
 

1 

 

UPAYA PENINGKATAN KUALITAS BACAAN 

AL-QUR’AN SANTRI MELALUI PEMBELAJARAN 

KITAB HIDA>YAT AL-SHIBYA>N DI PONDOK 

PESANTREN DARUL HIKAM JORESAN MLARAK 

PONOROGO 

 

SKRIPSI 

 

 

 

 

 

Oleh: 

 

MUH. TAUFIQURROHMAN 

NIM. 210312218 

 

 

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI 

(IAIN) PONOROGO 

2019 

 

 

2019 



2 

 

ABSTRAK 

Taufiqurrohman, Muhammad. 2019 Upaya Peningkatan 

Kualitas  Bacaan Al-Qur‟an Santri Melalui 

Pembelajaran Kitab Hida>yat Al-Shibya>n (Studi 

Kasus Di Pondok Pesantren Darul Hikam Joresan 

Mlarak Ponorogo) Skripsi. Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 

Pembimbing Nur Kolis, Ph.D 
 

Kata Kunci: Kitab Hida>yat Al-Shibya>n, Pondok Pesantren 

Darul Hikam 

Penelitian ini merupakan upaya peningkatan kualitas 

bacaan Al-Qur‟an santri melalui pembelajaran kitab Hida>yat 

Al-Shibya>n di PP. Darul Hikam Joresan Mlarak Ponorogo. 

Dalam suatu pembelajaran, kegiatan belajar mengajar tidak 

cukup hanya mentransfer Ilmu dan berceramah saja. 

Sebagai seorang guru harus mempunyai skill dan metode-

metode pembelajaran yang menyenangkan sehingga 

pembelajaran bisa tercapai dengan efektiv dan efisien. 

  Dalam skripsi ini menggunakan rumusan masalah 

sebagai berikut: (1) Bagaimana Pembelajaran Al-Qur‟an 

Menggunakan Kitab Hida>yat Al-Shibya>n? (2) Bagaimana 

Metode Pembelajaran kitab Hida>yat Al-Shibya>n? (3) 

Bagaimana Implikasinya Bagi Santri di PP. Darul Hikam?. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) Mengetahui 

pelaksanaan pembelajaran kitab Hida>yat Al-Shibya>n di PP. 

Darul Hikam Joresan (2) Mengetahui metode pembelajaran 

kitab Hida>yat Al-Shibya>n di PP. Darul Hikam Joresan (3) 

Mengetahui implikasi pembelajaran kitab Hida>yat Al-
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Shibya>n dalam meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur’an 

santri di PP. Darul Hikam Joresan.  

Jenis penelitian ini adalah studi kasus yaitu suatu 

penelitian yang dilakukan untuk mempelajari secara 

intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, interaksi 

lingkungan, suatu unit sosial, individu, keluarga, lembaga 

atau masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan mengambil lokasi di PP. Darul Hikam 

Joresan Mlarak Ponorogo. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Analisis data dilakukan dengan memberi makna terhadap 

data yang berhasil dikumpulkan, dan dari makna itulah 

ditarik kesimpulan. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah :     

(1) Pembelajaran Al-Qur‟an menggunakan kitab Hida>yat 

Al-Shibya>n di PP. Darul Hikam Joresan meliputi beberapa 

langkah. Langkah awal adalah persiapan, kemudian 

pelaksanaan, dan yang terakhir adalah evaluasi. Kurikulum 

yang digunakan adalah kurikulum lokal (pihak pondok yang 

membuat kurikulum sendiri) (2) Metode yang diguanakan 

dalam pembelajaran kitab Hida>yat Al-Shibya>n adalah 

perpaduan beberapa metode, diantaranya metode 

weton/bandongan dan metode ceramah (3) Implikasi 

pembelajaran kitab Hida>yat Al-Shibya>n bagi santri adalah 

dari 23 santri rata-rata mampu membaca Al-Qur‟an dengan 

baik dan benar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam pendidikan Islam di Indonesia, pesantren 

dikenal sebagai salah satu jenis pendidikan yang 

bersifat trasidional untuk mempelajari, memahami, 

mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran 

Islam dengan menekankan pentingnya moral 

keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. 

Lembaga ini hidup sejak ratusan tahun (300-400) tahun 

yang lampau, dan telah menjadi bagian yang mendalam 

dari sistem kehidupan sebagian besar umat Islam 

Indonesia, yang merupakan golongan mayoritas bangsa 

Indonesia, dan telah mengalami perubahan dari masa 

kemasa sesuai perjalanan hidup umat.
1
 Keberadaan 

pesantren ini tidak terlepas dari pengaruh dakwah Wali 

Songo di abad 15-16 di Jawa. Yaitu figur Maulana 

Malik Ibrahim merupakan sosok pendakwah yang 

menyelenggarakan pendidikan dengan melibatkan 

murid-muridnya untuk mengembangkan persawahan.
2
 

Pesantren dilahirkan atas dasar kewajiban 

dakwah islamiyah, yakni menyebarkan dan 

mengembangkan ajaran Islam, sekaligus mencetak 

kader-kader ulama atau da‟i. Pesantren sendiri menurut 

pengertian dasarnya adalah tempat belajar para santri, 

                                                 
1
 Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren (Jakarta: 

INIS, 1994), 55. 
2
 Ifrosyin, Kisah-kisah Santri Mengandung Hikmah (Kediri: 

CV. Harapan Mandiri, 2006), 7. 
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sedangkan pondok berarti rumah atau tempat tinggal 

sederhana yang terbuat dari bambu. Disamping itu kata 

pondok juga berasal dari bahasa arab funduq yang 

berarti hotel atau asrama.
3
 

Jika mendengar kata pesantren pasti di dalamnya 

terdapat pula namanya santri. Santri idealnya sudah 

mampu membaca Al-Qur‟an sesuai dengan kaidah Ilmu 

tajwid sebagai target pokoknya.
4
 Namun kenyataannya 

tidak seluruh santri mampu ataupun pandai dalam 

membaca Al-Qur‟an. 

Di Pondok Pesantren Darul Hikam Joresan, 

Berdasarkan observasi awal peneliti, rata-rata para 

santri sudah mampu membaca AL-Qur‟an dengan baik 

dan benar. Hal tersebut karena ditunjang oleh 

pembelajaran kitab Hida>yat Al-Shibya>n. 

Secara garis besar lembaga pondok pesantren 

dibagi dalam dua kelompok besar. Pertama, pesantren 

salafi yang tetap mempertahankan pengajaran kitab-

kitab klasik (dikenal dengan istilah kitab kuning) 

sebagai inti pendidikan pesantren. Kedua, pesantren 

khalafi atau lebih dikenal dengan pondok modern, yang 

telah memasukkan pelajaran-pelajaran umum dalam 

Madrasah yang dikembangkan secara klasikal. 

                                                 
3
 Enung K Rukiati dan Fenti Hikmawati. Sejarah 

Pendidikan Islam Di Indonesia (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 103. 
4
 Chairani Idris dan Tasyrifin Karim, Buku Pedoman 

Pembinaan dan pengembangan TK Al-Qur‟an Badan Komunikasi 

Pemuda Masjid Indonesia (BKMI), Lembaga Pembinaan 

Pengembangan TK Al-Qur‟an (BKPRMI) (Jakarta: 1994), 2. 
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Kitab kuning yang dikaji di pesantren adalah 

kitab-kitab yang isinya relevan dengan tujuan 

pesantren, yakni mendidik dan mengajarkan ilmu-ilmu 

agama Islam, sebagai upaya mewujudkan menusia 

tafaqquh fî ad-dî>n.
5
 

Pada umumnya pembelajaran kitab dimulai dari 

tingkat pertama yaitu mempelajari tata bahasa arab atau 

ilmu nah}w dan sharf, apabila para santri telah 

menyelesaikan beberapa cabang tata bahasa Arab 

tersebut, barulah dia memulai pelajaran agama yang 

sebenarnya, yang pertama dan terpenting biasanya 

adalah fiqh, tauhid dan tafsir Al-Qur`an. Setelah 

menyelesaikan ketiga macam pelajaran pokok tersebut, 

para santri dapat mengambil pelajaran akhlak, tasawuf, 

hadits, hisab atau falak, yang semuanya tergantung pada 

keahlian atau perhatian Kiai pesantren tersebut.
6
 

Selain menggunakan tahapan-tahapan dalam 

proses pembelajaran, pembelajaran kitab-kitab klasik di 

pesantren juga menggunakan metode pembelajaran 

yang unik dalam penyampaiannya. 

Metode pembelajaran merupakan salah satu 

faktor yang memegang peranan penting dalam rangka 

keberhasilan program pengajaran. Dalam kegiatan 

belajar mengajar, guru harus memilih strategi agar anak 

                                                 
5
 Rohadi Abdul Fatah, M. Tata Taufiq dan Abdul Mukti 

Bisri, Rekonstruksi Pesantren Masa Depan (Jakarta: PT. Listafariska 

Putra, 2008), 24. 
6
 Karel A. Steenbrinnk, Pesantren Madrasah Sekolah 

Pendidikan Islam dalam Kurun Modern (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 

1994), 13-14. 
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didik dapat belajar dengan efektif dan efisien, mengena 

pada tujuan yang diharapkan. Salah satu untuk memiliki 

strategi itu harus menguasai teknik-teknik penyajian 

atau biasanya disebut metode mengajar.
7
 Dalam dunia 

pesantren dikenal sistem pendidikan dengan 

menggunakan metode pengajaran sorogan, dan wetonan 

atau bendungan (menurut istilah dari jawa barat). 

Metode weton adalah metode pembelajaran kitab secara 

kelompok, dimana kiai membaca, menerjemahkan, dan 

menjelaskan pengertian isi kitab yang dikaji, sementara 

para santri menyimak sambil memberikan harakat dan 

menulis penjelasannya di sela-sela kitab yang dibawa.
8
 

Metode Sorogan disebut juga sebagai cara mengajar 

per-kepala, yaitu setiap santri mendapat kesempatan 

tersendiri untuk memperoleh pelajaran secara langsung 

dari kiai.
9
 Sistem sorogan dalam pengajian ini 

merupakan bagian yang paling sulit dari keseluruhan 

sistem pendidikan di pesantren, sebab sistem sorogan 

menuntut kesabaran, kerajinan, ketaatan dan disiplin 

pribadi guru pembimbing dan murid/santri.
10

 Sistem 

sorogan ini termasuk penerapan sistem pembelajaran 

dengan pendekatan individu. Sistem ini memungkinkan 

                                                 
7
 Binti Maunah, Metodologi Pengajaran Agama Islam 

(Yogyakarta: TERAS. 2009), 82. 
8
Abdullah Aly, Pendidikan Islam Multi Kultural di 

Pesantren Telaah Terhadap Kurikulum Pondok Pesantren Modern 

Islam Assalaam Surakarta (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 166. 
9
 Enung K. Rukiati dan Fenti Hikmawati, Sejarah 

Pendidikan Islam Di Indonesia (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 106. 
10

 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren Studi Tentang 

Pandangan Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia 

(Jakarta: LP3ES, 2011), 54. 
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seorang guru/kiai melakukan pendekatan-pendekatan 

personal, bahkan pendekatan spiritual dengan para 

santri. Kiai mengawasi, menilai dan membimbing 

secara maksimal kemampuan seorang murid dalam 

menguasai bahasa Arab.
11

 

Di pondok pesantren Darul Hikam Joresan 

Mlarak Ponorogo yang merupakan salah satu pondok 

salafi di situ diajarkan berbagai kitab klasik, salah satu 

kitab yang diajarkan adalah kitab Hida>yat Al-Shibya>n 

karangan Shaykh Hussen Kedah-Banjari atau nama 

penuhnya Abu Abdullah bin Muhammad Nasir bin 

Muhammad Thayyib bin Mas’ud bin Qadhi Abu Su’ud 

bin Syaikh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-

Banjari. Kitab ini berisi qaidah bagaimana mestinya 

membaca Al-Qur‟an untuk pelajaran permulaan. 

Pembelajaran kitab ini dibimbing oleh Bapak Purnomo 

Hamid selaku guru/ ustadz di Pondok Pesantren Darul 

Hikam. 

Metode yang digunakan dalam Pembelajaran 

kitab Hida>yat Al-Shibya>n ini menggunakan metode 

wetonan, yang dalam praktiknya dimana seorang 

kyai/ustadz  membaca, menerjemahkan, dan 

menjelaskan pengertian isi kitab yang dikaji, sementara 

para santri menyimak sambil memberikan harakat dan 

menulis penjelasannya di sela-sela kitab yang dibawa.  

 

                                                 
11

 Rohadi Abdul Fatah, M. Tata Taufiq dan Abdul Mukti 

Bisri, Rekonstruksi Pesantren Masa Depan (Jakarta: PT. Listafariska 

Putra, 2008), 6. 
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Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis 

tertarik untu melakukan penelitian pembelajaran 

tersebut dengan judul skripsi “Upaya Peningkatan 

Kualitas Bacaan Al-Qur‟an Santri Melalui 

Pembelajaran Kitab Hida>yat Al-Shibya>n Di Pondok 

Pesantren Darul Hikam Joresan Mlarak Ponorogo”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan dengan judul penelitian di atas 

maka peneliti memfokuskan penelitian pada “Upaya 

Peningkatan Kualitas Bacaan Al-Qur‟an Santri Melalui 

Pembelajaran Kitab Hida>yat Al-Shibya>n di Pondok 

Pesantren Darul Hikam Joresan Mlarak Ponorogo”. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka 

rumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Al-Qur‟an 

menggunakan kitab Hida>yat Al-Shibya>n di Pondok 

Pesantren Darul Hikam Joresan Mlarak Ponorogo? 

2. Bagaimana metode pembelajaran kitab Hida>yat Al-

Shibya>n di pondok pesantren Darul Hikam Joresan 

Mlarak Ponorogo? 

3. Bagaimana implikasi pembelajaran kitab Hida>yat 

Al-Shibya>n dalam meningkatkan kualitas bacaan Al-

Qur‟an santri di Pondok Pesantren Darul Hikam 

Joresan Mlarak Ponorogo? 
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D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendiskripsikan dan menjelaskan 

pelaksanaan pembelajaran kitab Hida>yat Al-Shibya>n 

di pondok pesantren Darul Hikam Joresan Mlarak 

Ponorogo 

2. Untuk mendiskripsikan dan menjelaskan metode 

pembelajaran kitab Hida>yat Al-Shibya>n di Pondok 

Pesantren Darul Hikam Joresan Mlarak Ponorogo 

3. Implikasi pembelajaran kitab Hida>yat Al-Shibya>n 

dalam meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur‟an 

santri di Pondok Pesantren Darul Hikam 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat 

baik secara teoritis maupun praktis: 

1. Manfaat Teoritis 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan untuk pengembangan 

khazanah keilmuan khususnya dalam pendidikan 

Agama Islam yang dapat diterapkan ditengah-tengah 

masyarakat serta sebagai dasar pijakan bagi peneliti-

peneliti lain terhadap pengembangan penelitian lebih 

lanjut. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pondok Pesantren 

Agar hasil penelitian ini dapat dijadikan 

pendorong dalam usaha peningkatan kualitas 

pendidikan, serta untuk menentukan langkah-

langkah yang tepat dalam pengambilan kebijakan-

kebijakan. 
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b. Bagi Asa>tidz 

Diharapkan menjadi masukan bagi para 

Asa>tidz dalam usaha mendorong santrinya untuk 

meningkatkan kualitas keilmuannya 

c. Bagi Peneliti 

Penelitian ini selain secara formal sebagai 

salah satu syarat menempuh sarjana strata satu 

(S1), juga untuk untuk menambah dan 

mengembangkan wawasan pengetahuan dan 

intelektual yang telah diperoleh selama ini 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini, 

maka pembahasan dalam laporan penelitian ini 

dikelompokkan menjadi lima bab yang masing-masing 

bab terdiri dari sub-sub bab yang saling berkaitan. 

Sistematika dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

Bab I berisi pendahuluan, pada bab ini diberikan 

penjelasan secara umum dan gambaran tentang isi 

skripsi ini. Sedang penyusunannya terdiri dari: latar 

belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, 

dan sistematika pembahasan.  

Bab II berisi telaah hasil penelitian terdahulu 

dan kajian teori sebagai pedoman umum yang 

digunakan untuk landasan dalam melakukan penelitian. 

Bab III berisi metode penelitian yang meliputi 

pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, 

lokasi penelitian, data dan sumber data, prosedur 
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pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan 

keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian. 

