaqwa, berbudi 

luhur, berbudaya lingkungan, berdasarkan al-

Qur‟an, Hadits dan ulama‟ salaf. 

Sedangkan misi dari pondok pesantren Al-

Barokah, Mangunsuman, Siman, Ponorogo ialah: 

a. Melaksanakan shalat jama‟ah lima waktu. 
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b. Membaca surat yasin setelah shalat jama‟ah 

Shubuh dan Magrib. 

c. Melaksanakan proses pembelajaran dengan 

baik. 

d. Mengemban amanah ulama‟ salaf. 

e. Mengabdi kepada masyarakat. 

f. Mengamalkan amalan yang terkandung dalam 

kitab kuning.
25

 

 

3. Letak Geografis Pondok Pesantren Al-Barokah 

Mangunsuman Siman Ponorogo 

Pondok pesantren al-Barokah, 

Mangunsuman, Siman, Ponorogo terletak di jalan 

Kawung No. 84 Kelurahan Mangunsuman, Siman, 

Ponorogo. Pondok pesantren al-Barokah, 

Mangunsuman, Siman, Ponorogo tidak dilewati 

jalan besar sehingga suasana belajarnya jauh dari 

keramaian dan nyaman. Letak pertokoan tidak jauh 

dari lokasi sehingga mempermudah santri untuk 

mencari kebutuhan.
26

 

 

4. Keadaan Ustadz dan Keadaan Santri 

Kriteria Ustadz dalam pondok pesantren 

tentunya adalah alumni pesantren dinilai sudah 

memahami keadaan di pesantren dan memahami 

ilmu yang diajarkan di pesantren. Ustadz di pondok 

pesantren Al-Barokah, Mangunsuman, Siman, 
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26
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Ponorogo ada 12 Ustadz. Ustadz tersebut semua 

merupakan alumni pondok pesantren ternama, yaitu: 

Lirboyo, al-Hasan, Joresan, dan lain-lain. Santri 

yang berada di pondok pesantren al-Barokah, 

Mangunsuman, Siman, Ponorogo 90% adalah 

Mahasiswa IAN Ponorogo yang datang dari 

berbagai wilayah yang ada di Indonesia yang 

berjumlah sekitar 241 yang terdiri dari santri putri 

150 dan santri putra 91.
27

 

 

5. Sarana Prasarana 

Sarana yang ada di pondok pesantren Al-

Barokah, Mangunsuman, Siman, Ponorogo adalah 

kitab, papan tulis, meja, spidol, absen dan lain-lain 

yang menunjang proses kegiatan belajar mengajar di 

pondok. Sedangkan prasarana terdiri dari masjid, 

gedung putri, gedung putra, kamar mandi, dapur 

umum, lapangan, tempat parkir, tempat jemuran.
28
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B. Deskripsi Data Khusus 

1. Pembinaan Kitab Qurrat al-‘Uyun di Pondok 

Pesantren Al-Barokah Mangunsuman Siman 

Ponorogo 

Berdasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan dengan Ustadz serta santri-santri 

pondok pesantren Al-Barokah Mangunsuman 

Siman Ponorogo baik kepada santri putra 

maupun putri bahwasannya kitab Qurrat al-

„Uyun merupakan kitab kuning yang berisi 

tentang bagaimana membina rumah tangga yang 

baik yang sesuai dengan ajaran islam. Dalam 

kitab Qurrat al-„Uyun terdapat banyak bab yang 

menarik, mulai dari pernikahan, hal-hal yang 

dilarang dan diperbolehkan dalam pernikahan 

sampai dengan hal-hal mengenai masalah rumah 

tangga dijelaskan secara mendetail dalam kitab 

Qurrat al-„Uyun. 

Menurut Ustadz Ali Mahmud Kitab Qurrat al-

„Uyun khusus membahas mengenai masalah 

keluarga atau rumah tangga. Kitab tersebut 

membahas mengenai proses pernikahan sampai 

bagaimana caranya seseorang membina suatu 

rumah tangga.
29

 

 

Menurut penjelasan Beliau, bahwa kitab Qurrat 

al-„Uyun merupakan kitab yang lengkap yang 

bukan hanya membahas mengenai pernikahan 
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saja tetapi juga membahas mulai dari kapan 

waktu yang baik melaksanakan pernikahan, 

sampai bagaimana membina rumah tangga yang 

baik sesuai dengan ajaran islam. 

Dari penjelasan Ustadz Mahmud tadi 

diperkuat oleh penjelasan Efita Ratna, salah satu 

santri pndok pesantren Al-Barokah 

bahwasannya: 

“Menurut saya di dalam kitab Qurrat al-„Uyun 

berisi tentang bagaimana mencari pendamping 

hidup, permulaan yang baik dalam membina 

mahligai rumah tangga, dan perkara yang harus 

dihindari dalam membina mahligai rumah 

tangga”
30

 

 

Dalam kitab Qurrat al-„Uyun dijelaskan 

bagaimana cara mencari pendamping hidup 

yang baik yaitu dari segi agamanya, nasab, 

sempurnanya postur tubuh, dan lain 

sebagainaya. Permulaan yang baik dalam 

membina mahligai rumah tangga yakni 

mencakup terhadap hal-hal yang berkaitan 

dengan hubungan intim yang dilakukan oleh 

seorang suami terhadap istrinya, apa saja yang 

harus dihindari pada saat melakukan hubungan 

intim suami istri, apa saja yang tergolong 

keutamaan, sesuatu yang dianjurkan ketika 

resepsi, bagaimana tata cara dan tata krama 

melakukan hubungan intim suami istri. Perkara 
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yang harus dihindari dalam membina mahligai 

rumah tangga yaitu ada delapan hari yang 

sebaiknya dihindari oleh seseorang dalam 

menjalankan segala aktifitas yang dianggap 

penting, seperti melakukan pernikahan, 

perjalanan jauh dan lain sebagainya. 