Bab IV berisi paparan data umum mengenai 

sejarah berdirinya, letak geografis, visi misi, struktur 

organisasi, keadaan ustadz dan santri, paparan data 

khusus mengenai pelaksanaan pembelajaran, metode, 

dan implikasi pembelajaran kitab Hida>yat Al-Shibya>n 

bagi santri di pondok pesantren Darul Hikam Joresan 

Mlarak Ponorogo. 

Bab V berisi analisis data tentang pembelajaran 

kitab Hida>yat Al-Shibya>n dalam meningkatkan kualitas 

bacaan Al-Qur‟an santri di Pondok Pesantren Darul 

Hikam Joresan Mlarak Ponorogo. 

Bab VI berisi penutup yang meliputi kesimpulan 

dan saran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN TELAAH HASIL  

PENELITIAN TERDAHULU 

 

A. Pembelajaran 

1. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran berasal dari kata “belajar” yang 

mendapat awalan pe dan akhiran an. Keduanya (pe-

an) termasuk konfiks nominal yang bertalian dengan 

perfiks verbal “me” yang mempunyai arti proses.
1
 

Belajar dan pembelajaran merupakan dua 

konsep yang saling berkaitan. Konsep belajar 

berakar pada pihak siswa dan konsep pembelajaran 

berakar pada pihak guru dan keduanya bisa berdiri 

sendiri dan juga menyatu, bergantung pada situasi 

dari kedua kegiatan itu terjadi.
2
  

Menurut Arifin, belajar adalah suatu kegiatan 

anak didik dalam menerima, menanggapi serta 

menganalisa bahan-bahan pelajaran yang disajikan 

oleh pengajar yang berakhir pada kemampuan untuk 

menguasai bahan pelajaran yang disajikan itu.
3
 

Menurut Muhibbin Syah “belajar pada 

dasarnya adalah tahapan perubahan prilaku siswa 

                                                 
1
 DEPDIKBUD RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 664. 
2
 Aminuddin Rasyad, teori belajar dan pembelajaran 

(Jakarta: Uhamka Press, 2003), 1. 
3
 M. Arifin, Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di 

Sekolah Dengan di Rumah Tangga (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 172. 
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yang relative positif dan menetap sebagai hasil 

interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses 

kognitif”.
4
 

Belajar adalah suatu perubahan tingkah laku 

sebagai hasil dari pengalaman, maka keberhasilan 

belajar terletak pada adanya perubahan. Dari definisi 

diatas dapat disimpulkan adanya ciri-ciri belajar, 

yakni: 

1. Belajar adalah aktivitas yang menghasilkan 

perubahan pada diri individu yang belajar, baik 

aktual maupun potensial. 

2. Perubahan tersebut pada pokoknya berupa 

perubahan kemampuan baru yang berlaku dalam 

waktu yang relatif lama. 

3. Perubahan tersebut terjadi karena adanya usaha.
5
 

Belajar merupakan suatu proses dimana siswa 

dengan kemampuan awal yang dimilikinya, akan 

mengikuti kegiatan belajar mengajar sehingga 

didapatkan kemampuan akhir yang lebih baik atau 

tercapai tujuan pembelajaran. Untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang optimal diperlukan 

komponen-komponen PMB yang berupa sarana dan 

prasarana, guru, kurikulum dan lingkungan yang 

memadai dan mendukung. Sedangkan untuk 

mengukur keberhasilan sebuah proses belajar 

                                                 
4
 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan 

Pendekatan Baru (Bandung: Rosda Karya, 2005), 92. 
5
 Muhaimin dkk, Strategi Belajar Mengajar, (Surabaya, 

Citra Media Karya Anak Bangsa), !996), 44. 
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mengajar diperlukan program evaluasi yang 

terstruktur dan terencana. Rianto menggambarkan 

bagan sistem pengajaran sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, 

pembelajaran adalah “proses, cara, perbuatan 

menjadikan orang atau makhluk hidup belajar”.
6
 

Dalam UU SISDIKNAS nomor 20 tahun 2003, 

pembelajaran adalah “proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar”.
7
 

Menurut Oemar Hamalik pembelajaran 

adalah “suatu kombinasi yang tersusun meliputi 

unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, 

perlengkapan, dan prosedur yang saling 

                                                 
6
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 17. 
7
 Undang-Undang Repoblik Indonesia No 20 Tahun 2003 

Tentang System Pendidikan Nasional (T.tp.: PT Kloang Putra Timur, 

t.t), 4. 

Sarana 

Guru 

Siswa 

Kemampuan Awal 

Kurikulum 

Lingkungan Siswa  

Kemampuan Akhir 

Evaluasi PMB 
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mempengaruhi untuk mencapai tujuan 

pembelajaran”.
8
 

Menurut Abuddin Nata pembelajaran dapat 

diartikan sebagai usaha agar dengan kemauannya 

sendiri seseorang dapat belajar dan menjadikannya 

sebagai kebutuhan yang tidak dapat ditinggalkan.
9
 

2. Komponen-komponen Pembelajaran 

Pembelajaran adalah suatu sistem, artinya 

suatu keseluruhan yang terdiri dari komponen-

komponen yang berinteraksi antara satu dengan yang 

lainnya dan dengan keseluruhan itu sendiri untuk 

mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Adapun komponen-komponen tersebut 

meliputi: 

a. Tujuan pendidikan dan pengajaran 

b. Peserta didik atau siswa 

c. Tenaga kependidikan, khususnya guru 

d. Perencanaan pengajaran 

e. Strategi pembelajaran 

f. Media pengajaran 

g. Evaluasi pengajaran
10

 

 

 

                                                 
8
 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran (Jakarta: 

Bumi Aksara, 1999), 57. 
9
 Abuddin Nata, Perspektif Islam Tentang Strategi 
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Dalam mengajar perlu diperhatikan ada 4 

komponen atau unsur pengajaran yaitu: 

a. Tujuan 

Pada dasarnya tujuan umum pembelajaran 

yaitu menentukan apa yang harus dicapai, bukan 

alat artinya tidak memberi petunjuk bagaimana 

proses belajar mengajar akan dilakukan. Tujuan 

umum ini sering mencakup hasil belajar dalam 

ketiga domain, kognitif, afektif dan 

psikomotorik.
11

 

b. Bahan atau materi 

Bahan atau materi merupakan apa yang 

harus diberikan kepada murid. Pengetahuan, 

sikap/nilai serta keterampilan apa yang harus 

dipelajari murid. Bahan atau materi berfungsi 

memberi isi dan makna terhadap tujuan 

pengajaran. Bahan ini biasanya bersumber dari 

buku pelajaran yang telah ditentukan, akan tetapi 

tidak menutup kemungkinan guru mencari materi 

penunjang dari sumber-sumber lain. 

c. Metode dan alat praga 

Metode ini berfungsi sebagai jembatan 

atau cara untuk mencapai tujuan. Sedang alat 

adalah sarana fisik serta alat-alat atau teknologi 

pengajaran yang dipakai untuk memudahkan, 

mengefisienkan dan mengoptimalkan kualitas 

pengajaran. 
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d. Evaluasi 

Evaluasi ini berfungsi untuk memonitor 

tingkat keberhasilan proses belajar mengajar dan 

juga berfungsi memberikan feed back (umpan 

balik) guna penyempurnaan dan pengembangan 

proses belajar mengajar lebih lanjut. Memonitor 

keberhasilan ini mencakup dua hal yaitu untuk 

mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan 

pendidikan yang bersifat observable (dapat 

diamati) dan untuk mengetahui sejauh mana 

keberhasilan dapat dicapai measurable (dapat 

diukur) baik kualitas maupun kuantitasnya.
12

 

3. Tujuan Pembelajaran 

Belajar dapat didefinisikan sebagai suatu 

usaha atau kegiatan yang bertujuan mengadakan 

perubahan di dalam diri seseoran, mencakup 

perubahan tingkah laku, sikap, kebiasaan, ilmu 

pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya. 

Dari pengertian di atas, maka tujuan 

pembelajaran adalah sebagai berikut: 

a. Mengadakan perubahan di dalam diri antara lain 

tingkah laku 

b. Mengubah kebiasaan, dari yang buruk menjadi 

baik 

c. Mengubah sikap, dari negative menjadi positif 

                                                 
12
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d. Mengubah keterampilan 

e. Menambah pengetahuan dalam berbagai bidang 

ilmu.
13

 

4. Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Sistem 

Pembelajaran 

Terdapat faktor yang dapat mempengaruhi 

kegiatan proses sistem pembelajaran, diantaranya 

yaitu: 

a. Faktor Guru 

Guru adalah komponen yang sangat 

menentukan dalam implementasi suatu strategi 

pembelajaran. Dalam proses pembelajaran guru 

tidak hanya berperan sebagai model atau teladan 

bagi siswa yang diajarnya tetapi juga sebagai 

pengelola pembelajaran.
14

 Dengan demikian 

efektivitas proses pembelajaran terletak di pundak 

guru. Oleh karenanya keberhasilan suatu proses 

pembelajaran sangat ditentukan oleh kualitas atau 

kemampuan guru. 

b. Faktor Siswa 

Siswa adalah organism yang unik yang 

berkembang sesuai dengan tahap 

perkembangannya. Perkembangan anak adalah 

perkembangan seluruh aspek kepribadiannya, 

akan tetapi tempo dan irama perkembangan 

masing-masing anak pada setiap aspek tidak 

                                                 
13
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selalu sama.
15

 Proses pembelajaran dapat 

dipengaruhi oleh perkembangan anak yang tidak 

sama itu, di samping karakteristik lain yang 

melekat pada diri anak. 

c. Faktor Sarana dan Prasarana 

Sarana adalah segala sesuatu yang 

mendukung secara langsung terhadap kelancaran 

proses pembelajaran, misalnya media 

pembelajaran, alat-alat pembelajaran, 

perlengkapan sekolah, dan lain sebagainya. 

Prasarana adalah segala sesuatu yang 

secara tidak langsung dapat mendukung 

keberhasilan proses pembelajaran, misalnya jalan 

menuju sekolah, penerangan sekolah, kamar kecil 

dan sebagainya. Kelengkapan sarana dan 

prasarana dapat membantu guru dalam 

penyelenggaraan proses pembelajaran, dengan 

demikian sarana dan prasarana merupakan 

komponen penting yang dapat mempengaruhi 

proses pembelajaran.
16

 

d. Faktor Lingkungan 

Dilihat dari dimensi lingkungan, ada dua 

faktor yang dapat mempengaruhi proses 

pembelajaran, yaitu: 

1) Organisasi kelas, yang di dalamnya meliputi 

jumlah siswa dalam satu kelas merupakan 

aspek penting yaitu bisa mempengaruhi proses 
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16
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pembelajaran. Organisasi kelas yang terlalu 

besar akan kurang efektif untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. 

2) Iklim social-psikologis, yaitu keharmonisan 

hubungan antara orang yang terlibat dalam 

proses pembelajaran. 

 

B. Pembelajaran Al-Qur’an 

1. Pengertian Al-Qur‟an 

Lafal Al-Qur‟an secara bahasa sama dengan 

qira‟ah, yaitu akar kata dari qara‟a, qira‟atan wa 

qur‟anan, ia merupakan bentuk masdar menurut 

wazan dari kata fu‟lan, seperti qufran dan syukron. 

Bentuk kata kerjanya adalah qara‟a yang berarti 

mengumpulkan dan menghimpun.
17

 Dengan 

demikian lafal Al-Qur‟an dan qira‟ah secara bahasa 

berarti menghimpun dan memadukan sebagai huruf-

huruf dan kata-kata dengan sebagian lainnya. Firman 

Allah dalam Al-Qur‟an: 

                

        

Artinya : Sesungguhnya atas tanggungan kamilah 

mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu 

pandai) membacanya. Apabila Kami telah selesai 

                                                 
17

 Manna‟ Al-Qaththanan, Pengantar Studi Ilmu Al-Qur‟an, 

terj. Mabahits fi „ulumil qur‟an oleh Ainur Rariq El-Mazni (Jakarta: 

Pustaka Al-Kautsar, 2006), 12. 
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membacakannya Maka ikutilah bacaannya itu.(Q.S 

Al-Qiyamah: 17-18).
18

 

 

Sedangkan pengertian Al-Qur‟an seperti yang 

telah disepakati oleh ulama adalah firman Allah 

sekaligus mukjizat yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW melalui malaikat Jibril „alaihi as-

salam. Al-Qur‟an ditulis di mushaf dan dipelajari 

secara turun temurun (mutawattir), diawali dengan 

surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nash.
19

 

Pengertian Al-Qur‟an menurut Hasbi Ash 

Shidieqy adalah “wahyu Ilahi yang diturunkan 

kepada Muhammad SAW, yang telah disampaikan 

kepada kita ummatnya dengan jalan mutawattir, 

yang dihukum kafir orang yang mengingkarinya”.
20

 

Sedangkan menurut Subhi As-Shalih Al-

Qur‟an adalah “kalam Ilahi yang diturunkan kepada 

Nabi Muhammad SAW dan ditulis di dalam mushaf 

berdasarkan sumber-sumber mutawattir yang bersifat 

pasti kebenarannya, dan yang dibaca umat Islam 

dalam rangka ibadah”.
21

 

Dari beberapa pengertian di atas dapat 

disimpulkan bahwa, Al-Qur‟an adalah kalam Allah 
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berbahasa arab yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad melalui malaikat Jibril yang menjadi 

mu‟jizat atas kerasulannya untuk dijadikan petunjuk 

bagi manusia disampaikan secara mutawattir dalam 

mushaf dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri 

dengan surat an-Nash serta menjadi ibadah bagi yang 

membacanya. 

2. Tujuan Pembelajaran Al-Qur‟an 

Tujuan merupakan faktor yang sangat penting 

dalam kegiatan pembelajaran, karena keberhasilan 

suatu pembelajaran bisa dilihat dari tercapai tidaknya 

tujuan pembelajaran tersebut. Dengan tujuan, arah 

kegiatan pembelajaran menjadi jelas. 

Pembelajaran Al-Qur‟an sebagai suatu 

kegiatan interaksi belajar mengajar juga mempunyai 

tujuan. Adapun tujuan pembelajaran Al-Qur‟an 

sebagaimana diungkapkan oleh prof. Dr. Mahmud 

Yunus sebagai berikut: “1) agar pelajar dapat 

membaca Al-Qur‟an dengan fasih dan betul menurut 

tajwid. 2) agar pelajar dapat membiasakan Al-Qur‟an 

dalam kehidupannya. 3) memperkaya 

pembendaharaan kata-kata dan kalimat-kalimat yang 

indah dan menarik hati”.
22

 

Sesuai dengan standar isi, kurikulum yang 

berlaku untuk setiap satuan pendidikan adalah 

kurikulum berbasis kompetensi, dengan demikian 

tujuan yang diharapkan adalah sejumlah kompetensi 
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 Mahmud Yunus, Metodik Khusus Pendidikan Agama 
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yang dimiliki oleh siswa. Dalam PERMENDIKNAS 

NO.23/2006, dijelaskan bahwa standar kompetensi 

lulusan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

pada materi Al-Qur‟an tingkat SMP, yaitu 

menerapkan tata cara membaca Al-Qur‟an menurut 

tajwid, mulai dari tata cara membaca Al-Syamsiyah 

dan Al-Qomariyah sampai kepada menerapkan 

hokum bacaan mad dan waqaf. 

3. Metode pembelajaran Al-Qur‟an 

Metode pembelajaran merupakan salah satu 

faktor yang memegang peranan penting dalam 

rangka keberhasilan program pengajaran. Dalam 

kegiatan belajar mengajar, guru harus memilih 

strategi agar anak didik dapat belajar dengan efektif 

dan efisien, mengena pada tujuan yang diharapkan. 

Salah satu untuk memiliki strategi itu harus 

menguasai teknik-teknik penyajian atau biasanya 

disebut metode mengajar.
23

 

Diantara metode yang dapat digunakan untuk 

mempermudah siswa dalam membaca Al-Qur‟an 

antara lain:  

a. Metode talaqqi (Musyafahah/meniru) 

Yaitu metode pengajaran dimana guru dan 

murud berhadap-hadapan secara langsung. 

Pembelajaran membaca Al-Qur‟an dengan cara 

guru membaca terlebih dahulu, kemudian disusul 

siswa. Dengan penyampaian seperti ini, guru 
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dapat menerapkan cara membaca huruf dengan 

benar melalui lidahnya. Sedangkan anak dapat 

melihat dan menyaksikan langsung praktek 

keluarnya huruf dari lidah guru untuk 

ditirukannya, yang disebut musyafah (adu lidah). 

Penyampaian seperti ini diterapkanoleh Nabi 

Muhammad SAW kepada kalangan sahabat.
24

 

b. Pengajaran sistem iqra‟ 

Cara belajar dengan model iqra‟ ini pernah 

dijadikan proyek oleh Departemen Agama RI 

sebagai upaya untuk mengembangkan minat baca 

terhadap Al-Qur‟an. Secara umum pembelajaran 

sistem iqra‟ adalah: 

1) Adanya buku (modul) yang mudah dibawa dan 

dilengkapi oleh beberapa petunjuk teknis 

pembelajaran bagi guru 

2) Cara belajar siswa Aktif (CBSA) 

3) Bersifat prifat (individual) 

4) Guru mengajar dengan pendekatan yang 

komunikatif 

5) Penggunaan sistem pembelajaran yang variatif 

dengan cerita dan nyanyian religious 

6) Menggunakan bacaan secara langsung 

sehingga lebih mudah diingat 

7) Sistematis dan mudah diikuti: pembelajaran 

dilakukan dari yang mudah ke yang sulit, dari 
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yang sering didengar yang mudah diingat ke 

yang sulit didengar dan diingat 

8) Buku iqra‟ bersifat fleksibel untuk segala 

umur.
25

 

4. Faktor Yang Mempengaruhi Pembelajaran Al-

Qur‟an 

Dalam pembelajaran terdapat tiga komponen 

atau faktor utama yang saling mempengaruhi dalam 

proses pembelajaran pendidikan agama. Ketiga 

komponen itu adalah kondisi pembelajaran Al-

Qur‟an, metode pembelajaran Al-Qur‟an, hasil 

pembelajaran Al-Qur‟an.
26

 

a. Faktor kondisi 

Faktor kondisi ini berinteraksi dengan 

pemilihan, penetapan, dan pengembangan metode 

pembelajaran Al-Qur‟an. Kondisi pembelajaran 

Al-Qur‟an adalah semua faktor yang 

mempengaruhi penggunaan metode pembelajaran 

Al-Qur‟an. Karena itu perhatian kita adalah 

berusaha mengidentifikasikan dan 

mendiskripsikan faktor yang kondidi 

pembelajaran, yaitu: 1) tujuan dan karakteristik 

bidang studi Al-Qur‟an, 2) kendala dan 
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karakteristik bidang studi Al-Qur‟an, 3) 

karakteristik peserta didik.
27

 

b. Faktor metode 

Metode pembelajaran dapat 

diklasifikasikan menjadi: 1) strategi 

pengorganisasian, 2) strategi penyampaian, 3) 

strategi pengelolaan pembelajaran. Metode 

pembelajaran Al-Qur‟an didefinisikan sebagai 

cara-cara tertentu yang paling cocok untuk dapat 

digunakan dalam mencapai hasil pembelajaran 

Al-Qur‟an yang berada dalam kondisi 

pembelajaran tertentu. Karena itu, metode 

pembelajaran Al-Qur‟an dapat berbeda-beda 

menyesuaikan dengan hasil pembelajaran dan 

kondisi pembelajaran yang berada pula. 

Sedangkan metode pembelajaran Al-Qur‟an 

banyak sekali, diantaranya metode iqra‟, 

musyafahah dan lain sebagainya. 

c. Faktor hasil 

Hasil pembelajaran dapat diklasifikasikan 

menjadi keefektifan, efisiensi, dan daya tarik. 

Keefektifan belajar dapat diukur dengan kriteria: 

1) kecermatan penguasaan kemampuan atau 

prilaku yang dipelajari, 2) kecepatan untuk kerja 

sebagai bentuk hasil belajar, 3) kesesuaian dengan 

prosedur kegiatan belajar yang harus ditempuh, 4) 

kuantitas untuk kerja sebagai bentuk hasil belajar, 

5) kualitas hasil akhir yang dapat dicapai, 6) 
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tingkat alih belajar, dan 7) tingkat retensi belajar. 

Sedangkan efisiensi hasil pembelajaran dapat 

diukur dengan rasio antara keefektifan dengan 

jumlah waktu yang digunakan atau dengan jumlah 

biaya yang dikeluarkan. Dan daya tarik 

pembelajaran biasanya dapat diukur dengan 

mengamati kecenderungan peserta didik untuk 

berkeinginan terus belajar.
28

 

5. Kualitas Bacaan Al-Qur‟an 

Menurut istilah, kata kualitas berarti mutu, 

yaitu tingkat baik buruknya sesuatu.
29

 Akan tetapi 

ada sebagian pakar yang mencoba mendefinisikan 

kualitas (mutu) berdasarkan sudut pandangnya 

masing-masing seperti yang terurai di bawah ini: 

a. Menurut Joseph Juran, kualitas adalah kesesuaian 

untuk penggunaan (fitness for use), ini berarti 

bahwa suatu produk atau jasa hendaklah sesuai 

dengan apa yang diperlukan atau diharapkan oleh 

pengguna. 

b. Menurut Edward Deming, suatu tingkat yang 

dapat diprediksi dari keseragaman dan 

kebergantungan pada biaya rendah dan sesuai 

dengan pasar 

c. Welch Jr mengatakan bahwa kualitas adalah 

jaminan kesetiaan pelanggan, pertahanan terbaik 

melawan saingan dari luar, dan satu-satunya jalan 
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menuju pertumbuhan dan pendapatan yang 

langgeng.
30

 

Yang dimaksud dengan kualitas bacaan Al-

Qur‟an berarti keadaan sesuai atau tidaknya dalam 

membaca Al-Qur‟an disertai dengan kefasihan, tartil, 

dan sesuai dengan kaidah tajwidnya. Membaca Al-

Qur‟an dan mempelajari huruf AlQur‟an amat 

penting bagi anak-anak kaum muslimin. Sebab itu 

mereka harus bisa membaca lancer, cepat, tepat dan 

benar sesuai dengan makhrajnya dan kaidah 

tajwidnya. 

Menurut Soedarso, membaca adalah aktifitas 

yang kompleks dengan mengarahkan sejumlah besar 

tindakan terpisah-pisah, meliputi menggunakan 

pengertian, hayalan, mengamati dan mengingat-

ingat.
31

 

Membaca pada hakekatnya adalah proses 

berfikir. Seorang ahli membaca yang bernama 

Edward L. Torandike, Reading as Thinking dan 

Reading as Reasoning artinya, bahwa proses 

membaca itu sebenarnya taubahnya dengan proses 

ketika seseorang sedang berfikir dan bernalar. Dalam 

aspek proses membaca ini terlibat aspek-aspek 

berfikir seperti mengingat, memahami, membeda-

bedakan, membandingkan, menemukan, 

menganalisis, mengorganisasi, dan pada akhirnya 

                                                 
30

 Uhar Suharsaputra, Administrasi Pendidikan (Bandung: 

Refika Aditama, 2010), 226-227. 
31
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menerapkan apa-apa yang terkandung dalam 

bacaan.
32

 

Adapun untuk dapat membaca Al-Qur‟an 

dengan baik, tentu harus dapat memahami dan 

menguasai bebrapa kriteria yaitu fasih, tartil, dan 

menguasai ilmu tajwid. Agar lebih jelas di bawah ini 

akan dibahas ketiga kriteria tersebut. 

a. Fasih 

Fasih berasal dari kata fasaha yang artinya 

berbicara dengan tenang, fasih. Berdasarkan 

pengertian tersebut, fasih berkaitan dengan 

pengucapan lisan, sedangkan tidak semua orang 

dalam pengucapan lisan itu sama, sebagaimana 

firman Allah SWT., dalam surat Al-Qashas ayat 

34. 

              

                

Artinya: Dan saudaraku Harun Dia lebih fasih 

lidahnya daripadaku, Maka utuslah Dia 

bersamaku sebagai pembantuku untuk 

membenarkan (perkata- an)ku; Sesungguhnya 
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aku khawatir mereka akan mendustakanku".(Q.S 

Al-Qashas: 34).
33

 

b. Tartil 

Tartil yaitu membaca Al-Qur‟an dengan 

pelan-pelan, baik dan benar sesuai tajwid. 

Sedangkan menurut H. A. Badushun Badawi 

dalam bukunya berjudul panduan pengajaran Al-

Qur‟an metode Qiro‟ati korcap Kendal 

mengatakan bahwa tartil adalah membaguskan 

bacaan huruf atau kalimat atau ayat-ayat secara 

pelan tidak tergesa-gesa, satu persatu tidak 

bercampur aduk, ucapannya teratur, terang dan 

sesuai dengan hukum-hukum tajwid.
34

 

c. Penguasaan Ilmu tajwid 

Perkataan tajwid berasal dari kata dasar 

jawwada yang artinya membaguskan.
35

 

Sedangkan menurut istilah, ada beberapa 

pendapat yang mendefinisikan ilmu tajwid yaitu: 

1) Muhammad Al-Mahmud, dalam bukunya 

Hidayatul mustafid menjelaskan : “tajwid 

adalah ilmu yang berfungsi untuk mengetahui 

hak dari masing-masing huruf dan sesuatu 

yang patut bagi masing-masing huruf tersebut 

berupa sifat-sifat huruf, bacaan panjang dan 

                                                 
33

 Departemen Agama Republik Indinesia, Al-Qur‟an dan 

Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur‟an, 

1989), 615. 
34

 A. Baduhun Badawi, Loc.Cit, 29. 
35

 Muhammad Yunus, Op.Cit, 94. 



36 

 

 

selain itu seperti tarqiq, tafhim, dan 

sebagainya. 

2) Ustadz Ismail Tekan, bahwa ilmu tajwid ialah 

suatu cabang pengetahuan untuk mempelajari 

cara-cara membaca Al-Qur‟an.
36

 

 

C. Pembelajaran Kitab 

1. Kitab Hida>yat Al-Shibya>n 

Dalam kitab Hida>yat Al-Shibya>n ini adalah 

menjelaskan tentang kaidah-kaidah ilmu tajwid 

yang untuk diajarkan kepada orang yang belum 

memahami hukum bacaan Al-Qur’an, dan 

mempelajari ilmu tajwid yang berbentuk nadzam ini 

yaitu : 

ارجوا الهى غاية الرضوان# سميته هداية الصبيان   
Artinya : Nadzam saya beri nama “hidayatus 

sibyan” saya hanya berharap, mudah-

mudahan nadzam ini mendapat ridho 

Allah SWT. 

Jadi yang dimaksud dengan nadzam ini 

adalah menjelaskan ilmu tajwid dan bagaimana 

membaca Al-Qur‟an dengan baik dan benar. 

pengarang kitab hidayatus sibyan adalah Shaykh 

Hussen Kedah-Banjari atau nama penuhnya Abu 

Abdullah bin Muhammad Nasir bin Muhammad 

Thayyib bin Mas’ud bin Qadhi Abu Su’ud bin 

Syaikh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari 
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dilahirkan pada hari ahad 20 jamadil awal 1280 H 

bersamaan 2 November 1863 di Titi Gajah.
37

 

2. Kitab Kuning 

Salah satu ciri penting ketika 

mengidentifikasi ciri-ciri fisik pesantren ialah kitab 

kuning sebagai literatul khas pesantren. Kitab kuning 

sering disebut al-kutub al-qa>dimah, disebut demikian 

karena kitab-kitab tersebut dikarang lebih dari 

seratus tahun yang lalu. Ada juga yang 

menyebutkannya sebagai al-kutub ash-shafarah atau 

kitab kuning, karena kitab-kitab itu dicetak diatas 

kertas yang berwarna kuning. Ciri lain dari literatur 

yang dipergunakan dipesantren ialah beraksara Arab 

Gundul (huruf Arab tanpa harakat atau syakal).
38

   

Pengertian yang umum beredar dikalangan 

pemerhati masalah pesantren adalah, bahwa kitab 

kuning merupakan kitab-kitab keagamaan berbahasa 

arab atau berhuruf arab, sebagai produk pemikiran 

ulama-ulama masa lampau (as-salaf) yang ditulis 

dengan format khas pra-modern, sebelum abad ke-17 

M. Mereka memberi definisi secara lebih rinci 

bahwa yang termasuk kitab kuning adalah kitab-

kitab yang: 

                                                 
37
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a. Ditulis oleh ulama-ulama asing, tapi secara turun 

temurun menjadi refrensi yang dipedomani oleh 

para ulama Indonesia. 

b. Ditulis oleh ulama Indonesia sebagai karya tulis 

yang independen dan 

c. Ditulis oleh ulama Indonesia sebagai komenter 

atau terjemahan atas kitab karya ulama asing. 

 Dalam tradisi intelektual Islam, khususnya di 

Timur Tengah, dikenal dua istilah untuk menyebut 

kategori karya-karya ilmiah berdasarkan kurun atau 

format penulisannya. Kategori pertama disebut al-

kutub al-qadimah (kitab-kitab klasik). Sedang 

kategori kedua disebut al-kutub al-„asyriyyah (kitab-

kitab modern). Perbedaan yang pertama dari yang 

kedua antara lain, dicirikan oleh penulisannya yang 

tidak mengenal pemberhentian, tanda baca 

(punctuation), dan kesan bahasanya yang berat, 

klasik dan tanpa syakl (baca: sandangan; fathah, 

dhamah, kasrah). Apa yang disebut kitab kuning 

pada dasarnya mengacu pada kategori yang pertama, 

al-kutub al-qa>dimah. 

 Selain nama itu, karena tidak dilengkapi 

dengan sandangan, kitab kuning juga kerap disebut 

oleh kalangan pesantren sebagai kitab gundul, dan 

karena rentang waktu sejarah yang sangat jauh dari 

kemunculannya sekarang, kitab kuning itupun tidak 

luput dari sebutan kitab kuno.
39
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3. Jenis-jenis Kitab Kuning 

Kitab-kitab di pesantren ada tiga jenis yaitu 

kitab matn, teks asal (inti), kitab syarh (komentar, 

teks penjelas atas matn) dan kitab hasyiyah komentar 

atas syarh). Tiga jenis kitab ini menunjukkan 

tingakat kedalaman dan kesulitan tertentu. Kitab 

matn paling mudah dikuasai, kitab hasyiyah paling 

rumit, sedangkan kitab syarh berada di antara 

keduanya.
40

 

Kebanyakan kitab Arab klasik yang dipelajari 

di pesantren adalah kitab komentar (syarh) atau 

komentar atas komentar (hasyiyah) atas teks yang 

lebih tua (matn). Edisi cetakan dari karya-karya 

klasik ini biasanya menempatkan teks yang di-

syarah-i atau di-hasyiyah-i dicetak di tepi 

halamannya, sehingga keduanya dapat dipelajari 

sekaligus. Kebanyakan buku-buku teks dasar adalah 

manzhûm, yakni ditulis dalam bentuk sajak-sajak 

berirama (nazhm), supaya mudah dihafal.
41

  

Sedang dalam penyajian atau pemaparan 

kitab kuning dikelompokkan menjadi 2, yaitu:  

a. Kitab-kitab natsr (esai). Kitab natsar ialah kitab 

yang dalam menyajikan atau memaparkan 

materinya menggunakan esai (natsar). 
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b. Kitab-kitab nadzam. Kitab nadzam dengan cara 

penyajian materi yang lain yaitu dengan 

menggunakan nadzam atau syi`ir (sya`ir).
42

 

Adapaun kitab klasik (kitab kuning) yang 

diajarkan di pesantren, menurut Nurcholish Madjid 

dapat digolongkan menjadi 7 kelompok, yaitu: (1) 

nahwu (syntax), sharaf (morphology), (2) fiqih, (3) 

hadits, (4) aqa`id atau ushuluddin, (5) tasawwuf atau 

etika, (6) tafsir, dan (7) bahasa Arab. Selain ketujuh 

kelompok tersebut, Dhofier menambah satu 

kelompok kitab-kitab Islam klasik yang juga 

diajarkan di pesantren, yaitu cabang-cabang kitab 

seperti târîkh dan balâghah. Kitab-kitab tersebut 

terdiri teks yang sangat pendek dan ada juga teks 

yang terdiri dari berjilid-jilid tebal. Kesemuanya itu 

dapat digolongkan pula dalam tiga kelompok, yaitu 

kitab-kitab dasar, kitab tingkat menengah dan kitab-

kitab besar.
43

 

4. Metode-metode Pembelajaran Kitab Kuning 

Ditinjau dari segi etimologis  (bahasa), 

metode berasal dari bahasa Yunani yaitu 

“Metodhos”. Kata ini terdiri dari dua kata yaitu 
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“meta” yang berarti melalui atau melewati, dan 

“hodos” yang berarti jalan atau cara.
44

 

Metode dalam bahasa Arab, dikenal dengan 

istilah thariqah yang berarti langkah-langkah 

strategis yang dipersiapkan untuk melakukan suatu 

pekerjaan. Bila dihubungkan dengan pendidikan, 

maka metode harus diwujudkan dalam rangka 

mengembangkan sikap mental dan kepribadian agar 

peserta didik menerima pelajaran dengan mudah, 

efektif dan dapat dicerna dengan baik. 