Ernika Yenci, juga merupakan salah satu 

santriwati pondok pesantren Al-Barokah 

menambahkan bahwa: 

“Di dalam kitab Qurrat al-„Uyun berisi 

pembelajaran untuk membangun masa depan yang 

sakinah, mawadah, warohmah. Selain itu untuk 

mengetahui hak-hak suami dan hak-hak istri agar 

tidak salah dalam melaksanakan trik-trik malam 

pertama.”
31

 

 

Perlunya seseorang mempelajari kitab 

Qurrat al-„Uyun adalah agar ia memiliki bekal 

ketika kelak mereka akan membina suatu rumah 

tangga, sehingga dalam keluarga dapat terjalin 

suatu keharmonisan, jauh dari pertikaian dan 

senantiasa hidup dalam ketentraman. Hak-hak 

suami dan istri diantaranya yaitu bagi seorang 

istri ialah mendapatkan nafkah baik lahir 

maupun batin dari seorang suami, selain itu 

seorang istri juga berhak mendapatkan cinta dan 

kasih sayang dari istrinya. Sedangkan hak suami 

adalah memperoleh pelayanan dari istrinya baik 

secara lahir maupun batin. Selain itu trik-trik 
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melakukan malam pertama diantaranya adalah 

tidak melakukan hubungan intim dalam keadaan 

istrinya masih berpakaian, tetapi menunggu 

sampai istrinya menanggalkan pakaian, dan 

melakukan hubungan intim dibalik satu selimut, 

karena yang disunnahkan adalah melepas 

seluruh pakaian dan alas tidur. 

Kitab Qurrat al-„Uyun merupakan kitab 

yang berisi mengenai masalah rumah tangga 

yang begitu lengkap dibandingkan kitab-kitab 

lain. Semisal kitab Uqud al-„Ijain hanya 

membahas mengenai hak dan kewajiban suami 

istri, tetapi dalam kitab Qurrat al-„Uyun sudah 

mencakup permasalahan yang dipelajari dalam 

kitab Uqud al-„Ijain. Seperti yang dijelaskan 

oleh Ustadz Mahmud selaku pembimbing kitab 

Qurrat al-„Uyun: 

“Kitab Qurrat al-„Uyun ini lebih mendetail 

dibanding dengan kitab yang membahas bab rumah 

tangga yang lain seperti halnya Uqud al-„Ijain. 

Kitab  Qurrat al-„Uyun seperti syarahnya kitab 

Uqud al-„Ijain. Urutannya seharusnya belajar kitab  

Uqud al-„Ijain dulu baru diperdalami dengan 

mempelajari kitab Qurrat al-„Uyun. Karena 

didalam kitab Uqud al-„Ijain hanya membahas 

mengenai hak dan kewajiban antara suami dan istri 

sedangkan dalam kitab Qurrat al-„Uyun membahas 

secara mendetail dari menentukan tanggal 

pernikahan sampai bagaimana cara dan waktu yang 

baik dalam berhubungan antara suami dan istri.”
32
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Dari penjelasan di atas, kitab Qurrat al-

„Uyun memang lebih lengkap dari pada kitab 

lain yang membahas mengenai ba nikah. Karena 

dalam kitab tersebut bukan hanya membahas 

mengenai pernikahan tetapi hal-hal yang perlu 

dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan, 

hingga bagaimana membentuk suatu rumah 

tangga yang baik. kitab ini cocok diajarkan pada 

maha siswa karena  umur mereka sudah bisa 

dibilang siap untuk mendapatkan bekal 

mengenai kehidupan rumah tangga. 

Dalam pembelajaran kitab Qurrat al-

„Uyun tentunya tidak selalu berjalan lancar. 

Terkadang ada kendala yang dihadapi 

dikarenakan banyaknya santri dan padatnya 

jadwal kuliah yang berbenturan dengan waktu 

mengaji kitab tersebut. Namun demikian 

pembelajaran kitab Qurrat al-„Uyun dapat 

berjalan istiqomah. Ustadz Mahmud 

mengatakan bahwa: 

”Menrut saya sejauh ini tidak ada kendala yang 

saya rasakan, tetapi saya juga merasa bingung 

karena metode mengajar saya tidak ada tanya 

jawab sehingga saya tidak tahu apakah santri 

memahami apa yang saya sampaikan atau tidak. 

Yang saya lihat sejauh ini santri masih begitu 

semangat ketika saya menerangkan kitab Qurrat 

al-„Uyun ini.”
33

 

 

                                                           
33

 Lihat Transkrip Wawancara 05/05-W/F-1/26-II/2019 



 

48 
 

Menurut Ustadz Mahmud, beliau tidak 

merasa memiliki kendala dalam mengajarkan 

kitab Qurrat al-„Uyun kepada para santri, 

namun beliau juga bingung apakah santri 

memahami apa yang beliau ajarkan apa tidak, 

sebab dalam pembelajaran tidak menggunakan 

metode tanya jawab. Berdasarkan pengamatan 

beliau, sejauh ini santri sangat antusias dan 

bersemangat ketika beliau menerangkan bab 

rumah tangga yang ada pada kitab Qurrat al-

„Uyun. Lindah Kurniatin mengatakan bahwa: 
“Salah satu kendala yang saya alami adalah ketika 

teman-teman ramai, sehingga saya sulit 

berkonsentrasi dan suara Ustadz tidak terdengar 

jelas.”
34

 

 

Kendala yang dihadapi Lindah adalah 

ketika teman-temannya banyak yang ramai pada 

saat kegiatan pembelajaran berlangsung 

sehingga membuatnya sulit berkonsentrasi. 

Selain itu, banyaknya santri yang mengikuti 

pembelajaran membuat santri yang duduknya 

diserambi masjid tidak begitu terdengar jelas 

ketika Ustadz menerangkan materi. 

Menurut Mahmudatur Rohmah, ia tidak 

mempunyai kendala dalam mengikuti 

pembelajaran tersebut. Menurutnya penjelasan 

Ustadz Mahmud mudah diterima dan dipahami: 
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“Ustadz Mahmud menerangkan materi-materi yang 

ada dalam kitab kitab Qurrat al-„Uyun dengan 

sangat jelas dan disertai dengan contoh.”
35

 

 

Dari keterangan Mahmudatrur, ia tidak 

memiliki kendala dalam pembelajaran kitab 

Qurrat al-„Uyun. Menurutnya Ustadz Mahmud 

menerangkan materi dalam kitab tersebut sangat 

jelas sekali apalagi beliau tidak hanya sekedar 

menerangkan tetapi juga memberikan contoh 

sehingga lebih jelas dan mudah dipahami. 