Dalam dunia pesantren, untuk mendalami 

kitab-kitab klasik metode yang biasa digunakan 

adalah  metode pengajaran sorogan dan wetonan 

atau bendungan (menurut istilah dari jawa barat). 

Metode weton adalah metode pembelajaran kitab 

secara kelompok, dimana kiai membaca, 

menerjemahkan, dan menjelaskan pengertian isi 

kitab yang dikaji, sementara para santri menyimak 

sambil memberikan harakat dan menulis 

penjelasannya di sela-sela kitab yang dibawa.
45

 

sedang metode sorogan disebut juga sebagai cara 

mengajar per-kepala, yaitu setiap santri mendapat 

kesempatan tersendiri untuk memperoleh pelajaran 

secara langsung dari kiai.
46
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Dalam Mastuhu, metodik-didaktik 

pengajaran kitab kuning diberikan dalam bentuk 

sorogan, bandongan, halaqah dan hafalan.
47

 

Menurut pendapat lain disebutkan bahwa metode 

dalam pembelajaran kitab kuning adalah sebagai 

berikut: 

a. Metode Wetonan/bandongan 

Wetonan, istilah ini berasal dari kata 

wektu (bahasa jawa) yang berarti waktu, sebab 

pegajian tersebut diberikan pada waktu-waktu 

tertentu, yaitu sebelum dan atau sesudah 

melakukan shalat fardhu. Metode wetonan ini 

merupakan metode kuliah, dimana para santri 

mengikuti pelajaran dengan duduk di sekeliling 

kyai/ustadz yang menerangkan pelajaran secara 

kuliah, santri menyimak kitab masing- masing 

dan membuat catatan padanya. 

Istilah weton ini, di Jawa Barat disebut 

dengan bandungan, merupakan cara penyampaian 

kitab kuning dimana seorang guru, kiai atau 

ustadz membacakan dan menjelaskan isi kitab 

kuning, sementara santri, murid atau siswa 

mendengarkan, memberi makna, dan menerima. 

Dalam metode ini guru berperan aktif sementara 

murid bersifat pasif. Metode bandongan atau 

wetonan bermanfaat ketika jumlah murid cukup 

besar dan waktu yang tersedia relative sedikit, 
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sementara materi yang harus disampaikan cukup 

banyak.
48

 

b. Metode sorogan 

Sorogan tersebut berasal dari kata “sorog” 

dalam bahasa jawa artinya menyodorkan. Sebab 

setiap murid menyodorkan kitabnya dan 

membacanya dihadapan guru/kiai.
49

 Sorogan 

artinya belajar secara individual dimana seorang 

santri berhadapan dengan seorang guru, terjadi 

interaksi saling mengenal di antara keduanya.
50

 

Melalui metode ini perkembangan 

intelektual santri dapat ditangkap kiai secara utuh. 

Kiai dapat memberi bimbingan penuh kejiwaan 

sehingga dapat memberikan tekanan pengajaran 

kepada santri tertentu atas dasar observasi 

langsung terhadap tingkat kemapuan dan 

kapasitas mereka.
51

 

Dalam metode sorogan murid/santri 

membaca kitab kuning dan memberi makna, 

sementara guru mendengarkan sambil memberi 

catatan, komentar, atau bimbingan bila 

diperlukan. Metode ini lebih menitik beratkan 
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pengembangan kemampuan perseorangan 

(individu), dibawah bimbingan ustadz atau kiai.
52

  

Sistem sorogan ini merupakan bagian 

yang paling sulit dari keseluruhan sistem 

pendidikan pesantren, sebab sistem sorogan 

menuntut kesabaran, kerajinan, ketaatan dan 

disiplin pribadi guru pembimbing dan 

murid/santri.
53

 

c. Metode Hafalan 

Metode hafalan adalah sebuah metode 

pembelajaran yang mengharuskan murid mampu 

menghafal naskah atau sya`ir-sya`ir dengan tanpa 

melihat teks yang disaksikan guru. Metode 

hafalan yang diterpkan di pesantren-pasantren 

umumnya dipakai untuk menghafal kitab-kitab 

tertentu, misalnya al-fiyyah Ibn Malik juga sering 

dipakai untuk menghafal al-Qur`an, baik surat-

surat pendek maupun secara keseluruhan. 

Dalam metode hafalan para santri diberi 

tugas untuk menghafal bacaan-bacaan tertentu 

dalam jangka waktu tertentu, hafalan yang 

dimiliki santri kemudian disetorkan dihadapan 

kiyai atau ustadznya. Materi pembelajaran yang 

disajikan dengan menggunakan metode ini dapat 

menyangkut seluruh materi pembelajaran di 

                                                 
52

 Rohadi Abdul Fatah, M. Tata Taufiq dan Abdul Mukti 

Bisri, Rekonstruksi Pesantren Masa Depan (Jakarta: PT. Listafariska 

Putra, 2008), 49. 
53

 Zamakhsyari, Dhofier, Tradisi Pesantren, Studi tentang 

Pandangan Hidup Kyai, (Jakarta: LP3ES, 1982), 54. 



 

 

45 

pesantren. Materi juga dapat berbentuk esai atau 

nadzm. 

Dengan demikian, titik tekan pada 

pembelajaran ini adalah santri mampu 

mengucapkan atau melafalkan sekumpulan meteri 

pembelajaran secara lancar dengan tanpa melihat 

atau tanpa membaca teks.
54

 

d. Metode Halaqah 

Halaqah dalam arti bahasa adalah 

lingkaran murid, atau sekelompok siswa yang 

belajar di bawah bimbingan seorang guru.  

Metode halaqah adalah diskusi untuk memahami 

isi kitab, bukan untuk mempertanyakan 

kemungkinanan benar salahnya apa-apa yang 

diajarkan oleh kitab, tetapi untuk memahami apa 

maksud yang diajarkan oleh kitab.  

Bila dipandang dari sudut pengembangan 

intelektual, menurut Mahmud Yunus sistem ini 

bermanfaat bagi santri yang cerdas, rajin, dan 

mampu serta bersedia mengorbankan waktu yang 

besar untuk studi ini.  

Metode halaqah juga dikenal dengan 

istilah munadzarah. Metode ini dimaksudkan 

sebagai penyajian bahan pelajaran dengan cara 

murid atau santri membahasnya bersama-sama 

melalui tukar pendapat tentang suatu topik atau 

masalah tertentu yang ada di kitab kuning. 
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Kiai/guru bertindak sebagai moderator. Metode 

ini bertujuan agar murid atau santri aktif dalam 

belajar. Melalui metode ini, akan tumbuh dan 

berkembang pemikiran-pemikiran kritis, analitis 

dan logis.
55

 

e. Metode Musyawarah (Bahtsul Masail) 

Metode musyawarah atau dalam istilah 

lain bahtsul masa'il merupakan petemuan 

ilmiyah, yang membahas masalah diniyah, seperti 

ibadah, aqidah dan masalah agama pada 

umumnya. Metode ini dapat dibedakan menjadi 

dua macam, yaitu: 

1) Bahtsul masa'il yang diadakan sesama kiai 

atau ustadz. Pada tipe ini biasanya disediakan 

kitab-kitab besar yang merupakan rujukan 

utama dan dilengkapi dengan dalil-dalil dan 

metode istimbat (pengambilan hukum) yang 

lengkap. Tujuannya untuk memecahkan suatu 

masalah agama dan kemasyarakatan yang 

timbul atau sekedar untuk memperdalam 

pengetahuan agama. 

2) Bahtsul masa'il yang diadakan antara sesama 

santri. Tujuannya untuk melatih para santri dan 

memcahkan masalah dengan menggunakan 

rujukan-rujukan yang jelas dan melatih cara 

berargumentasi dengan menggunakan nalar 

lurus.
56

 

                                                 
55

 Ibid, 49. 
56

 Ibid, 69.  



 

 

47 

Ada dasarnya metode bahtsul masa'il 

mengacu kepada pemecahan masalah-masalah 

dalam hal fiqih (hukum Islam atau furu`iyah). 

Metode ini bias digambarkan sebagai bentuk 

kegiatan belajar mengajar dalam sebuah forum 

yang dipandu oleh pembimbing/guru dan diikuti 

oleh santri-santri tertentu untuk memecahkan 

permasalahan kotemporer di sekitar hukum-

hukum fiqih.
57

 

 

D. Telaah Penelitian Terdahulu 

Sepanjang telaah pustaka yang peneliti lakukan, 

ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang peneliti 

peroleh yaitu: 

1. Sekrisi Sihabudin dengan judul judul penelitian 

“Pembelajaran Kitab Kuning “Bida>yah Al-Hida>yah” 

Dalam Meningkatkan Pengamalan Ibadah santri di 

Pondok Pesantren Darul Hikam Joresan Mlarak 

Ponorogo”. Dalam skripsi ini berisi tentang tujuan 

dan pengaruh pembelajaran kitab tersebut dalam 

membentuk akhlak dan budi pekerti santri agar 

menjadi manusia yang berakhlakul karimah, 

bertaqwa kepada Allah dan menjalankan perintah 

Allah secara baik dan benar, baik itu ibadah yang 

berhubungan dengan Allah (habl min Allah) dan 

pergaulan terhadap sesama manusia (habl min an-

                                                 
57
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nas) dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan 

tuntunan Rasulullah SAW.
58

 

2. Sekripsi Ari Winarto dengan judul “Pembelajaran 

Al-Qur‟an di Sd Muhammadiyah Sukonandi Kota 

Yogyakarta” (Skripsi Fakultas Tarbiyah UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2006). Skripsi ini 

mendeskripsikan pembelajaran Al-Qur‟an di SD 

Muhammadiyah Sukonandi Kota Yogyakarta, dalam 

pelaksanaan pembelajaran terdiri adri bebrapa 

komponen yang saling berkaitan, antara lain: tujuan, 

materi, peserta didik, pendidik, metode, evaluasi, 

sarana prasarana, dan lingkungan. Keberhasilan yang 

dicapai dalam pembelajaran Al-Qur‟an adalah 

terbuktinya dengan 80% dari siswa dapat membaca 

Al-Qur‟an dengan baik dan benar, akan tetapi dalam 

waktu satu tahun tidak ada siswa yang hafal juz 30 

secara keseluruhan. Factor pendukung pembelajaran 

Al-Qur‟an adalah disiplinnya staf pengelola kelas, 

birokrasi, siswa yang cerdas serta guru yang kreatif 

dan kompeten. Adapun yang menjadi factor 

penghambatan adalah latar belakang siswa yang 

berbeda, peralihan dari TK ke kelas I, bagi kelas I 
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ruang kelas yang panas, pengawasan hafalan Al-

Qur‟an yang belum efektif dan efisien.
59

 

Karya-karya di atas berbeda dengan penelitian 

yang akan peneliti bahas karena peneliti akan 

memfokuskan pada pengembangan model pembelajaran 

kitab Hida>yat Al-Shibya>n yang dilaksanakan di Pondok 

Pesantren Darul Hikam Joresan. Diharapkan dengan 

penelitian ini kegiatan pembelajaran di Pondok 

Pesantren Darul Hikam Joresan dapat berjalan dengan 

baik sesuai dengan yang diharapkan.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, digunakan metodologi 

penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, 

dimana informan sebagai sumber data dan informasi,
1
 

yang memiliki karakteristik alami (natural setting) 

sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih 

dipentingkan dari pada hasil, analisis dalam penelitian 

kualitatif cenderung dilakukan secara induktif, lebih 

menekankan pada makna.
2
 

Sebagai suatu metode penelitian, pendekatan 

kualitatif dikenal mempunyai mempunyai bermacam-

macam nama dalam beberapa disiplin ilmu. 

Antropologi menamakan etnografi kepada pendekatan 

kualitatif, sosiologi menyebutkan versthen atau 

pengamatan terlibat, psikologi dengan nama folkor. 

Lunguistik, etnomuskologi, etnometologi, dan banyak 

disiplin ilmu lainya menggunakan istilah-istilah seperti 

studi kasus, interpretative inquiry, natural inquiry, dan 

phenomenology sebagai sebutan pendekatan kualitatif.
3
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Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah studi kasus yaitu suatu penelitian yang 

dilakukan untuk mempelajari secara intensif tentang 

latar belakang keadaan sekarang, interaksi lingkungan, 

suatu unit sosial, individu, keluarga, lembaga, atau 

masyarakat.
4
 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif  tidak dapat 

dipisahkan dari pengamatan berperan serta, sebab 

peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan 

skenarionya.
5
 Untuk itu dalam penelitian kualitatif ini, 

kehadiran peneliti sangat dipentingkan dan bertindak 

sebagai instrumen kunci, partisipan pasif sekaligus 

pengumpulan data. Sedangkan instrumen lainnya 

berfungsi sebagai penunjang. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Peneliti menentukan lokasi penelitian di Pondok 

Pesantren Darul Hikam, tepatnya berada di Desa 

Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Letak 

pondok tersebut sangat strategis dan berada 

dilingkungan yang sangat religius, berada didekat 

pondok pesantren Darussalam Gontor. 

 

D. Sumber Data 
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5
 Lexy J. Moloeng, Metodologi Penelitian Pendidikan 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 117. 



52 

 

 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif 

adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah 

tambahan seperti dokumen dan lainnya. Untuk itu, 

teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

interview, observasi, dan dokumentasi.
6
 

Dalam penelitian kualitatif metode penelitian 

yang umum digunakan adalah metode pengamatan, 

metode pengamatan terlibat, wawancara berpedoman.
7
 

Serta dokumentasai untuk melengkapi data. 

Dengan demikian sumber data dalam penelitian 

ini adalah kata-kata dan tindakan Pengasuh Pondok 

pesantren, para asa>tidz, ketua santri (lurah pondok) dan 

sebagian santri yang mengikuti pembelajaran kitab 

Hida>yat Al-Shibya>n sebagai sumber data utama. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Sebab dalam penelitian 

kualitatif, fenomena dapat dimengerti maknanya dengan 

baik, apabila dilakukan dengan wawancara yang 

mendalam, observasi pada latar fenomena tersebut 

berlangsung, dan melengkapi data diperlukan 

dokumentasi. 

 

 

                                                 
6
 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2003), 158-181. 
7
Hamid Patilima. Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: 

Alfabeta. 2007), 14. 
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1. Wawancara  

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara 

dua orang, melibatkan seseorang yang ingin 

memperoleh informasi dari seseorang lainnya 

dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, 

berdasarkan tujuan tertentu. 

Penggunaan metode ini berdasarkan dua 

alasan, pertama dengan wawancara, peneliti dapat 

menggali tidak saja apa yang  diketahui dan dialami 

subjek yang diteliti, akan tetapi apa yang 

tersembunyi jauh didalam subjek peneliti. Kedua, 

apa yang ditanyakan kepada informan bias 

mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, yang 

berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang, dan 

juga masa mendatang.
8
 

Dalam penelitian ini menggunakan 

wawancara terbuka dengan wawancara terstruktur 

dan tak terstruktur. 

a. Wawancara Terbuka 

Dalam penelitian kualitataif sebaiknya 

digunakan wawancara terbuka yang para 

subjeknya tahu bahwa mereka sedang 

diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud 

wawancara itu. 

b. Wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. 

Wawancara terstruktur adalah wawancara 

yang pewawancaranya menetapkan sendiri 

masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan 

                                                 
8
 Ibid, 65. 
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diajukan. Sedang wawancara tak terstruktur 

merupakan wawancara yang berbeda dengan yang 

terstruktur. Wawancara semacam ini digunakan 

untuk menemukan informasi yang bukan baku 

atau informasi tunggal. Hasil wawancara 

semacam ini menekankan kekecualian, 

penyimpangan, penafsiran yang tidak lazim, 

penafsiran kembali, pendekatan baru, pandangan 

ahli, atau perspektif tunggal. informan biasanya 

terdiri atas mereka yang terpilih saja karena sifat-

sifatnya yang khas. Biasanya mereka memiliki 

pengetahuan dan mendalami situasi, dan mereka 

lebih mengetahui informasi yang diperlukan.
9
 

Orang-orang yang dijadikan informan 

dalam penelitian ini adalah: 

1) Bapak Purnomo selaku guru/ ustadz yang 

mengajar kitab Hida>yat Al-Shibya>n di pondok 

pesantren Darul Hikam Joresan Mlarak 

Ponorogo 

2) Para asa>tidz yang ikut membantu dalam 

membimbing dan mengajar para santri di 

pondok pesantren Darul Hikam 

3) Ketua pondok pesantren Darul Hikam Joresan 

Mlarak Ponorogo 

4) Beberapa santri pondok pesantren Darul 

Hikam Joresan Mlarak Ponorogo 

 

                                                 
9
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 138. 
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c. Teknik Observasi (Pengamatan) 

Pengamatan adalah cara untuk 

mengumpulkan data dengan mengamati perilaku, 

peristiwa atau kegiatan yang dilakukan oleh 

sumber data.
10

 Teknik ini digunakan apabila 

seorang peneliti ingin mengetahui secara empirik 

data yang diteliti. Observasi yaitu pengamatan 

dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala 

yang tampak pada objek penelitian.
11

 

Pengamatan dapat diklasifikasikan atas 

pengamatan melalui cara berperanserta dan tidak 

berperanserta. Pada pengamatan tidak 

berperanserta hanya melakukan satu fungsi, yaitu 

mengadakan pengamatan. Sedang pengamatan 

berperanserta melakukan dua peranan sekaligus, 

yaitu sebagai pengamat dan sekaligus menjadi 

anggota resmi dari kelompok yang diamatinya. 

Pengamatan dapat pula dibagi atas 

pengamatan terbuka dan pengamatan tertutup. 

Pengamatan terbuka diketahui oleh subyek, 

sebaliknya pengamatan tertutup beroperasi dan 

mengadakan pengamatan tanpa diketahui oleh 

subjek.
12

 

                                                 
10

Marwan Salahuddin, Statistika Metode Analisa Kuantitatif 

(Ponorogo: INSURI Press, 2010), 5. 
11

S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2003), 181. 
12

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 126-127. 
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Berangkat dari beberapa teknik observasi 

di atas, maka dalam penelitian kualitatif ini, 

peneliti menggunakan pengamatam berperanserta 

dan pengamatan terbuka. 

d. Teknik Dokumentasi 

Dalam penelitian kualitatif, teknik ini 

merupakan alat pengumpul data yang utama 

karena pembuktian hipotesisnya yang diajukan 

secara logis dan rasional.
13

 

Dokumen merupakan setiap bahan tertulis 

ataupun film. Teknik dokumentasi sengaja 

digunakan dalam penelitian ini, sebab: pertama, 

dokumen dan rekord digunakan karena 

merupakan sumber yang stabil, kaya dan 

mendorong. Kedua, berguna sebagai bukti untuk 

suatu pengujian. Ketiga, berguna dan sesuai 

dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang 

alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada 

dalam konteks. Keempat, hasil pengkajian akan 

membuka kesempatan untuk lebih memperluas 

tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang 

diselidiki.
14

 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

                                                 
13

S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2003), 181. 
14

Lexy. J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif..., 161. 
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hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan 

lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya 

dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data 

dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting 

dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang 

dapat diceritakan kepada orang lain. 

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan 

konsep yang diberikan Miles dan Huberman yang 

mengemukakan bahwa motivasi dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian 

sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jenuh.
 

Aktifitas dalam analisis data, meliputi data reduction, 

data display dan conclusion.
 15

 

1. Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting. Membuat kategori, dengan demikian data 

yang telah direduksikan memberikan gambaran yang 

lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya. 

2. Penyajian data (data display) proses penyusunan 

informasi yang komplek ke dalam suatu bentuk yang 

sistematis, agar lebih sederhana dan dapat dipahami 

maknanya. Setelah data direduksi, kemudian 

                                                 
15

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisis 

Data Kualitatif, (Jakarta: UI Press, 1992), 20.  
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disajikan sesuai dengan pola dalam bentuk uraian 

naratif. 

3. Conclusion adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara, dan akan berubah bila 

tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung 

pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi 

apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap 

awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel.
16

 

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Uji kredibilitas data atau kepercayaan tehadap 

data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan 

perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, 

triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, 

kajian kasus negatif dan pengecekan anggota.
17

 Dalam 

penelitian ini, uji kredibilitas data atau kepercayaan 

terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan 

dengan: 

1. Perpanjangan Keikutsertaan  

Peneliti dalam peneltian kualitatif adalah 

instrumen itu sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat 

                                                 
16

Ibid., 345. 
17

Lexy J. Moloeng, Metodologi Penelitian Pendidikan 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 175. 
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menentukan dalam pengumpulan data. Dalam hal 

ini, keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan 

dalam waktu singkat, tetapi memerlukan 

perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar 

penelitian. 

2. Pengamatan Yang Tekun 

Ketekunan pengamatan yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah menemukan ciri-ciri dan 

unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan 

dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. 

3. Triagulasi 

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain di luar data itu untuk keperluan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Ada empat macam 

triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, 

penyidik dan teori.
18

 

Dalam penelitian ini, digunakan teknik 

triangulasi dengan memanfaatkan sumber dan 

penyidik. Teknik triangulasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda dalam metode 

kualitatif. Hal itu dapat dicapai peneliti dengan jalan: 

(a) membandingkan data hasil pengamatan dengan 

data hasil wawancara, (b) membandingkan apa yang 

dikatakan orang di depan umum dengan apa yang 

dikatakan secara pribadi, (c) membandingkan apa 

yang dikatakan orang-orang tentang situasi 
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 Ibid., 178. 
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penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang 

waktu, (d) membandingkan keadaan dan perspektif 

seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan 

orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, 

orang berada, orang pemerintahan, (e) 

membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu 

dokumen yang berkaitan. Teknik triangulasi dengan 

penyidik, artinya dengan jalan memanfaatkan 

peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan 

pengecekan kembali derajat kepercayaan data. 

Pemanfaatan pengamat lainnya membantu 

mengurangi kemencengan dalam pengumpulan data. 

4. Pengecekan Sejawat Melalui Diskusi 

Teknik ini dilakukan dengan cara 

mengekspos hasil sementara atau hasil-hasil yang 

diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan 

rekan-rekan sejawat. Hal ini dilakukan dengan 

maksud: (a) untuk membuat agar peneliti tetap 

mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran, (b) 

diskusi dengan sejawat ini memberikan suatu 

kesempatan awal yang baik untuk mulai menjajaki 

dan menguji hipotesis yang muncul dari pemikiran 

peneliti.
19
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 Ibid., 179. 
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H. Tahap-tahap Penelitian 

Tahap-tahap dalam penelitian ini ada 4 tahapan, 

yaitu: 

1. Tahap pra-lapangan, yang meliputi: menyusun 

rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, 

mengurus perizinan, menjajagi dan menilai keadaan 

lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, 

menyiapan perlengkapan penelitian dan yang 

menyangkut persoalan etika penelitian. 

2. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi: 

memahami latar penelitian dan persiapan diri, 

memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data. 

3. Tahap analisis data, yang meliputi: analisis selama 

dan setelah pengumpulan data  

4. Tahap penulisan hasil laporan penelitian 
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Darul 

Hikam Joresan Mlarak Ponorogo 

Pondok Pesantren Darul Hikam yang terletak 

di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten 

Ponorogo Jawa Timur didirikan oleh Kiai 

Muhammad Thayyib. Beliau adalah putra Kiai 

Musahaf (Kiai Ageng Pohgero) menantu dari Kiai 

Ishaq Coper, putra dari Kiai Muhammad Besari, 

Tegalsari. 

Kiai Muhammad Thayyib memulai 

perjuangannya dengan membuka lahan pemukiman 

yaitu Desa Joresan. Setelah beliau mendirikan 

Masjid At-Thayyib (sekitar abad ke 16), mulailah 

berdatangan para santri dari berbagai pelosok untuk 

menimba ilmu darinya, dan terkenal dengan Pondok 

Joresan. 

Pada perkembangannya, Pondok ini bernama 

Darul Hikam dan diasuh oleh Kiai Hasbullah. Dan 

setelah wafat pada tahun 1981, kepemimpinan 

pondok dilanjutkan oleh putra-putra beliau, 

diantaranya: KH. Hirzuddin Hasbullah (alm), KH. 

Magfur Hasbullah (alm), KH. Mukhlas Hasbullah 

(alm), KH. Mukhlis Hudaf, KH. Nurul Hamdi, KH. 

Jiryan Hasbullah dan K. Ghufron Hasbuloh. 
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Sejak semula didirikan, Pondok Pesantren 

Darul Hikam adalah pondok pesantren salafiyah 

yang berlandaskan pada ajaran ahl al-sunnah wa al-

jama‟ah „ala madzâhib al-arba‟ah. Sistem 

pendidikan yang digunakan saat ini adalah 

kombinasi dari sistem pendidikan tradisional khas 

pesantren (sorogan, bandongan dan weton) dengan 

sistem pendidikan modern berbentuk klasifikasi. 

Madrasah diniyah Darul Hikam putra-putri 

merupakan pengembangan dari perwujudan sistem 

pendidikan tradisional berbentuk klasifikasi yang 

didirikan oleh KH. Hirzuddin Hasbullah. Pada 

awalnya, kegiatan belajar mengajar di Madrasah ini 

berpedoman pada kelender Hijriyyah. Namun seiring 

dengan perkembangan zaman, dan banyaknya santri 

yang mengikuti pendidikan formal maka kegiatan ini 

disesuaikan dengan kalender akademik nasional, 

tanpa merubah kurikulum sebelumnya demi 

efektifitas dan efisiensi.
1
 

 

2. Letak Geografis Pondok Pesantren Darul Hikam 

Joresan Mlarak Ponorogo 

Pondok pesantren Darul Hikam terletak di 

desa Joresan kabupaten Ponorogo. Kurang lebih 15 

Km dari Alon-alon Kota  Ponorogo. Dengan arah 

jalan, dari Perempatan Alon-Alon menuju ke Timur 

Sampai perempatan Jeruksing  kemudian belok ke 

                                                 
1
 Lihat Transkip Dokumentasi Kode 01/D/12-X/2018 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini 
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Selatan sampai di perempatan Jabung terus belok ke 

timur sampai di pertigaan Pasar Pon Mlarak. Dari 

arah pertigaan Pasar Pon Mlarak belok ke barat 

sampai di perempatan Desa Joresan. Dan di pojok 

perempatan sebelah Barat Daya situlah tempat/ 

letaknya Pondok Pesantren Darul Hikam Joresan 

Mlarak Ponorogo dengan No. Telp. (0352) 311 341 

kode pos 63472. 

Adapun batas-batasnya adalah : 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan rumah pnduduk. 

b. Sebelah Selatan tepat berbatasan dengan jembatan 

desa Jorsan. 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa 

Nglumpang. 

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Pasar Pon 

Mlarak. 

Lingkungan alam sekitar Pondok Pesantren 

Darul Hikam Joresan kabupaten Ponorogo 

memberikan suasana belajar yang menguntungkan 

tempatnya yang strategis, tenang, nyaman, udara 

bersih, dan ruangan yang terbuka luas.
2
 

 

3. Visi, Misi, dan Tujuan Pondok Pesantren Darul 

Hikam Joresan Mlarak Ponorogo 

Visi, misi, dan tujuan Pondok Pesantren 

Darul Hikam Joresan Mlarak Ponorogo: 

 

                                                 
2
 

Lihat
 Transkip Dokumentasi Kode 02/ D/12-X/2018 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini 



 

 

65 

a. Visi 

1) Mewujudkan pesantren yang mampu 

menghasilkan lulusan yang dapat menguasai 

disiplin ilmu keislaman serta berakhlak mulia 

serta peduli kepada sesama. 

2) Memantapkan iman dan taqwa serta 

mengembangkan Ilmu pengetahuan keislaman 

untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia 

dan akhirat berdasarkan Al-Qur'an dan As-

Sunnah. 

b. Misi 

1) Beriman dan bertaqwa, serta berakhlakul 

karimah. 

2) Mengarahkan dan mengantarkan umat 

memenuhi fitrahnya sebagi khairu ummah 

yang dapat memerankan kepeloporan 

kemajuan dan perubahan sosial sehingga 

tercipta negara Indonesia sebagai Baldah 

Thayyibah dan Rabb Ghafur. 

c. Tujuan 

1) Menghimpun santri untuk keperluan 

pembinaan dan pengembangan secara optimal 

di bidang keilmuan keislaman dan dan iptek. 

2) Memproduksi peserta didik yang memiliki 

tingkat keberhasilan keilmuan yang maksimal. 

3) Mengimplementasikan IMTAQ dalam 

kehidupan sehari-sehari.
3
 

                                                 
3
 

Lihat
 Transkip Dokumentasi Kode 03/ D/12-X/2018 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini 
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4. Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi Pondok Pesantren Darul 

Hikam.
4
 

Pengasuh : 1. KH. Nurul Hamdi, BA. 

 2. KH. Jiryan Hasbullah 

 3. K. Gufron Hasbullah 

 4. K. Nabil Hasbullah 

Ketua : Darul Khusaini 

Sekretaris : Muh. Taufiqurrohman 

Bendahara : Achmad Badruddin 

 

 

 

 

Bidang-bidang 

 

 

Bidang 

Pembelajaran : 

1. Achmad Biqouli A 

 2. M. Muhlisin 

Bidang Keamanan : 1. Ahmad Hanif P 

 2. Alwi Musyafa‟ 

Bidang Kebersihan : 1. Rizal Aminuddin 

 2. Sugeng Widodo 
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Lihat
 Transkip Dokumentasi Kode 07/ D/15-X/2018 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini 
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5. Keadaan Ustadz dan Santri Pondok Pesantren 

Darul Hikam Joresan Mlarak Ponorogo 

a. Keadaan Ustadz 

Jumlah ustadz di  Pondok Pesantren Darul 

Hikam Joresan Mlarak Ponorogo sebanyak 13 

orang. Yang masing-masing membidangi mata 

pelajaran keahlian mereka.
5
 

Data nama ustadz : 

No Nama Ustadz Mapel 

1 KH. Nurul Hamdi Fiqh 

2 KH. Syarif Abadi Fiqh 

3 K. Sufyan Balawi Akhlak/Tasawuf 

4 K. Abu Sholeh Shorof 

5 K. Nabil Hasbulloh Qawa‟id al-Fiqhiyyah 

6 Ust. Imam Suhadi Tajwid 

7 Ust. Ahmad Pamuji Fiqh 

8 Ust. Zainal Arifin Akhlak/Tasawuf 

9 Ust. Nasrulloh Nahwu 

10 Ust. Puryono H Tajwid 

11 Ust. Syahri Akhlak 

12 Ust. Ariful Huda Nahwu 

13 Ust. Sya‟dun K Nahwu 

                                                 
5
 Lihat Transkip Dokumentasi Kode 04/D/13-X/2018 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini 
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b. Keadaan Santri 

Santri di Pondok Pesantren Darul Hikam 

Joresan Mlarak Ponorogo berjumlah 60, dengan 

perincian: santri tingakat tsanawiyah berjumlah 

35, santri tingakat aliyah berjumlah 15, dan santri 

yang sudah mahasiswa berjumlah 10 santri.
6
 

 

6. Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren Darul 

Hikam Joresan Mlarak Ponorogo 

Sarana dan prasarana merupakan suatu 

komponen yang sangat penting dalam melaksanakan 

proses pendidikan. Apabila sarana dan prasarana 

sebuah lembaga pendidikan itu baik maka proses 

belajar mengajarnya pun akan nyaman, tenang dan 

dapat terlaksana dengan baik, dan begitu juga 

sebaliknya. 

 Pondok Pesantren Darul Hikam Joresan 

Mlarak Ponorogo memiliki sarana dan prasarana 

yang cukup memadai dan menunjang kegiatan 

pendidikan. Sarana dan prasarana yang ada di 

pondok tersebut meliputi asrama bagi para santri, 

masjid, perpustakaan, tempat belajar, ruang guru 

atau ustadz, ruang kantor/administrasi, kamar mandi 

dan toilet.
7
 

                                                 
6
 Lihat Transkip Dokumentasi Kode 05/D/13-X/2018 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini 
7
 Lihat Transkip Dokumentasi Kode 06/D/15-X/2018 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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Data Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren 

Darul Hikam Joresan : 

No Nama 

Barang/ Bangunan 

Jumlah Ket. 