Berdasarkan observasi di Lapangan, 

Pembelajaran kitab Qurrat al-„Uyun yang 

disampaikan Ustadz Mahmud dilakukan sore 

hari setelah sholat ashar yang dimulai sekitar 

jam setengah 5 sampai hampir mendekati waktu 

maghrib. Pembelajaran tersebut diikuti oleh 

semua santri, bai santri putra maupun santri putri 

yang bertempat masjid Al-Barokah dengan 

menggunakan metode bandongan. 

Waktu menunjukkan pukul 16.00 WIB. 

Suasana sangat ramai sekali karena para 

santri baru saja selesai melaksanakan 

sholat asyar kemudian bersiap-siap untuk 

mengikuti pembelajaran kitab Qurrat al-

„Uyun yang bertempat di Masjid Al-

Barokah. 

Pembelajaran ini dilakukan dengan 

menggunakan metode bandongan, yaitu 

guru/Ustadz memimpin didepan kemudian 
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para santri menyimak sertai memaknai 

kitab Qurrat al-„Uyun.  

 

Ketika Ustadz menerangkan isi dari kitab 

Qurrat al-„Uyun beliau menyelinginya 

dengan sesekali bercanda dengan para 

santrinya. Ustadz memberikan contoh 

secara mendetail mengenai permasalahan 

yang menyangkut rumah tangga kepada 

para santri sehingga santri memahami apa 

yang dterangkan oleh Ustadz. 

Pembelajaran kitab Qurrat al-„Uyun 

diterangkan sejelas-jelasnya agar para 

santri paham dan diselingi guyonan agar 

para santri tidak terlalu tegang dengan 

pembelaran tersebut.
36

 

 

2. Implikasi Pembinaan Kitab Qurrat al-‘Uyữn 

Terhadap Kesiapan Santri dalam Membina 

Rumah Tangga di Pondok Pesantren Al-

Barokah, Mangunsuman Siman Ponorogo 

Pembinaan kitab Qurrat al-„Uyữn sangat 

memberikan nilai positif bagi para santri. Dengan 

pembinaan tersebut santri mampu menambah ilmu 

dan mempunyai bekal ketika kelak akan membina 

suatu rumah tangga. Pemahaman santri dalam 

materi-materi yang terdapat dalam kitab  Qurrat al-

„Uyữn sangat baik. hal tersebut dapat terlihat dari 

wawancara yang dilakukan penulis terhadap santri 
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Al-Barokah mengenai waktu yang dilarang 

berhubungan intim antara suami dan istri.  

Waktu yang dilarang untuk melakukan 

hubungan intim antara suami dan istri ialah ketika 

waktu shalat sudah sempit karena jika ia 

melakukan hubungan intim dan mandi wajib maka 

tertinggal waktu shalatnya. Selan itu melakukan 

hubungan intim suami istri dilarang pada empat 

malam yaitu pertama, malam hari raya Idul Adha, 

karena terdapat sebuah pendapat yang mengatakan 

bahwa melakukan hubungan intim pada waktu itu 

dapat menyebabkan terwujudnya anak yang senang 

mengalirkan darah (membunuh atau melukai orang 

lain). Kedua, malam pertama pada setiap 

permulaan bulan. Ketiga, malam pertengahan pada 

setiap bulan. Keempat, malam terakhir pada setiap 

bulan. 

Dari keterangan di atas ada sebuah pendapat 

yang menyatakan bahwa syetan melakukan 

hubungan intim pada tiga malam ini. Dan ada pula 

yang berpendapat bahwa syetan ikut melakukan 

hubungan intim pada tiga malam ini. Ada juga 

pendapat yang menyatakan bahwa melakukan 

hubungan intim pada malam-malam tersebut dapat 

mengakibatkan gila pada diri anak. Pencegahan 

terhadap empat macam malam ini hukumnya 

bukanlah haram melankan makhruh, berbeda 

dengan melakukan hubungan intim suami istri pada 
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orang yang haidh, nifas atau ketika sempitnya 

waktu shalat.
37

 

Sri Rahayu merupakan santriwati Al-Barokah 

menjelaskan bahwa:  

“Dalam berhubungan antara suami istri waktu yang 

dilarang ialah ketika salah satu dari suami maupun istri 

ataupun kedua-duanya tengah melaksanakan puasa 

ramadhan.”
38

 

 

Berdasarkan keterangan tersebut, waktu yang 

tidak diperbolehkan melakukan hubungan intim 

antara suami dan istri ialah ketika seorang suami 

atau seorang istri atau bahkan kedua-duanya sedang 

melaksanakan ibadah puasa wajib yaitu puasa 

ramadhan di siang hari. Maulina Hesti menambahi 

keterangan bahwa: 

”Menurut saya ketika puasa ramadhan disiang hari 

dilarang melakukan hubungan intim antara suami dan 

istri. Ketika seorang istri tengah haidh atau nifas 

larangan keras bagi suami untuk menggaulinya.”
39

 

 

Dari penjelasan Hesti dapat diambil 

kesimpulan bahwa ketika seorang istri atau suami 

tengah melaksanakah puasa raadhan di waktu siang 

hari tidak diperbolehkan menggaulinya kecuali jika 

malam hari setelah berbuka puasa. Selain itu ketika 

seorang hari sedang haidh juga dilarang 
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menggaulinya sebab darah haidh merupakan darah 

kotor yang dikeluarkan seorang wanita rutin setiap 

bulan. Pada saat seorang istri nifas yaitu keluar 

darah setelah melahirkan juga tidak boleh 

melakukan hubungan intim.  Rita Ayu Ningrum 

juga memberikan keterangan bahwa: 

“Pada saat haidh, pada saat puasa dibulan 

ramadhan ketika siang hari.”
40

 

 

Menurut penjelasannya dilarangnya seorang 

suami menggauli istrinya adalah ketika seorang 

istri tengah haidh. Ia juga menambahkan waktu 

yang dilarang yaitu ketika siang hari dibulan 

ramadhan. Tita Rahmawati memberikan penguatan 

dari keterangan-keterangan yang telah disampaikan 

teman-temannya bahwasannya: 

“Saat wanita haidh, sedang melaksanakan ibadah 

haji dan umrah, ketika puasa ramadhan disiang 

hari.”
41

 

 

Berdasarkan keterangan di atas, waktu yang 

dilarang melaksanakan hubungan intim suami dan 

istri adalah ketika seorang istri tengah haidh Sangat 

diharamkan bagi suami menggaulinya. Saat suami 

istri tengah melaksanakan ibadah haji dan umroh 

juga dilarang.  