1 Asrama 3 Baik 

2 Masjid 1 Baik 

3 Perpustakaan 1 Baik 

4 Tempat Belajar 7 Baik 

5 Ruang Guru/ Ustadz 1 Baik 

6 Ruang Kantor/ 

Administrasi 

1 Baik 

7 Kamar Mandi dan 

Toilet 

13 Baik 

 

7. Jadwal Kegiatan Pembelajaran di Pondok 

Pesantren Darul Hikam Joresan 

Setelah sholat subuh (04.40 - selesai) belajar 

kitab Fathu al-Qari>b oleh Agus Nabil Hasbulloh 

menggunakan metode wetonan/bandongan dan 

sorogan Al-Qur’an oleh ustadz Sa’dun Kholiq. 

Setelah sholat ‘ashar (16.30 – selesai) belajar  

Ta’li >mu al-Muta’allim oleh KH. Jiryan Hasbulloh 

menggunakan metode wetonan/bandongan. Setelah 

sholat Maghrib (18.10 – selesai) belajar kitab 

Hida>yat al-Shibya>n oleh ustadz Puryono Hamid 

menggunakan metode wetonan/bandongan. Setelah 

sholat Isya’ (20.00 – selesai) belajar kitab Sulamu 
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al-Muna>ja>t oleh ustadz Nasrulloh menggunakan 

metode wetonan/bandongan dan kitab Fathu al-

Mu’̀i>n oleh KH. Nurul Hamdi menggunakan metode 

sorogan.
8
 

 

B. Deskripsi Data Kusus 

1. Data Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Kitab 

Hida>yat Al-Shibya>n di Pondok Pesantren Darul 

Hikam Joresan Mlarak Ponorogo 

Untuk mengetahui bagaimana sistem 

pengajaran yang telah disampaikan oleh kiai/ustadz 

ketika proses pembelajaran berlangsung, maka 

penulis mengadakan wawancara dan observasi 

secara langsung kepada kiai/ustadz yang 

bersangkutan. Adapun proses pembelajaran kitab 

Hida>yat al-Shibya>n dilaksanakan di dalam kelas 

(Madrasah Diniyah) pada waktu malam hari (ba‟da 

maghrib) dan di ikuti oleh 23 santri. Proses 

pembelajaran dimulai pada pukul (18.10-1845)
9
 

Di Madrasah Diniyah Darul hikam kurikulum 

yang digunakan adalah kurikulum lokal, maksudnya 

adalah pihak pondok membuat kurikulum sendiri. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan ustadz Darul 

Khusaini selaku lurah pondok pesantren Darul 

Hikam, sebagai berikut : 

                                                 
8
 Lihat Transkip Dokumentasi Kode 08/ D/17-X/2018 

dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
9
 Lihat Transkip observasi Kode 03/O/F-1/15-II/2018 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini 
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“Madrasah Diniyah Darul Hikam ini sistem 

pembelajarannya menggunakan kurikulum 

sendiri, proses pembelajarannya dimulai pada 

bulan Syawal-Ramadhan. Semester awal 

dimulai pada bulan Syawal-Rabiul awal dan 

semester kedua dimulai pada bulan Rabiul 

Akhir-Ramadhan. Kegiatan pembelajaran 

dimulai pada pukul 18.10-1845 dan hari 

Jum‟at libur.”
10

 

Proses kegiatan belajar mengajar kitab 

Hida>yat al-Shibya>n yang dilakukan di Madrasah 

Diniyah Darul Hikam meliputi beberapa langkah. 

langkah awal adalah persiapan, kemudian 

pelaksanaan dan yang terakhir adalah evaluasi. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan ustadz 

Puryono Hamid selaku guru yang membimbing 

pelajaran ini, sebagai berikut : 

1. Persiapan 

Di Madrasah Diniyah Darul Hikam ini 

sebelum proses belajar mengajar dilakukan, guru 

melakukan persiapan. Persiapan yang paling 

penting yang dilakukan guru di sini adalah guru 

menyiapkan mental untuk menghadapi para 

santri, karena perbedaan latar belakang para santri 

yang mengakibatkan para guru harus ekstra 

sabar.
11

 Dalam proses pembelajaran dan sebelum 

                                                 
10

 Lihat Transkip wawancara Kode 04/W/F-2/15-11/2018 

dalam lampiran laporan hasil penelitian ini 
11

 Lihat Transkip wawancara Kode 05/W/F-2/15-11/2018 

dalam lampiran laporan hasil penelitian ini 
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menentukan model pembelajaran ada beberapa 

hal yang perlu diperhatikan antara lain 

komponen-komponen pembelajaran, yaitu: 

a. Menentukan Tujuan Pembelajaran 

Tujuan sangat penting dirumuskan, hal 

ini dikarenakan dengan adanya tujuan 

pembelajaran yang jelas maka proses belajar 

mengajar akan jelas juga. Di Madarasah 

Diniyah Darul Hikam dalam penentuan tujuan 

pembelajaran guru menentukan sendiri tujuan 

yang ingin dicapai. Dan dalam pembelajaran 

kitab Hida>yat Al-Shibya>n standar kompetensi 

yang ingin dicapai atau tujuannya adalah santri 

mampu membaca dan menghafal. Adapun 

indikatornya adalah santri dapat membaca 

kitab dengan baik, santri mampu maknani 

dengan baik, santri mampu memahami dan 

menghafal dengan baik.
12

 

b. Menentukan Bahan atau Materi 

Materi yang diajarkan di madrasah 

diniyah Darul Hikam Joresan ini seluruhnya 

adalah materi agama, yaitu meliputi Al-

Qur‟an, fiqih, tauhid, akhlak, tajwid dan lain-

lain. Untuk pelajaran tajwid menggunakan 

kitab Hida>yat Al-Shibya>n. Standar kompetensi 

yang diinginkan adalah santri mampu untuk 

membaca dan menghafal dengan baik. Adapun 

indikatornya adalah santri mampu membaca 

                                                 
12

 Ibid,. 
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dengan baik, santri mampu memahami dan 

menghafal dengan baik, santri mampu maknani 

dengan baik. 

c. Menentukan Metode dan Alat Peraga 

Metode adalah cara yang digunakan 

untuk menyampaikan materi pelajaran. Dalam 

menentukan metode yang akan digunakan juga 

merupakan kegiatan yang sangat penting. 

Karena apabila metode yang digunakan tidak 

sesuai maka proses belajar mengajar akan 

berjalan tidak menyenangkan. Di sini dalam 

pemilihan metode, para guru banyak 

menggunakan metode yang tradisional yaitu 

dengan menggunakan metode sorogan dan 

wetonan/bandongan. Kegiatan belajar 

mengajar kitab Hida>yat al-Shibya>n  

mengguanakan metode wetonan/bandongan 

yaitu dengan cara guru membaca kitab Hida>yat 

al-Shibya>n beserta maknanya dan para santri 

duduk dan mendengarakan apa yang dijelaskan 

oleh kiai dengan maknani kitab masing-

masing. Adapun standar kompetensi yang 

ingin dicapai dalam pembelajaran kitab 

Hida>yat al-Shibya>n adalah santri dapat 

membaca dengan baik, benar dan fasih, santri 

dapat maknani dalam kitab dengan baik, santri 

dapat menghafal dengan baik dan benar. 

Metode ini cocok digunakan, disamping juga 

menggunakan metode yang lain seperti metode 

ceramah, tanya jawab dan juga hafalan. 
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d. Menyusun Alat Evaluasi 

Evaluasi merupakan suatu komponen 

yang sangat penting, karena dengan evaluasi 

dapat diperoleh informasi yang akurat tentang 

penyelenggaraan proses belajar mengajar dan 

keberhasilan belajar para sanatri. Dalam 

menyusun alat evaluasi kitab Hida>yat al-

Shibya>n yang digunakan adalah secara tes 

tertulis dan juga tes lisan dalam hal ini adalah 

hafalan. 

2. Pelaksanaan 

Pelaksanaan pembelajaran kitab Hida>yat 

Al-Shibya>n ini terlaksana tentunya setelah semua 

perangkat dan kebutuhan dalam persiapan 

pembelajaran telah selesai direncanakan, 

kemudian langkah selanjutnya adalah 

melaksanakan apa yang telah direncanakan 

sebelumnya. Dalam tahap ini lebih menekankan 

pada kemampuan dan kompetensi ustadz/guru 

dalam menumbuhkan minat belajar santri. Selain 

itu juga, pemilihan metode harus diperhatikan 

karena ketepatan dalam memilih metode mengajar 

dapat menetukan sukses atau tidaknya suatu 

pembelajaran. 

Dalam pembelajaran kitab Hida>yat Al-

Shibya>n ada beberapa tahap , yaitu : 

a. Tahap Pendahuluan 

Pada tahap ini yang dilakukan adalah 

untuk memberikan waktu pada santri untuk 
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menyiapkan kebutuhan dan perlengkapan 

pelajaran. Seperti mengeluarkan alat tulis dan 

buku pelajaran. Kemudian guru memulai 

pelajaran dengan membaca basmalah dan 

berdo‟a bersama, dan dilanjutkan dengan 

menghafal pelajaran yang kemarin.
13

 

Nadzoman yang ada dalam kitab 

Hida>yat Al-Shibya>n : 

على الٌبي الوصطفى # الحوذ هلل وصلى ربٌا  

 حبيبٌا

وهاك فى التجذويذ ًظوا # واله وصحبه وهي قرا 

 حررا
 

Selanjutnya ustad/guru baru memulai 

pelajaran pada hari itu tapi sebelumnya guru 

menyuruh salah satu santrinya untuk maju ke 

depan untuk menghafalkan nadzoman. 

b. Tahap Pelaksanaan Pembelajaran 

Pada saat belajar mengajar kitab 

Hida>yat Al-Shibya>n berlangsung banyak 

kegiatan yang dilakukan, karena pada waktu 

ini merupakan inti dari kegiatan belajar 

mengajar. Pada tahap ini ustadz/guru 

menerangkan pelajaran yang dipelajari hari ini, 

untuk pelajaran Hida>yat Al-Shibya>n setelah 

hafalan guru menerangkan pelajaran yaitu 

dengan cara membaca kitab Hida>yat Al-

                                                 
13

 Lihat Transkip wawancara Kode 06/W/F-2/15-11/2018 

dalam lampiran laporan hasil penelitian ini 
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Shibya>n, guru membaca kitab tersebut dan 

santri maknani kitabnya masing-masing 

selanjutnya baru memberikan penjelasan. Dan 

setelah itu baru membaca Al-Qur‟an 

berdasarkan dengan ilmu tajwid yang baru saja 

diterangkan. 

#باب ااحكام التنوين والنون الساكنة #   

عٌذ الهجاء خوسة #  احكام تٌىيي وًىى تسكي 

 تبيي

بغيرها والقلب #  اظهار ادغام هع الغٌة او  

 واإلخفارواو

والعيي ثن الغيي ثن #  فاظهر لذا هوز وهاء حاء 

 الخاء
Dalam pembelajaran kitab Hida>yat Al-

Shibya>n ini model yang digunakan adalah 

model klasikal dengan menggunakan metode 

weton/bandongan yaitu dimana seorang guru 

membaca kitab dan santri mendengarkan 

sambil maknani kitabnya masing-masing. 

Dalam proses belajar mengajar ustad/guru 

lebih dominan dibandingkan dengan santri.
14

  

Setelah ustadz/guru membaca kitab 

Hida>yat Al-Shibya>n tersebu kemudian 

mengartikannya kata demi kata, dengan 

menggunaka bahasa Jawa. Dan kegiatan santri 

adalah mendengarkan guru sambil maknani 

kitab mereka sendiri-sendiri. Setelah itu 

                                                 
14

 Ibid,. 
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barulah guru menerangkannya dan baru 

dilakukan tanya jawab. Kebanyakan para santri 

agak malu-malu untuk bertanya, akan tetapi 

ada juga santri yang bertanya kepada guru nya 

meskipun hanya beberapa santri saja. 

Dalam menggunakan model klasikal 

dengan metode weton/bandongan untuk 

pelajaran Hida>yat Al-Shibya>n, langkah-

langkah yang dilakukan guru adalah : 

1) Guru melakukan persiapan antara lain guru 

menyiapkan apa saja yang akan dibawa 

ketika mengajar misalnya guru menyiapkan 

kitab, kapur (karena disini masih 

menggunakan papan tulis biasa bukan white 

board. 

2) Guru memberikan sedikit apersepsi 

pelajaran yang lalu 

3) Guru menyampaikan materi dengan cara, 

guru membaca kitab Hida>yat Al-Shibya>n 

kemudian maknani kata perkata kemudian 

santri mendengarkan dan maknani kitab 

masing-masing. 

4) Guru menjelaskan apa yang dibaca, 

selanjutnya melakukan tanya jawab. 

5) Guru menyimpulkan pelajaran dan 

mengakhiri pelajaran. 

3. Evaluasi 

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui 

adanya perubahan yang terjadi pada diri para 

santri, di Madrasah Diniyah Darul Hikam evaluasi 
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dilakukan pada tiap semester, dan dilakukan 

secara tertulis dan juga menghafalkan pelajaran 

yang ada nadzomanya. 

Madrasah Diniyah Darul Hikam 

melakukan evaluasi di akhir semester dengan 

membuat jadwal sebagaimana pada lambaga 

pendidikan yang lain. Untuk evaluasi akhir ini 

evaluasi dilakukan secara tertulis dan juga 

hafalan. Evaluasi tertulis digunakan untuk 

mengetahui sejauh mana pemahaman para santri 

dalam proses belajar mengajar yang telah 

dilakukan selama satu semester. Untuk hafalan 

digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat 

hafalan para santri. Selain dilakukan pada tiap 

akhir semester hafalan juga dilakukan pada setiap 

hari apabila ada santri yang mau setoran atau 

menyodorkan hafalannya pada guru mereka 

masing-masing.
15

 

 

2. Data Tentang Metode Pembelajaran Hidaya<t Al-

Shibya<n dan Implikasinya Bagi Santri di Pondok 

Pesantren Darul Hikam Joresan Mlarak 

Ponorogo 

Pondok Pesantren Darul Hikam ini 

merupakan salah satu pondok yang masih 

mempertahankan kurikulum tradisional sebagai 

kegiatan pembelajarannya. Dimana kitab kuning 

                                                 
15

 Lihat Transkip wawancara Kode 07/W/F-3/15-11/2018 

dalam lampiran laporan hasil penelitian ini 
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sebagai pokok pembelajaran bagi para santrinya.  

Kitab-kitab klasik (kitab kuning) yang dikaji 

dipesantren adalah kitab-kitab yang isinya relevan 

dengan tujuan pesantren, yakni mendidik dan 

mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam, sebagai upaya 

mewujudkan menusia tafaqquh fi> ad-di>n. 

Penyampaian pembelajaran kitab kuning di 

Pondok Pesantren Darul Hikam ini menggunakan 

metode yang umum digunakan dipesantren-

pesantren tradisional lainnya, yaitu metode wetonan/ 

bandongan dan metode sorogan. 