Menurut Qodriyah waktu yang dilarang 

berhubungan intim antara suami dan istri adalah: 
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”Sepengetahuan saya pada bulan puasa 

ramadhan.”
42

 

Saat bulan ramadhan diharamkan bagi suami 

menggauli istrinya disiang hari. Namun ketika telah 

tiba waktu berbuka puasa maka diperbolehkan 

untuk melakukan hubungan intim antara suami dan 

istri. 

Hak dan kewajiban antara suami istri 

merupakan sesuatu yang harus diterima dan sesuatu 

yang harus dijalankan antara suami dan istri agar 

terjalin hubungan yang harmonis didalam suatu 

rumah tangga. Berhubungan dengan hak dan 

kewajiban suami dan istri ada banyak penjelasan. 

Didalam kitab an-Nashichah diterangkan, 

bahwa seorang suami tidak boleh melaksanakan 

keinginan istrinya untuk melakukan perkara yang 

telah disepakati keharamannya. Berbeda dengan 

perkara yang keharamannya masih perselisihan 

pendapat antara ulama, maka dalam hal ini suami 

boleh mencegah istrinya untuk melakukan hal 

tersebut karena mengikuti pendapat ulama yang 

mengharamkannya, selama hal itu tidak 

mengakibatkan pada anggapan sepele terhadap 

hukum dan semata-mata itu dilakukan karena 

mengkaji sebuah kemurahan hukum (rukhsah). 

Dan sang suami tidak diperbolehkan 

mencegah istrinya dari melakukan sesuatu yang 

diperbolehkan selama hal itu bukan tergolong hal 
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yang jelek seperti memakai kain sutera dan emas. 

Tetapi apabila perkara yang diperbolehkan tersebut 

adalah tergolong perkara jelek yang dapat 

berpengaruh negatif terhadap harga diri sang istri 

seperti bekerja sebagai tukang bekam, maka 

seorang suami boleh mencegah istrinya untuk 

melakukan hal tersebut, kecuali jika dia tidak 

bersentuhan dengan orang lain yang selain orang-

orang yang diperbolehkan untuk dipegang.
43

 

Maulina Hesti memberikan keterangan bahwa: 

“Banyak sekali hak dan kewajiban antara suami istri, 

diantara hak istri adalah mendapatkan nafkah dari 

suami dan hak suami adalah mendapatkan perhatian 

dari istrinya. Sedangkan kewajiban suami adalah 

memberikan nafkah bagi istrinya dan kewajiban istri 

adalah membantu suami dalam hal rumah tangga 

misalnya mencuci, memasak, membersihkan rumah, 

dan lain sebagainya.”
44

 

Qodriyah menambahkan bahwasannya: 

“Kewajiban suami adalah sebagai tulang punggung 

keluarga, mengayomi keluarga, memberikan nafkah 

lahir batin kepada anak dan istrinya, selain itu suami 

harus mampu memimpin keluarganya agar menjadi 

keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. 

Kewajiban istri adalah sebagai ibu rumah tangga yang 

harus mendampingi suaminya dalam keadaan senang 

maupun susah, seorang istri harus mengetahui 

bagaimana cara mengatur rumah tangga yang baik. 

sedangkan hak suami itu dilayani oleh istri dan hak 

istri adalah mendapatkan nafkah dari suaminya.”
45
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Sri rahayu juga memberikan penjelasan 

mengenai hak dan kewajiban antara suami dan istri. 

Menurut penjelasannya: 

“Sepengetahuan saya hak suami adalah dilayani oleh 

istrinya sedangkan kewajiban suami ialah memberikan 

nafkah baik lahir maupun batin bagi istrinya. 

Kemudian hak istri adalah memperoleh nafkah dari 

suami sedangkan kewajiban istri adalah melayani 

suaminya.”
46

 

 

Dalam keterangan yang disampaikan oleh 

Rita Ayu Ningrum, bahwa: 

“Hak istri mendapatkan nafkah serta perlindungan dari 

suami, hak suami yaitu dilayani istri baik lahir maupun 

batin. Kewajiban istri hormat pada suami, menjaga 

nama baik suami ketika suami tidak ada, menjalankan 

kewajibannya sebagai istri ketika dirumah seperti 

halnya merawat dan mendidik anak, ketika suami 

pulang kerja melayaninya. Kewajiban suami kepada 

istri adalah tidak melirik wanita lain, menghormati 

istrinya serta memberikan nafkah kepada istrinya.”
47

 

 

Menurut pemahaman Tita Rahmawati 

mengenai hak dan kewajiban antara suami dan istri 

adalah: 

“Kewajiban suami ialah mencari nafkah, mendidik 

anak dan istri, menjaga keutuhan keluarga. Kewajiban 

istri adalah mentaati perintah suami selama perintah 

itu baik. sedangkan hak suami adalah mendapatkan 

pelayanan dari istri dan hak istri adalah mendapatkan 

nafkah dari suami.”
48
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Bagi kedua orangtua seharusnya melatih dan 

mendidik anak dengan selalu mengawasi sejak 

anak tersebut dilahirkan, karena anak adalah 

merupakan amanat yang dibebankan kepada kedua 

orang tua. Oleh karena itu, orang tua tidak 

diperbolehkan mengasuhkan anak kecuali kepada 

perempuan yang baik. 

Bagi orang tua juga harus memiliki sifat belas 

kasihan kepada anaknya, karena perilaku kasar dan 

keras terhadap anaknya terkadang mengakibatkan 

kebencian. Ada sebuah pendapat yang mengatakan, 

barang siapa mendidik tata krama (etika) kepada 

anaknya sejak kecil, maka akan tentram hatinya 

tatkala anaknya telah dewasa, dan barang siapa 

mendidik tata krama kepada anaknya maka dia 

telah melemahkan musuh. 