Pembelajaran kitab Hida>yat Al-Shibya>n di 

Pondok Pesantren Darul Hikam ini diikuti oleh 

sekitar 23 santri yang rata-rata adalah santri baru, 

dilaksanakan setiap hari sabtu (malam ahad) setelah 

shalat maghrib sampai selasai (pukul 18.10-18.45 

WIB).
16

 

Pembelajaran kitab Hida>yat Al-Shibya>n ini 

dipandu langsung oleh usadz. Puryono Hamid selaku 

pembimbing pelajaran kitab ini di Pondok Pesantren 

Darul Hikam dengan menggunakan metode 

bandongan dimana ustadz/kyai membaca, 

menerjemahkan, dan menjelaskan pengertian isi 

kitab yang dikaji, sementara para santri menyimak 

sambil memberikan  harakat dan menulis 

penjelasannya di sela-sela kitab yang dibawa.
17

 

                                                 
16

 Lihat Transkip observasi Kode 01/O/F-1/10-X/2018 

dalam lampiran laporan hasil penelitian ini 
17

 Lihat Transkip observasi Kode 02/O/F-2/10-X/2018 

dalam lampiran laporan hasil penelitian ini 
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Menurut ustadz Puryono Hamid penerapan 

metode ini sepenuhnya ustadz/guru yang membaca 

dan memberikan makna teks bacaan dalam kitab, 

dan santri secara menyeluruh mendengarkan 

sekaligus memberi makna/ maknani kitabnya 

masing-masing. Metode bandongan dalam 

pembelajaran ini sangat tepat untuk diterapkan pada 

santri yang masih baru. pernyataan ini sesuai dengan 

apa yang dikatakan beliau, sebagai berikut : 

“Dalam pembelajaran kitab ini, metode yang 

saya terapkan adalah metode bandongan, 

karena penerapan metode ini masih 

ustadz/kyai yang membacakan dan 

memberikan makna teks bacaan dalam kitab 

secara menyeluruh (tidak seperti metode 

sorogan). Santri yang mengikuti 

pembelajaran ini adalah mereka yang masih 

santri baru, kebanyakan belum menguasai 

Ilmu dasar bahasa Arab (Nahw dan Sharf).”
18

 

Darul Khusaini selaku lurah pondok 

menyatakan hal yang sama dengan perkataan di atas, 

bahwa metode bandongan yang diterapkan dalam 

pembelajaran kitab ini sangat efektif untuk para 

santri kelas satu Diniyah, saya menyebutnya dengan 

istilah santri pemula. Hal ini sesuai dengan hasil 

wawancara sebagai berikut : 

                                                 
18

 Lihat Transkip wawancara Kode 03/W/F-3/3-XI/2018 

dalam lampiran laporan hasil penelitian ini 
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“Pembelajaran kitab ini dipandu langsung 

oleh ustadz Puryono Hamid selaku 

pembimbing pelajaran kitab Hida>yat Al-

Shibya>n di pondok Darul Hikam. Dalam 

praktinya beliau yang membacakan kitab di 

hadapan para santri, sementara para santri 

memperhatikan, maknani dan memberi 

catatan-catatan dalam kitabnya masing-

masing”.
19

 

“Penerapan metode ini sangat efektif untuk 

mendidik para santri lebih kritis dalam hal 

bacaan teks maupun maknanya. Di samping 

itu metode ini sangat tepat dipraktikkan 

dalam pembelajaran kitab ini, dimana para 

santri yang mengikuti pembelajaran ini 

adalah santri pemula”.
20

 

 

Hal yng sama juga diungkapkan oleh saudara 

Muhlisin, bahwa pembelajaran kitab ini 

menggunakan metode bandongan, yaitu ustadz/ kyai 

yang membaca langsung teks kitab tersebut dengan 

mkna pesantren (utawi-iki-iku) dihadapan para 

santri, sedangkan para santri mendengarkan dan 

menyimak bacaan ustad/ kyai. Seperti apa yang 

dikatakannya sebagai berikut : 

                                                 
19

 Lihat Transkip wawancara Kode 04/W/F-2/3-XI/2018 

dalam lampiran laporan hasil penelitian ini 
20

 Lihat Transkip wawancara Kode 05/W/F-2/3-XI/2018 

dalam lampiran laporan hasil penelitian ini 
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“Metode yang digunakan ustadz Puryono 

Hamid dalam pembelajaran kitab ini adalah 

metode bandongan, dimana ustadz/ kyai yang 

membaca langsung teks kitab tersebut dengan 

makna pesantren (utawi-iki-iku) dihadapan 

para santri, sedangkan para santri 

mendengarkan dan menyimak bacaan ustad/ 

kyai. Penerapan metode ini sangat efektif 

untuk melatih ketajaman santri yang masih 

baru dalam memahami teks bahasa Arab”.
21

 

Sementara saudara Ahmad Syahroni 

menyatakan hal yang sama, bahwa metode yang 

digunakan disebutnya ngaji bandongan (metode 

bandongan). Menurutnya kelebihan dari metode ini 

adalah lebih cepat dan praktis untuk mengajar santri 

yang jumlahnya banyak apalagi santri baru. Karena 

materi yang diajarkan sering diulang-ulang sehingga 

memudahkan para santri untuk memahaminya. 

Pernyataan ini sesuai hasil wawancara sebagai 

berikut :  

 

“Metode yang digunakan dalam 

pembelajaran ini yaitu : ustadz/kyai duduk 

dikerumuni para santri, kesemuanya 

menyimak kitab, ustadz/ kyai membaca, 

menterjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa 

Jawa dan menerangkan isi kitab tersebut 

                                                 
21

 Lihat Transkip wawancara Kode 06/W/F-2/5-XI/2018 

dalam lampiran laporan hasil penelitian ini 
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kepada santri. Para santri hanya 

mendengarkan serta mencatat terjemahannya 

pada kitab itu juaga”. 

“Dalam penerapan suatu metode tentunya 

disana akan ditemukan kelebihan dan 

kekurangan di dalamnya, sama halnya 

dengan metode bandongan yang diterapkan 

pada pembelajaran kitab Hida>yat Al-

Shibya>n‛. 

‚Menurut saya kelebihan dari metode ini 

antara lain : memudahkan para santri dalam 

memahami isi kitab karena mteri yang 

diajarakan sering diulang-ulang dan juga 

sangat efisien dalam mengajarkan ketelitian 

memahami kalimat yang sulit dipelajari. 

Sedangkan kekurangannya antara lain: 

ustadz/ kyai lebih kreatif dari pada para 

santri, karena proses belajarnya berlangsung 

satu jalur (monolog) dan juga dialog antara 

ustadz/ kyai dan santri tidak banyak 

sehingga santri cepat bosan‛.
22

 

Sedangkan menurut Ulin Nuha, penerapan 

metode bandongan dalam pembelajaran ini 

mempunyai kelebihan diantaranya adalah, waktunya 

sudah terjadwal dan juga meminimalisir pemahaman 

yang melenceng dari yang diajarkan. Seperti apa 

yang dikatakannya sebagai berikut: 

                                                 
22

 Lihat Transkip wawancara Kode 07/W/F-3/7-XI/2018 

dalam lampiran laporan hasil penelitian ini 
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‚Metode yang digunakan dalam 

pembelajaran kitab Hida>yat Al-Shibya>n ini 

adalah metode bandongan, dimana ustadz/ 

kyai membaca kitab ini dalam waktu 

tertentu dan santri membawa kitab yang 

sama kemudian mendengarkan dan 

menyimak tentang bacaan ustadz/kyai 

tersebut‛. 

‚Metode yang diterapkan dalam pengajian-

pengajian yang ada di pondok ini adalah 

metode bandongan/ wetonan dan sorogan. 

penerapan metode sorogan biasanya untuk 

jenis pengajian yang diikuti oleh santri 

khusus (mereka yang sudah lama di pondok/ 

yang rata-rata adalah pengurus pondok), 

sedangkan metode bandongan umumnya 

diikuti oleh santri baru (mereka yang masih 

baru mondok/ yang rata-rata kelas satu 

Diniyah)‛. 

‚Setiap metode tersebut tentu ada 

kekurangan dan kelebihannya. Dalam 

penerapan metode bandongan dalam 

pembelajaran kitab Hida>yat Al-Shibya>n ini 

kelebihan yang saya rasakan adalah 

pemahaman yang baik karena materi sering 

diulang, meminimalisir pemahaman santri 

yang melenceng dari yang diajarkan oleh 

ustadz/ kyai dan juga umumnya santri yang 

baik dalam bandongan bisa memahami isi 
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suatu kitab karena kelebihan Nahw dan 

Sharf. Sedangkan kekurangannya adalah 

kreativitas santri sulit muncul karena 

pembelajaran bersifat monolog, kesulitan 

memenuhi kebutuhan santri karena 

kemampuan menangkap pelajaran berbeda-

beda. Apalagi jika santri berjumlah 

banyak‛.
23

 

 

3. Implikasi Pembelajaran Kitab Hida>yat Al-Shibya>n 

Bagi Santri Di Pondok Pesantren Darul Hikam 

Joresan Mlarak Ponorogo 

Pembelajaran adalah suatu proses yang 

mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa 

(ustadz/ kyai dan santri) atas dasar hubungan timbal 

balik yang berlangsung dalam situasi eduktif untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

Sistem pembelajaran yang ada di pondok 

Darul Hikam adalah menggunakan kurikulum lokal, 

di mana pihak pondok sendiri yang membuat 

kurikulum tersebut. Dalam pembelajaran kitab 

Hida>yat Al-Shibya>n kompetensi yang ditekankan 

adalah santri mampu membaca, memahami dan 

menghafal dengan baik sehingga mampu membaca 

Al-Qur‟an dengan baik dan benar pula. 

Melalui pembelajaran kitab Hida>yat Al-

Shibya>n, dengan menggunakan metode-metode 

                                                 
23

 Lihat Transkip wawancara Kode 08/W/F-3/7-XI/2018 

dalam lampiran laporan hasil penelitian ini 
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klasik (pondok pesantren), menurut ustadz Puryono 

Hamid model seperti ini sangatlah berpengaruh 

menunjang kemampuan santri dalam membaca AL-

Qur’an dengan baik dan benar. Seperti hasil 

wawancara dengan beliau sebagai berikut : 

‛Metode yang sering saya terapkan selain 

metode weton/bandongan adalah metode 

hafalan, karena kitab Hida>yat Al-Shibya>n ini 

berisi nadzoman selain di dalamnya juga 

terdapat hukum-hukum mat, nun sukun, dan 

lain sebagainya, dan nantinya dapat 

diterapkan dalam membaca Al-Qur’an‛.
24

 

Ustadz Winanta selaku pembimbing ngaji 

sorogan Al-Qur’an di pondok Darul Hikam, 

menyatakan sebagaimana hasil wawancara dengan 

beliau sebagai berikut :  

“Dengan adanya pembelajaran kitab Hida>yat 

Al-Shibya>n terdapat pengaruh positif bagi 

santri, khususnya para santri yang ngaji 

sorogan kepada saya. Para santri 

menunjukkan adanya kemajuan semakin hari 

semakin baik dalam membaca Al-Qur‟an. 

bahkan rata-rata para santri sudah bisa 

membaca Al-Qur‟an dengan fasih dan 

lancar”.
25

 

                                                 
24

 Lihat Transkip wawancara Kode 10/W/F-4/2-XI/2018 

dalam lampiran laporan hasil penelitian ini 
25

 Lihat Transkip wawancara Kode 11/W/F-4/2-XI/2018 

dalam lampiran laporan hasil penelitian ini 
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Imam Baihaqi selaku santri baru di pondok 

Darul Hikam, menyatakan sebagaimana hasil 

wawancara dengan beliau sebagai berikut: 

‚Menurut saya penerepan metode yang ada 

di pondok Darul Hikam ini sangat cocok bagi 

santri baru sepertisaya. Salah satunya 

metode hafalan (nadzam) sangat 

memudahkan saya dalam mengingat tanda-

tanda tajwid, sehingga dalam membaca Al-

Qur’an bisa diterapkan dengan mudah.‛
26

 

Ustadz Darul Khusaini selaku ketua/ lurah 

pondok Darul Hikam menyatakan, sebagaimana 

hasil wawancara dengan beliau sebagai berikut: 

“Metode-metode yang diterapkan dalam 

pembelajaran kitab Hida>yat Al-Shibya>n 

sangat efektiv. Terbukti dengan adanya 

metode-metode weton/ bandongan, hafalan 

dan lain-lain, dari 23 jumlah santri baru rata-

rata semua sudah lancar dan fasih dalam 

membaca Al-Qur’an.‛
27

 

                                                 
26

 Lihat Transkip wawancara Kode 12/W/F-4/2-XI/2018 

dalam lampiran laporan hasil penelitian ini 
27

 Lihat Transkip wawancara Kode 13/W/F-4/2-XI/2018 

dalam lampiran laporan hasil penelitian ini 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

 

A. Analisis Data Tentang Pembelajaran Kitab Hida>yat 

Al-Shibya>n Dalam Meningkatkan Kualitas Bacaan 

Al-Qur’an Santri Di Pondok Pesantren Darul 

Hikam Joresan Mlarak Ponorogo 

Pembelajaran adalah suatu proses yang 

mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas 

dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam 

situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu.  

Sistem pembelajaran yang ada di pondok 

pesantren Darul Hikam adalah menggunakan kurikulum 

lokal dimana pihak pondok membuat sendiri kurikulum 

tersebut. Maksudnya adalah dalam menentukan 

kurikulum pihak madrasah menggunakan kitab yang 

dipakai untuk setiap pelajaran. 

Dalam proses pembelajaran seorang pendidik 

dituntut untuk dapat membangkitkan motivasi belajar 

pada diri siswa, Budiono sebagaimana dikutip oleh M. 

Sobri Sutikno dalam bukunya “Menggagas 

Pembelajaran yang Efektif dan Bermakna”, 

menjelaskan bahwa salah satu usaha yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa 

ialah bahwa seorang pendidik dapat menggunakan 
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model pembelajaran yang bervariasi dan inovatif 

sehingga siswa menikmati kegiatan pembelajaran
1
 

Dalam proses belajar mengajar kitab Hida>yat 

Al-Shibya>n, menentukan model pembelajaran sangat 

penting, mengingat ketepatan dalam memilih model 

pembelajaran dan pemilihan metode dapat 

mempengaruhi dan menentukan keberhasilan proses 

pembelajaran Hida>yat Al-Shibya>n. 

Di pondok Darul Hikam ini dalam pembelajaran 

kitab Hida>yat Al-Shibya>n kompetensi yang ditekankan 

adalah santri mampu membaca, memahami dan 

menghafal dengan baik sehingga bisa diterapkan dalam 

membaca Al-Qur‟an dengan baik dan benar nantinya. 

Adapun kriteria bahwa orang dikatakan dapat membaca 

Al-Qur‟an dengan baik, indikatornya adalah: 

1. Kefasihan dalam membaca Al-Qur‟an 

Fasih adalah jelas dalam pengucapannya. 

Yang dimaksud fasih dalam membaca Al-Qur‟an 

adalah tartil. Makna tartil dalam bacaan ialah pelan-

pelan dan perlahan-lahan, memperjelas huruf dan 

harakatnya, menyerupai permukaan gigi-gigi yang 

rata dan tertata rapi.
2
 

2. Ketepatan pada tajwidnya 

Tajwid adalah membaca huruf sesuai dengan 

hak-haknya, menertibkannya, serta 

mengembalikannya, ke tempat keluar huruf 

                                                 
1
 M. Sobri Sutikno, Menggagas Pembelajaran Efektif dan 

Bermakna (Mataram: NTP Press, 2007), 54-55. 
2
 Yusuf Qarddhawi, Bagaimana Berinteraksi Dengan Al-

Qur‟an (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), 166. 
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(mahkraj) dan asalnya serta memperluas 

pelafalannya tanpa dilebih-lebihkan tanpa dikurangi 

dan dibuat-buat.
3
 

Dalam pelajaran tajwid, di pondok pesantren 

Darul Hikam menggunakan kitab Hida>yat Al-

Shibya>n. Banyak diantara mereka yang paham 

tentang pelajaran tersebut, akan tetapi masih ada 

juga santri yang belum paham, diantara santri yang 

belum paham itu biasanya mereka adalah santri dari 

luar pondok (desa joresan) yang masuk ke Madrasah 

Diniyah di pondok Darul Hikam. 

3. Kelancaran membaca Al-Qur‟an 

Lancar adalah tak ada hambatan, tak lamban 

dan tak tersendat-sendat.
4
 Kelancaran membaca Al-

Qur‟an anak berarti anak mampu membaca Al-

Qur‟an dengan lancar, cepat, tepat dan benar. Setelah 

mempelajari kitab Hida>yat Al-Shibya>n ini 

diharapkan agar para santri dapat membaca al-

Qur‟an dengan lancar. 

Berdasarkan pada itu semua maka, proses 

belajar mengajar yang dilakukan di Madrasah 

Diniyah Darul Hikam ini telah memenuhi kriteria 

dimana orang dikatakan dapat membaca Al-Qur‟an 

dengan baik. Hal itu dikarenakan di sana dalam 

                                                 
3
 Muhammad Ibn „Alwi Al-Maliki Al-Hasani, Samudra 

Ilmu-Ilmu Al-Qur‟an Ringkasan Kitab al-Irqon fi Ulum Al-Qur‟an 

Karya Al-Imam Al-Jalal Al-Maliki Al-Hasani (Bandung: Pt. Mizan 

Pustaka, 2003), 52-53 
4
 Sulchan Yasin, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia 

(Surabaya: Amanah, 1997), 310. 
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proses belajar mengajar Al-Qur‟an diajarkan kitab 

Hida>yat Al-Shibya>n. Di dalam kitab Hida>yat Al-

Shibya>n terdapat pelajaran mengenai bagaimana cara 

membaca Al-Qur‟an yaitu dengan adanya hukum 

nun sukun dan tanwin, hukum mim sukun, dan 

hukum mad. 