Dalam mendidik anak orang tua harus 

mengajarkan rasa malu, qona‟ah (menerima apa 

adanya), tata krama makan, minum dan berpakaian, 

serta mengajarkan beberapa hal yang berkaitan 

dengan akidah (keyakinan), memberitahukan arti 

yang terkandung dibalik kalimat “laa illaha 

illallah” tidak meludah d masjid, dan lain 

sebagainya. 

Apa saja yang terpuji menurut syara‟ 

(tuntunan agama) seharusnya diajarkan kepada 

anaknya sampai hal itu dapat melekat kuat 

dihatinya laksana mengukir di atas batu. Dan apa 

saja yang dicela oleh syara‟ dan norma-norma 

masyarakat umum seharusnya dijauhkan dari 
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mereka sampai anak tersebut takut terhadap hal itu 

laksana takut terhadap ular, singa dan api.
49

 

Menurut pemahaman yang diperoleh oleh 

Tita Rahmawati, cara mendidik anak yang baik 

ialah: 

“Pendidikan anak yang baik dimulai dari kedua orang 

tuanya terutama dari ibu, jadi seorang ibu haruslah 

pintar sehingga mampu mendidik anaknya dengan 

baik.”
50

 

 

Dari penjelasan tersebut seorang ibu haruslah 

memiliki ilmu pengetahuan atau bisa dibilang 

cerdas. Sebab ibu merupakan madrasah pertama 

bagi anak-anaknya. Setiap anak berhak dilahirkan 

dari rahim seorang ibu yang cerdas. Sri Rahayu 

menambahkan keterangan mengenai hal tersebut 

bahwasannya: 

“Cara mendidik anak dengan baik menurut saya adalah 

dengan memberikan pengetahuan umum dan agama. 

Pengetahuan umum misalnya menyekolahkannya dari 

TK sampai Perguruan Tinggi. Selain itu juga 

membekalinya dengan ilmu agama dengan cara 

memasukkannya kedalam pondok pesantren.”
51

 

 

Dari keterangan Sri, pendidikan yang 

diberikan kepada anak harus seimbangan antara 

pendidikan umum dan agama. Pendidikan umum 

diperoleh seorang anak dari sekolah dasar dan 
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seterusnya. Sedangkan pendidikan agama diperoleh 

anak dari pondok pesantren. Karena di pondok 

pesantren seorang anak diberikan ilmu agama 

sehari-hari dengan harapan dapat mencetak anak 

yang berkarakter islami. 

Maulina Hesti menguatkan penjelasan-

penjelasan di atas bahwa: 

“Cara mendidik anak yang baik dan yang paling utama 

adalah dari orang tuanya yaitu dengan cara mengajari 

anak membiasakan diri memakan makanan yang halal, 

berkata sopan, tidak sering bermain Hp dan 

menjauhkannya dari pergaulan bebas.”
52

 

 

Menurut Rita Ayu Ningrum, cara mendidik 

anak yaitu dengan: 

“Pendidikan yang paling utama bagi anak adalah dari 

seorang istri. Seorang istri mengajari anaknya dari 

kecil untuk selalu membiasakan diri berbuat baik.”
53

 

 

Qodriyah memberikan keterangan perihal 

cara mendidik anak yaitu: 

“Ada berbagai macam cara mendidik anak yang paling 

utama adalah dari orang tua. Cara mendidik anak 

antara suami istripun berbeda. Suami/bapak lebih 

cenderung terkenal dengan sifat kerasnya dalam 

mendidik anak sedangkan istri/ibu lebih cenderung 

lembut, lebih halus dalam mendidik anak dan lebih 

mengutamakan kenyamanan seorang anak.”
54
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Menurut keterangan di atas, pendidikan anak 

yang paling utama adalah diperoleh dari kedua 

orang tuanya. Cara mendidik anak seorang apak 

dan ibu pun berbeda. Seorang bapak lebih terkenal 

dengan sifat kerasnya sehingga cenderung kurang 

telaten dan sabar dalam mendidik anaknya. Bereda 

dengan seorang istri/ibu, ia lebih cenderung lembut 

dan sabar dalam mendidik anaknya. Seorang ibu 

lebih mengutamakan kenyaman seorang anak 

ketika mendidiknya. 

Berdasarkan obserasi dilapangan, ketika 

penulis memberikan pertanyaan kepada para santri 

sekilas tentang isi pembelajaran  kitab Qurrat al-

„Uyun yang dilakukan malam hari setelah diniyah 

berakhir di aula pondok pesantren Al-Barokah 

Mangunsuman Siman Ponorogo.
55

 

Waktu menunjukkan pukul 20:00 WIB, 
menandakan bahwa waktu diniyah malam 
telah berakhir. Santri bersiap-siap untuk 
berangkat ke masjid menunaikan ibadah 
sholat isya‟ secara berjamaah yang dipimpin 
oleh KH Imam Suyono selaku pengasuh 
pondok pesantren Al-Barokah Mangunsuman 
Siman Ponorogo.  
Setelah selesai melaksanakan sholat isya‟ 
para santri erkumpul di Aula pondok 
pesantren untuk diberi pertanyaan perilahal 
pemahamannya terhadap kitab Qurrat al-
Uyun. Dengan begitu penulis dapat 
mengetahui sejauh mana santri menyimak 
pembelajaran tersebut. 
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BAB V 

ANALISIS PEMBINAAN KITAB QURRAT AL-UYUN 

DALAM RANGKA MENDIDIK SANTRI SIAP 

MEMBINA RUMAH TANGGA DI PONDOK 

PESANTREN AL-BAROKAH MANGUNSUMAN 

SIMAN PONOROGO 

 

A. Pembinaan Kitab Qurrat al-‘Uyữn di Pondok 

Pesantren Al-Barokah Mangunsuman Siman 

Ponorogo 

 

Kitab Qurrat al-„Uyữn ialah kitab yang secara 

lengkap berisi tentang hal-hal yang berhubungan 

dengan pernikahan, menentukan tanggal yang baik 

untuk pernikahan sampai dengan bagaimana membina 

rumah tangga dan semua hal yang berhubungan dengan 

rumah tanggal dijelaskan secara lengkap dalam kitab 

Qurrat al-„Uyữn 

Berdasarkan teori dalam buku karangan Rustam 

Ibrahim bahwa pembelajaran kitab kuning adalah 

kegiatan belajar mengajar yang interaktif yang terjadi 

antara peserta didik dan pendidik di sekolah/madrasah 

dengan menggunakan buku atau kitab klasik sebagai 

pegangan dalam proses belajar mengajar yang 

menggunakan aksara Arab yang dihasilkan oleh para 

ulama di masa lampau. 

Berdasarkan hasil penelitian, kitab Qurrat al-

„Uyữn merupakan sejenis kitab kuning yang berbahasa 
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Arab yang digunakan sebagai pedoman dalam 

pembelajaran mengenai pendidikan rumah tangga di 

pondok pesantren Al-Barokah Mangunsuman Siman 

Ponorogo. Pondok pesantren Al-Barokah selalu 

menggunakan kitab kuning sebagai pegangan yang 

digunakan ketika proses belajar mengajar berlangsung. 

Hal ini merupakan kebiasaan yang turun temurun 

dilakukan di pondok pesantren Al-Barokah. Karena 

pondok pesantren Al-Barokah merupakan pondok 

pesantren salaf. Kitab kuning sendri merupakan ruh dari 

kurikulum pesantren salaf. Bahkan bisa dikatakan, 

lembaga pendidikan belum sah disebut pesantren salaf 

tanpa keberadaan kitab kuning di dalamnya. 

Berdasarkan teori yang ada pada buku yang 

dikeluarkan oleh Departemen Agama RI yang berjudul 

pola pembelajaran di pesantren bahwa  metode 

bandongan disebut juga dengan metode wetonan. 

Metode bandongan dipimpin oleh seorang ustadz yang 

ertugas membacakan, menerjemahkan, menerangkan 

dan seringkali mengulas teks-teks kitab berbahasa Arab 

tanpa harakat. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di 

pondok pesantren Al-Barokah, metode bandongan telah 

diterapkan di pesantren tersebut sejak lama. Ketika 

pembelajaran kitab Qurrat al-„Uyữn metode yang 

digunakan adalah metode bandogan. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti 

dapat menganalisa pembelajaran kitab Qurrat al-„Uyun 

di pondok pesantren Al-Barokah Mangunsuman Siman 

Ponorogo sudah memenuhi sudah sesuai dengan teori 
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yang ada yaitu mengenai isi kitab Qurrat al-„Uyun yang 

diajarkan oleh seorang guru/ustadz kepada para 

santrinya sudah sesuai dengan isi kitab Qurrat al-„uyun 

aslinya yaitu mengenai hal-hal yang berhubungan 

dengan pernikahan sampai dengan berumah tangga. 

Dalam kitab Qurrat al-„Uyun dijelaskan secara 

mendetail mengenai hal tersebut seperti halnya 

bagaimana permulaan baik untuk membangun mahligai 

rumah tangga, apa saja yang harus diupayakan dalam 

membina mahligai rumah tangga yakni mencakup 

hubungan intim yang dilakukan oleh suami kepada 

istrinya. Selain itu, juga dijelaskan mengenai  hal-hal 

yang harus dijauhi dalam hubungan suami istri dan lain 

sebagainya. 

Dalam pembelajaran kitab Qurrat al-„Uyun 

telah berjalan dengan baik dan menggunakan metode 

bandongan yang biasanya digunakan oleh pesantren-

pesantren salaf lainnya. Tidak semua pesantren 

menggunakan metode bandongan. Kebanyakan 

pesantren yang menggunakan metode bandongan 

adalah pesantren salaf. Pesantren modern biasanya 

menggunakan metode belajar seperti di sekolah umum. 

Selain itu, dalam pembelajaran kitab Qurrat al-

„Uyun juga terdapat beberapa kendala namun hal 

tersebut masih bisa ditangani baik dari guru/ustadznya 

sendiri maupun dari santrinya. Kendala-kendala yang 

dihadapi bukanlah kendala yang besar sehingga hal 

tersebut dapat disiasati sepertihalnya suara guru yang 

kurang jelas dikarenakan banyaknya santri yang ramai. 

Kendala seperti itu termasuk kendala yang sering terjadi 
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dan bisa dikatakan wajar terjadi ketika proses belajar 

mengajar sedang berlangsung. Kendala lainnya adalah 

ketika guru menjelaskan tidak adanya santri yang 

bertanya, hal itu membuat ustadz/guru berfikir apakah 

santrinya sudah memahami materi yang disampaikan 

ataukah belum. 

Pembelajaran kitab Qurrat al-„Uyun 

memberikan banyak manfaat terlebih bagi santri 

pondok pesantren Al-Barokah Mangunsuman Siman 

Ponorogo karena rata-rata santrinya adalah mahasiswa. 

Seumuran mahasiswa bisa dibilang usia yang tepat 

untuk memperoleh pendidikan mengenai rumah tangga. 

Jika pendidikan mengenai rumah tangga diajarkan pada 

anak sekolah menengah pertama dan sekolah menengah 

atas bukanlah hal yang tepat dikarenakan seusia mereka 

belum waktunya untuk membahas mengenai masalah 

rumah tangga. 

Selain kitab Qurrat al-„Uyun diajarkan kepada 

mahasiswa, kitab ini diajarkan kepada para santri 

dilingkungan pondok pesantren sehingga dapat 

mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dalam 

proses pembelajaran kitab Qurrat al-„Uyun. Kitab 

Qurrat al-„Uyun terbukti anyak memberikan nilai 

positif bagi para santri. dengan adanya pembelajaran ini 

santri lebih mengetahui bagaimana cara membina 

rumah tangga yang baik yang sesuai dengan syariat 

islam. Santri dapat memperoleh bekal untuk masa 

depannya. 

Pendidikan mengenai rumah tangga merupakan 

hal yang wajib dipelajari oleh setiap orang apalagi 
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santri. Sehingga ketika suatu saat nanti seorang santri 

sudah menikah dan membina suatu rumah tangga, ia 

dapat mengetahui hal-hal ataupun perkara apa saja yang 

harus dilakukan serta dihindari dalam suatu rumah 

tangga. Dan ketika seorang santri menemui masalah 

dalam rumah tangganya, ia dapat mengetahui bagamana 

cara menyelesaikan masalah yang baik dan tidak begitu 

saja memtuskan dengan jalan pintas seperti halnya 

perceraian. 