Adapun analisis penerapan pelaksanaan 

pembelajaran kitab Hida>yat Al-Shibya>n yang 

dilakukan di pondok Darul Hikam adalah : 

1) Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran pada hakekatnya 

mengacu pada hasil pembelajaran yang 

diharapkan. Sebagai hasil pembelajaran, tujuan 

pembelajaran harus ditetapkan lebih dulu 

sehingga semua upaya pembelajaran diarahkan 

untuk mencapai tujuan. Tujuan pembelajaran ada 

dua yaitu tujuan pembelajaran umum dan tujuan 

pembelajaran khusus.
5
 

Dalam proses belajar mengajar hal 

pertama yang perlu diperhatikan adalah tujuan 

pembelajaran. Karena dengan tujuan tersebut 

proses pembelajaran akan terarah dengan baik. 

Adapun dalam penetapan tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai di pondok pesantren Darul 

Hikam adalah berdasarkan pada kurikulum yang 

dibuat sendiri, berdasarkan pada kitab yang 

dipelajari. 

                                                 
5
 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam, Upaya 

Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2004), 236. 
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2) Persiapan 

Persiapan yang baik merupakan awal dari 

keberhasilan pelaksanaan pembelajaran, oleh 

sebab itu pembelajaran hendaknya 

mempersiapkan materi pelajaran secara baik dan 

sungguh-sungguh meliputi dari strategi, metode, 

perangkat, dan media pendukung. 

Dalam persiapan pembelajaran kitab 

Hida>yat Al-Shibya>n di pondok Darul Hikam, 

disini guru tidak membuat rencana pembelajaran 

(RP), silabus, program tahunan (prota), ataupun 

program semesteran (promes) akan tetapi guru 

hanya mempersiapkan kitab apa yang akan 

dipelajari hari ini dan tidak ada persiapan secara 

tertulis. Dalam mempersiapkan pembelajaran 

guru hanya membuat konsep saja dan tidak 

tertulis. 

3) Materi 

Bahan atau materi merupakan apa yang 

harus diberikan kepada santri. Pengetahuan, 

sikap/nilai serta keterampilan apa yang harus 

dipelajari santri. Bahan atau materi berfungsi 

memberi isi dan makna terhadap tujuan 

pengajaran. Bahan ini biasanya bersumber dari 

buku pelajaran yang telah ditentukan, akan tetapi 

tidak menutup kemungkinan guru mencari materi 

penunjang dari sumber-sumber lain. Materi yang 

diajarkan di pondok Darul Hikam ini seluruhnya 
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adalah pelajaran agama, misalnya : Hida>yat Al-

Shibya>n, fiqh, Al-Qur‟an dan lain-lain. 

4) Strategi Pembelajaran 

Pembelajaran kitab Hida>yat Al-Shibya>n 

yang dilakukan di Madrasah Diniyah Darul 

Hikam adalah menggunakan model proses 

informasi yang lebih menekankan pada interaksi 

antara guru dan murid dan strategi yang 

digunakan adalah bersifat teacher centered, jadi 

strategi yang sesuai adalah membaca keras. 

Dengan membaca keras ini maka guru dapat 

menyampaikan informasi kepada seluruh santri 

dengan mudah dan para santri dapat 

mendengarkannya dengan baik. 

5) Sarana dan Prasarana 

Untuk melakukan proses pembelajaran 

agar lebih menyenangkan maka perlu ditunjang 

dengan sarana dan prasarana yang memadai. 

Akan tetapi sarana dan prasarana yang ada di 

pondok Darul Hikam sangat minim. Memang ini 

merupakan kekurangan yang dimiliki pondok 

Darul Hikam, meski begitu proses pembelajaran 

berjalan dengan lancar. Di pondok Darul Hikam 

hampir tidak ada alat peraga, mereka hanya 

menggunakan kitab-kitab masing-masing. Sarana 

yang digunakan dalam pembelajaran kitab 

Hida>yat Al-Shibya>n adalah menggunakan papan 

tulis, kapur. 
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6) Evaluasi 

Dalam setiap proses pembelajaran tahap 

terakhir adalah melakukan evaluasi. Evaluasi 

dilakukan untuk mengetahui sejauh mana santri 

dapat menguasai materi pelajaran yang telah 

disampaikan oleh guru dalam hal ini kitab 

Hida>yat Al-Shibya>n. 

Evaluasi (penilaian) sebagai sebagian 

proses belajar mengajar adalah merupakan 

sebagian kegiatan untuk memperoleh, 

menganalisis, dan menafsirkan tentang kegiatan 

dan hasil belajar santri yang dilakukan secara 

sistematis dan berkesinambungan, sehingga 

menjadi informasi yang bermakna dalam 

pengambilan keputusan. 

Sistem yang diterapkan di pondok Darul 

Hikam dalam mengevaluasi santri yaitu dengan 

dua tahap. Meliputi penilaian keseharian dan 

semesteran. Tes harian dilakukan dengan cara 

melakukan hafalan atau islitah yang digunakan di 

pondok Darul Hikam adalah setoran. Dalam 

standar semesteran dalam satu tahun dilakukan 

dua kali yaitu 6 bulan sekali. Yaitu dengan cara 

tes lisan maupun tulisan yang dilakukan secara 

langsung dengan menggunakan tes tertulis dan 

juga hafalan. Dalam tes tertulis dilakukan pada 

setiap akhir semester, untuk hafalan di akhir 

semester juga diadakan, akan tetapi apabila ada 

santri yang sudah hafal dan akan menyetorkan 
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hafalannya maka dapat dilakukan setiap hari pada 

waktu ada pelajaran tersebut. 

Dalam melaksanaan pembelajaran kitab 

Hida>yat Al-Shibya>n, jika ingin mendapatkan hasil 

yang maksimal, hendaknya pihak madrasah 

memperhatikan hal-hal : 

a) Merumuskan tujuan, dalam perumusan tujuan 

yang dilakukan di pondok Darul Hikam 

handaknya jelas, tujuan apa saja yang ingin 

dicapai dalam proses pembelajaran 

b) Penyusunan alat evaluasi, dalam 

mengembangkan alat evaluasi perlu ditentukan 

dulu jenis-jenis tes yang akan digunakan. 

Apakah menggunakan tes tertulis, tes lisan 

atau te perbuatan. Untuk pondok Darul Hikam 

dalam melakukan evaluasi jenis tes yang 

digunakan adalalah tes tertulis dan tes lisan. 

Hal ini desebabkan karena di pondok Darul 

Hikam tersebut kebanyakan pelajarannya 

merupakan hafalan, jadi tes lisannya berbentuk 

hafalan. 

c) Menentukan kegiatan belajar dan materi. 

Karena pondok pesantren maka materi yang 

diajarkan semuanya adalah materi agama. 

d) Merencanakan program kegiatan. Dalam 

merencanakan program pembelajaran 

hendaknya ustadz/guru memperhatikan berapa 

alokasi waktu yang diperlukan dalam satu 

pelajaran dalam satu semester dan ustadz/guru 
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hendaknya menentukan strategi apa yang akan 

dipakai dalam proses pembelajaran. 

e) Melaksanakan program. Ini dilakukan setelah 

perencanaan selesai dan dilakukan sesuai 

dengan perencanaan 

 

B. Analisis Data Tentang Metode Pembelajaran Kitab 

Hida>yat Al-Shibya>n  

Metode adalah cara yang digunakan untuk 

menyampaikan materi pelajarn. Metode yang digunakan 

dalam pembelajaran kitab Hida>yat Al-Shibya>n di 

pondok Darul Hikam adalah : 

a) Metode ceramah, adalah metode yang digunakan 

hampir disemua pelajaran karena metode ceramah 

termasuk metode yang tradisional. Adapun metode 

ceramah digunakan untuk menjelaskan pelajaran 

yang akan dipelajari, yaitu dengan cara guru 

menjelaskan materi yang dipelajari hari itu baru 

kemudian dilanjutkan ke metode yang lain. Adapun 

keunggulan dari metode ceramah adalah : 

ustadz/guru mudah menguasai kelas, mudah 

dilaksanakan, dapat diikuti santri dalam jumlah 

besar, ustadz/guru mudah menerangkan bahan 

belajar berjumlah besar. Dan kekurangan metode 

ceramah adalah kegiatan pengajaran menjadi 

verbalisme (pengertian kata-kata), santri yang lebih 

tanggap dari sisi visual akan menjadi rugi dan santri 

yang lebih tanggap auditifnya dapat lebih besar 

menerimanya, bila terlalu lama membosankan, sukar 
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mengontrol sejauh mana pemerolehan belajar santri, 

menyebabkan santri pasif. 

b) Metode tanya jawab. Metode tanya jawab ialah suatu 

cara penyajian bahan pelajaran malalui bentuk 

pertanyaan yang perlu dijawab oleh santri. Metode 

ini digunakan setelah guru menerangkan pelajaran 

kemudian guru memberikan pertanyaan kepada 

santri kemudian santri juga dapat mengajukan 

pertanyaan kepada ustadz/guru. Lebih mengaktifkan 

santri dibandingkan metode ceramah. Kelebihan 

metode tanya jawab adalah santri akan lebih cepat 

mengerti. Karena memberi kesempatan santri untuk 

menanyakan hal-hal yang belum jelas atau belum 

dimengerti sehingga ustadz/guru dapat menjelaskan 

kembali, mengetahui perbedaan pendapat antara 

santri dan ustadz, dan akan membawa kearah suatu 

diskusi, pertanyaan akan menarik dan memusatkan 

perhatian santri. Kekurangan Metode tanya jawab 

adalah mudah menyimpang dari pokok persoalan, 

dapat menimbulkan beberapa masalah baru, santri 

terkadang merasa takut memberikan jawaban atas 

pertanyaan yang diajukan kepadanya, sukar 

membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat 

berpikir dan pemahaman santri. 

c) Metode weton/bandongan, digunakan untuk 

menerangkan pelajaran secara kuliah, dimana para 

santri mengikuti pelajaran dengan cara duduk 

disekeliling ustadz/ kiyai yang menerangkan 
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pelajaran secara kuliah.
6
 Adapun kelebihan model ini 

adalah lebih cepat dan praktis untuk mengajar santri 

yang jumlahnya banyak, lebih fektif bagi santri yang 

telah mengikuti sistem sorogan secara intensif, 

materi yang diajarkan berulang-ulang sehingga 

memudahkan para santri untuk memahaminya, 

sangat efisien dalam mengajarkan ketelitian 

memahami kalimat yang sulit untuk dipelajari. 

Adapun kekurangannya adalah metode ini dianggap 

lamban dan tradisional, karena dalam penyampaian 

materi sering diulang-ulang, ustadz/ kyai lebih 

kreatif dari santri karena proses belajarnya 

berlangsung satu jalur, dialog antara ustadz/ kyai dan 

santri tidak banyak terjadi sehingga santri cepat 

bosan, metode bandongan ini kurang efektif bagi 

santri yang pintar karena materi yang disampaikan 

sering diulang-ulang sehingga terhalang 

kemajuannya.
7
 

d) Metode sorogan, digunakan untuk menyodorkan 

kitab atau hafalan santri kepada seorang kiyai 

kemudian kiyai tersebut mengkoreksi bacaan atau 

hafalan santri. Adapun kelebihanya adalah tejadi 

hubungan yang erat dan harmonis antar guru dan 

santri, memungkinkan bagi seorang guru untuk 

mengawasi, menilai dan membimbing santri secara 

                                                 
6
 Amin Haedari, dkk, Masa Depan Pesantren Dalam 

Tantangan Modernitas dan Tantangan Komplesitas Global (Jakarta: ird 

Press, 2004), 95. 
7
 Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Pendidikan Islam 

(Jakarta: Ciputat Press, 2002), 155-156. 
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maksimal, santri mendapatkan penjelasan langung 

dari ustadzkiyai, dan ustadz/ kiyai dapat mengetahui 

kualitas yang telah dicapai santrinya. Dan 

kekurangannya adalah kurang efisien, karena hanya 

menghadapi beberapa santri saja, membuat santri 

cepat bosan, santri kadang hanya menangkap kesan 

verbalisme saja terutama mereka yang tidak 

mengerti terjemahan bahasa tertentu.
8
 

e) Metode drill, merupakan metode pengajaran yang 

dilaksanakan dengan kegiatan latihan berulang-

ulang, untuk mendapatkan keterampilan (skill), 

ketangkasan dan profesionalisme. Metode ini lebih 

sesuai jika dipakai untuk materi pelajaran yang 

bersifat motorik (gerak) seperti menghafal, menulis, 

mendengarkan, membaca, menggunakan alat, 

membuat sesuatu dan segala kegiatan yang sifatnya 

membentuk keterampilan karena di pondok Darul 

Hikam kebenyakan menghafal maka metode ini 

sesuai. Kelemahan metode ini terjadinya 

keterampilan yang tetap, terkesan kaku dan 

moembosankan karena sifatnya yang rutin, inovasi, 

kurang berkembang.
9
 

Adapun dalam penggunaan model pembelajaran 

dan pemilihan metode pembelajaran bisa bermacam-

macam hal ni harus disesuaikan dengan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai dan juga harus sesuai 

dengan materi yang akan diajarkan. Dalam 

                                                 
8
 Ibid., 152. 

9
 Syaiful Bahri Djaramah, Guru dan Anak Didik Dalam 

Interaksi Edukatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 195-198. 
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menggunakan metode pembelajaran seorang guru 

hendaknya mempersiapkannya matang-matang karena 

penggunaan metode yang sesuai akan menjadikan 

proses belajar mengajar menjadi lebih terarah. Sehingga 

proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dan 

efisien. 

 

C. Analisis Tentang Implikasi Pembelajaran Kitab 

Hida>yat Al-Shibya>n Bagi Santri di Pondok Darul 

Hikam 

Analisis mengenai implikasinya terhadap para 

santri khususnya santri baru berdasarkan wawancara 

dan observasi beserta dokumentasi, dengan adanya 

pembelajaran kitab Hida>yat Al-Shibya>n melauli tahap-

tahapan seperti penjelasan di atas, dari 23 santri baru 

kemampuan dalam membaca al-qur‟an rata-rata sudah 

baik dan lancar. Dan para santri lebih mudah 

memahami dan menghafal karena menggunakan 

nadzaman karena itu terus diulang-ulang setiap harinya. 
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PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan 

yaitu mengenai pelaksanaan pembelajaran kitab 

Hida>yat Al-Shibya>n di pondok pesantren Darul Hikam 

Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, 

penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dalam pelaksanaan pembelajaran kitab Hida>yat Al-

Shibya>n yang dilakukan Di Madrasah Diniyah Darul 

hikam kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 

lokal, maksudnya adalah pihak pondok membuat 

kurikulum sendiri. Proses kegiatan belajar mengajar 

kitab Hida>yat al-Shibya>n yang dilakukan di 

Madrasah Diniyah Darul Hikam meliputi beberapa 

langkah. langkah awal adalah persiapan, kemudian 

pelaksanaan dan yang terakhir adalah evaluasi.  

2. Belajar mengajar kitab Hida>yat al-Shibya>n 

dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran 

yang tradisional yaitu dengan menggunakan metode 

weton/bandongan dan sorogan. Akan tetapi disana 

juga terkadang digunakan metode yang lain, antara 

lain yang digunakan adalah metode ceramah, tanya 

jawab, drill. Hal ini disesuaikan pada materi yang 

diajarkan. Dan untuk strategi yang biasa digunakan 

adalah bahwa pembelajaran itu hanya berpusat pada 

ustadz/guru, maka disini santri tidak berperan aktif 

dan yang aktif adalah ustadz/guru. Materi yang 
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diajarkan di pondok pesantren Darul Hikam adalah 

seluruhnya materi agama. 

3. Implikasi pembelajaran kitab Hida>yat al-Shibya>n, 

dengan adanya pembelajaran kitab tersebut melauli 

metode-metode klasikal (weton/bandongan, metode 

ceramah dan lain-lain), dari 23 santri baru 

kemampuan dalam membaca al-qur‟an rata-rata 

sudah baik dan lancar. Dan para santri lebih mudah 

memahami dan menghafal karena menggunakan 

nadzaman. 

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan 

analisis sesuai kemampuan penulis, maka penulis 

mempunyai saran-saran sebagai berikut : 

1. Dalam pembelajaran hendaknya, sebelum 

pembelajaran dimulai melakukan persiapan baik 

persiapan tertulis maupun tidak tertulis agar proses 

pembelajaran menjadi terarah. 

2. Dalam pembelajaran ustadz/guru hendaknya 

menggunakan model, metode dan strategi 

pembelajaran yang sesuai dengan materi yang 

diajarkan. 

3. Hendaknya santri melakukan tugasnya sebagai 

peserta didik dengan baik agar tercipta proses 

pembelajaran yang menyenangkan dan tidak 

membosankan. 
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