Kebanyakan orang pada umumnya 

menyepelekan tentang pendidikan mengenai rumah 

tangga. Mereka beranggapan bahwa membina rumah 

tangga yang baik adalah dengan menjaga kerukunan 

antara suami istri dan mertuanya padahal sebenarnya 

masih banyak yang perlu dipelajari mengenai rumah 

tangga. Pendidikan rumah tangga tidak hanya menjalin 

hubungan baik antara suami istri tetapi juga bagaimana 

cara menyenangkan suami seperti halnya berhubungan 

intim yang baik, kapan saja waktu yang dilarang dan 

cara mendidik anak yang baik. ketika seorang santri 

telah memahaminya maka pernikahan yang mereka 

lakukan akan bernilai ibadah dan rumah tangga yang 

dibina akan menjadi rumah tangga yang penuh dengan 

barokah. 
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B. Analisis tentang Implikasi Pembinaan Kitab Qurrat 

al-‘Uyữn Terhadap Kesiapan Santri dalam 

Membina Rumah Tangga di Pondok Pesantren Al-

Barokah Mangunsuman Siman Ponorogo 

Berdasarkan teori yang ada di dalam kitab  

Qurrat al-„Uyữn dijelaskan bagaimana membina rumah 

tangga yang baik diantaraya ialah waktu yang dilarang 

melakukan hubungan intim antara suami dan istri yaitu 

ketika istri haidh, nifas dan ketika bulan ramadhan. hak 

dan kewajiban antara suami dan istri ialah memberikan 

dan memperoleh nafkah baik lahir maupun batin, suami 

berhak memperoleh pelayanan dari istri dan istri berhak 

disayangi oleh suami. cara mendidik anak yang baik 

sesuai dengan ajaran islam yaitu dengan melatih dan 

mendidik anak dengan selalu mengawasinya sejak anak 

lahir, karena anak merupakan amanat yang dibebankan 

kepada orang tua. Oleh karena itu, orang tua tidak 

diperbolehkan mengasuhkan anak kecuali kepada 

perempuan yang baik. 

Berdasarkan hasil penelitian tentang implikasi 

pembelajaran kitab Qurrat al-„Uyun terhadap kesiapan 

santri dalam membina rumah tangga di pondok 

pesantren Al-Barokah Mangunsuman Siman Ponorogo, 

penulis dapat mengetahuinya berdasarkan tiga 

pertanyaan yang diberikan kepada para santri yaitu: 

Pertama, mengenai kapan waktu yang dilarang 

untuk melakukan hubungan intim suami istri adalah 

ketika seorang istri tengah haidh dan nifas, ketika 

sedang melaksanakan puasa ramadhan dsiang hari, 

ketika suami istri sedang meaksanakan ibadah haji dan 
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umrah. Waktu-waktu tersebut merupakan waktu yang 

dilarang bagi suami istri melakukan hubungan intim. 

Kedua, apa saja yang termasuk hak dan 

kewajiban antara suami dan istri, kewajiban bagi suami  

memberikan nafkah kepada istrinya baik lahir maupun 

batin dan hak suami adalah memperoleh pelayanan dari 

istrinya. Sedangkan hak istri adalah memperoeh nafkah 

dari suami dan kewajiban istri adalah melayani suami 

dan menjaga kehormatan dirinya ketika suami tidak ada 

di rumah. 

Ketiga, bagaimana cara mendidik anak yang 

baik. Pendidikan yang paling utama diperoleh seorang 

anak melalui orangtuanya. Selain itu, dengan 

memberikan pendidikan umum kepada anak melalui 

sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. 

Sedangkan pendidikan agama adalah dengan 

memasukkan anak ke dalam pondok pesantren. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti 

menganalisa bahwa pemahaman santri mengenai materi 

tentang pendidikan rumah tangga yang diberikan 

kepada santrinya melalui kitab Qurrat al-„Uyữn dapat 

diterima dan dipahami dengan baik. hal itu terbukti 

berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan 

kepada para santri mampu terjawab dengan begitu baik 

meskipun jawaban mereka bereda-beda tetapi pada 

intinya jawaban yang mereka berikan telah sesuai 

dengan apa yang tertulis di dalam kitab Qurrat al-

„Uyun. 

Sebagai seorang santri yang mempunyai latar 

belakang lulusan pondok pesatren haruslah memahami 



 

68 
 

mengenai hak dan kewajiban sebagai seorang suami 

mapun sebagai seorang istri. Karena dengan begitu, 

santri dapat menghindari apa saja yang dilarang dan 

mampu menjalankan dengan baik apa saja yang 

diperbolehkan di dalam suatu rumah tangga. Sejak 

proses ijab-qobul, seorang suami sudah memiliki hak 

dan kewajiban terhadap istrinya. Suamipun telah resmi 

menjadi imam bagi istrinya. Suami telah memikul 

tanggung jawab besar dipundaknya ketika proses akad 

nikah selesai, yaitu bertanggung jawab atas kehidupan 

istrinya. Melaksanakan hak dan kewajiban antara suami 

dan istri adalah wajib, karena apabila tidak 

dilaksanakan maka suami istri tersebut tidaklah 

menjalankan amanah. 

Hak seorang suami adalah mendapatkan 

ketaatan dan kepatuhan dari seorang istri. Seorang istri 

hendaklah mentaati perintah suaminya, tidak durhaka 

terhadap suaminya, selalu melayani suami dengan baik, 

selalu membuat suami bahagia dan lain sebagainya. 

Meskipun suami memiliki hak untuk ditaati, bukan 

berarti semua perintahnya harus dituruti. Islam 

melarang istri mentaati suami dalam hal kemaksiatan. 

Contohnya ketika suami melarang istrinya shalat, atau 

bila suami memerintahkan istrinya untuk menipu, maka 

istri tidak boleh menurutinya. Seorang istri hanya boleh 

mentaati perintah suaminya apabila perintah tersebut 

dalam hal kebaikan dan tidak menyimpang dari ajaran 

islam. 

Ketika seorang suami telah menerima haknya 

atas istrinya, maka sekarang tinggal suami yang 
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menunaikan kewajibannya atas istri. Adanya kewajiban 

suami atas istri merupakan bentuk dari keadilan islam. 

Sebab, bukan hanya suami saja yang wajib dihormati 

oleh istri, tetapi sebagai balasannya, suamipun memiliki 

kewajiban kepada istri untuk memperlakukan istri 

dengan perlakuan yang sama. Kewajiban paling utama 

suami terhadap istrinya ialah membayar mahar karena 

mahar itu sifatnya harus. Seorang suami harus dan 

wajib membayar mahar yang telah disepakati dan 

disebutkan dalam ijab-qobul. Selain itu, memberikan 

nafkah baik lahir maupun batin kepada istrinya. 

Seorang suami wajib menafkahi istrinya karena seorang 

suami merupakan tulang punggung dan kepala 

keluarga. Memberikan nafkah tidak hanya berupa 

sandang, pangan, maupun papan. Memberikan nafkah 

juga harus berupa nafkah batin seperti memberikan 

cinta dan kasih sayang terhadap istrinya. kewajiban 

seorang istri terhadap suami adalah melayani suami, 

menjaga nama bak dan harta suami ketika suami tidak 

ada, mentaati perintah suami dan lain seabagainya.  

Selain hak dan kewajiban antara suami istri. 

Seorang santri harus memahami bagaimana cara 

mendidik anak yang baik dalam suatu rumah tangga. 

Mendidik anak haruslah berhati-hati, sebab pada zaman 

saat ini teknologi semakin berkembang, semua orang 

dapat mengakses berbagai macam informasi melalui 

internet secara cepat dan mudah. Bukan hanya remaja, 

orang tua, bahkan anak-anak sudah mampu mengakses 

internet dengan sangat mudah. Jika orang tua tidak 

pandai mendidik anaknya, maka seorang anak bisa saja 
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terjerumus ke dalam hal-hal negatif seperti pergaulan 

bebas, narkoba, dan minum-minuman keras. Banyaknya 

kasus kenakalan remaja bukan hanya disebabkan oleh 

anak itu sendiri melainkan karena kurangnya perhatian 

dan kasih sayang dari orang tuanya. 

Memberikan pendidikan kepada anak dimulai 

dari anak lahir. Ketika seorang anak lahir, orangtua 

merupakan sumber ilmu yang paling utama bagi 

seorang anak. Anak belajar berbicara, makan, minum 

dan lain sebagainya dari orang tuanya. Kemudian ketika 

seorang anak telah bertambah usianya, orangtuanya 

mulai mengenalkannya dengan pendidikan umum yaitu 

dengan memasukkannya di sekolah dasar sampai 

dengan perguruan tinggi. Orangtua juga mengajarkan 

kepada anaknya ilmu agama, bagaimana cara membaca 

al-Qur‟an dengan baik dan benar adalah dengan 

memasukannya ke dalam TPA (taman pendidikan al-

Qur‟an). Selain itu, penddikan agama yang lebih 

mendetail dan lebih banyak dapat diberikan kepada 

seorang anak dengan memasukkannya ke dalam pondok 

pesatren. 

Kehidupan rumah tangga merupakan suatu hal 

yang akan dialami setiap orang. Untuk itu, setiap orang 

harus memiliki bekal agar kehidupan rumah tangganya 

dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan berkah 

dari Allah Swt. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian mengenai Pembinaan 

Kitab Qurrat al-„Uyữn dalam Rangka Mendidik Santri 

Siap Membina Rumah Tangga di Pondok Pesantren Al-

Barokah Mangunsuman Siman Ponorogo, hasil 

penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kitab Qurrat al-„Uyữn merupakan sejenis kitab 

kuning yang berisi tentang pendidikan mengenai 

rumah tangga yang diajarkan di pondok pesantren 

Al-Barokah Mangunsuman Siman Ponorogo dengan 

menggunakan metode bandongan. Yang rutin 

diadakan setiap hari Rabu sore ba‟da sholat asyar 

yang diikuti oleh semua santri baik putra maupun 

putri yang berada di pondok pesantren Al-Barokah. 

2. Implikasi pembinaan kitab Qurrat al-„Uyun terhadap 

kesiapan santri dalam membina rumah tangga dapat 

dilihat ketika santri menjawab pertanyaan tentang  

materi yang ada di dalam kitab Qurrat al-„Uyun 

yaitu mengenai waktu yang dilarang untuk 

berhubungan intim antara suami istri, hak dan 

kewajiban suami istri dan bagaimana mendidik anak 

yang baik. Terbukti bahwa santri dapat menjawab 

pertanyaan dengan tepat, meskipun antara satu 

dengan yang lain berbeda penyampaiaannya tetapi 

pada intinya jawaban mereka sama. 
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B. Saran 

1. Bagi pondok 

Diharapkan bagi Pondok Pesantren Al-

Barokah Mangunsuman Siman Ponorogo untuk 

terus dan turun temurun dari periode sekarang 

hingga periode selanjutnya dalam memberikan 

pendidikan tentang rumah tangga kepada santrinya, 

karena pendidikan mengenai rumah tangga sangat 

dibutuhkan santri sebagai bekal dalam membina 

rumah tangga. 

2. Bagi Ustadz 

Diharapkan bagi Ustadz yang mengajarkan 

kitab Qurrat al-„Uyữn untuk lebih memperhatikan 

santrinya dalam mengajar, seperti memberikan 

pertanyaan kepada santri, sesekali Ustadz menyuruh 

santri menerangkan materi yang sudah pernah 

diajarkannya. Dengan begitu Ustadz dapat 

mengetahui sejauh mana pemahaman santri dalam 

menyerap materi yang ada di dalam kitab Qurrat al-

„Uyun. 

3. Bagi Santri 

Diharapkan bagi para santri Pondok 

Pesantren Al-Barokah Mangunsuman Siman 

Ponorogo untuk lebih menyimak dan 

memperhatikan materi yang ada di dalam kitab 

Qurrat al-„Uyun dengan sungguh-sungguh. Karena 

setiap orang kelak akan membina rumah tangganya 

masing-masing. Untuk itu, santri harus 

mempersiapkannya dengan mempelajari kitab 

Qurrat al-„Uyun. 
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