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ABSTRAK 
 

Prasetyo, Ade. 2015. Implementasi Kegiatan naqD dalam Program Amaliyatut 
Tadris (Studi Kasus di Pondok Modern Arrisalah Program Internasional). 
Skripsi. Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah Sekolah 
Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Basuki, 
M.Ag. 

 
Kata Kunci : Naqd, Amaliyatut Tadris. 
 

KMI (Kulliyat al-Mu ’a ll im i<n wa al-Muallimat Al Isla<miyah) Pondok 
Modern Arrisalah Program Internasional telah menerapkan kegiatan naqD dalam 
program amaliyatut tadris yang  berlatar belakang di adakanya kegiatan tersebut 
untuk mengukur seberapa jauh keberhasilan guru dalam mengajar di amaliyatut 
tadris yang di program oleh KMI (Kulliyat Al-Muallimin wa Al-Muallimat Al-
Islamiyah) Pondok Modern Arrisalah Program Internasional, disamping itu juga 
untuk menjadikan tambahan wawasan dan pengalaman bagi teman-teman Naqd 
}yang lain. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti bermaksud mengadakan penelitian 
dengan rumusan masalah : (1) Bagaimana latar belakang kegiatan naqD dalam 
program Amaliyatut Tadris di KMI (Kulliyat al-Mu’alli mi<n Al Isla<miyah) Pondok 
Modern Arrisalah Program Internasional ? (2) Bagaimana prosedur pelaksanaan 
naqD dalam program Amaliyatut Tadris di KMI (Kulliyat al-Mu’alli mi <n Al 
Isla<miyah) Pondok Modern Arrisalah Program Internasional ? (3) Apa kontribusi 
kegiatan Naqd } bagi santri dalam program Amaliyatut Tadris di KMI (Kulliyat al-
Mu’alli mi<n Al Isla<miyah) Pondok Modern Arrisalah Program Internasional ?  

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan menggunakan 
pendekatan kualitatif. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode 
wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai tekhnik pengumpulan datanya. 
Dan tekhnik yang dipilih dalam analisis data adalah reduksi data, display data dan 
pengambilan kesimpulan. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : (1) Latar belakang 
di adakanya kegiatan Naqd dalam program amaliyatut tadris ialah untuk 
mengukur seberapa jauh keberhasilan guru dalam mengajar di amaliyatut tadris 
yang di program oleh KMI (Kulliyat Al-Muallimin wa Al-Muallimat Al-
Islamiyah) Pondok Modern Arrisalah Program Internasional. (2) Prosedur 
Pelaksanaan Naqd dalam program amaliyatut tadris yang terpenting di dalam 
proses kegiatan tersebut baik di kelas maupun di rayon adalah meliputi 4 hal yang 
sesuai dengan yang tertulis di dalam buku milik Mahmud Yunus dan Muhammad 
Kosim Bakri, “al Tarbiyah wa at Ta’lim” Juz ke 2 yaitu : 1. Adil 2. Bersih 3. 
Kerjasama 4. Manfaat dan di perkuat dalam bukunya Bpk Kyai Imam Zarkasyi 
“al Tarbiyat Al Amaliyah fi Ta’lim” yaitu : 1. Ikhlas  2. Adil 3. Betul 4. 
Kerjasama 5. Manfaat. (3) Kontribusi kegiatan Naqd bagi santri dalam program 
amaliyatut tadris adalah Pertama, naqD dalam program ammaliyatut tadris sangat 
baik apabila di terapkan didalam setiap kegiatan baik Amaliyatut Tadris, Micro 
Teaching, dan kegiatan Evaluasi lainya . Kedua  adalah Selain itu juga dampak 
dari sekian banyak proses Naqd dan pembiasaan diri di pondok sehingga 
menjadikan lulusan KMI (Kulliyat al-Mu’alli mi <n wa al-Muallimat Al Isla<miyah) 
Pondok Modern Arrisalah Program Internasional berkompenten di bidang 
keguruan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I. Latar Belakang Masalah 

Dalam dunia pendidikan, proses belajar mengajar tidak hanya sekedar 

pemberian ilmu secara teoritis belaka, akan tetapi juga membutuhkan adanya 

praktik. Karena adanya penerapan langsung suatu ilmu akan menjadikan 

pemahaman peserta didik akan lebih maksimal dan agar nantinya dapat 

dihasilkan out put yang telah di cita-citakan dalam Undang-undang Sisdiknas.  

Dalam Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pada 

pasal 3 disebutkan bahwasanya :  

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.
1
 

Dari tujuan pendidikan nasional di atas, telah jelas bahwa 

sesungguhnya substansi dari pendidikan yang diselenggarakan tidak hanya 

berorientasi pada pembentukan pribadi yang berpengetahuan saja, tetapi juga 

pribadi yang cakap dan kreatif menegerjakan sesuatu. 

                                                           
1
 Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan, (DIRJEN PENDIS, 

DEPAG RI, 2006), hal 47-48 
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Di Pondok Modern Arrisalah Program Internasional diterapkan 

program Ammaliyatut Tadris itu untuk menerapkan ilmu atau teori yang telah 

diberikan. Sebab telah diajarkan Tarbiyah Wa Ta’lim atau ilmu tentang 

kependidikan yang bertujuan agar out putnya memiliki kecakapan dalam 

mengajar, sehingga dalam kondisi apapun dalam artian setelah lulus dari balai 

pendidikan dapat diterima pengabdian diri atau mengajar di lembaga 

manapun dan diharapkan ketrampilan itu bisa menjadi bekal hidup mereka. 

Meskipun sebenarnya mereka sudah terdidik untuk mengajar sejak santri 

kelas II Aliyah (Kelas 5) dengan menjadi Muddabir, Muhadoroh, Muhadasah, 

ilko’ Mutarodifat, Berorganisasi PTTI dan latihan mengajar siswa kelas I, II, 

III Tsanawiyah pada Darsul Masa’ (Pelajaran Sore) Namun untuk 

pelaksanaan praktik mengajarnya (Ammaliyatut Tadrisnya) baru 

dilaksanakan pada waktu kelas III Aliyah.
2
 

Dan di dalam program Ammaliyatut Tadris ini terdapat suatu kegiatan 

yang sangat penting yang tidak bisa dipisahkan dari rangkaian kegiatan 

Ammaliyatut Tadris yaitu koreksian atau evaluasi yang biasa disebut dengan 

istilah “naqD hal ini sesuai dengan Undang-undang dan peraturan Republik 

Indonesia tentang Pendidikan terkait dengan Evaluasi : 

Di sebutkan dalam pasal 58, Evaluasi hasil belajar peserta didik 

dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan 

hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
3
  

                                                           
2
 Hasil Wawancara dengan Wadir Pondok Modern Arrisalah pada tanggal 07 Januari 2015 

Jam 14.00-15.00 Wib 
3
 Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan, (DIRJEN PENDIS, 

DEPAG RI, 2006), hal 37 
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Dari paparan bunyi pasal di atas dapat dikaitkan dengan kegiatan 

naqDdi dalam program Ammaliyatut Tadris bahwasanya kegiatan naqD 

sangatlah penting dan benar jika hal ini tidak dapat dipisahkan dari urutan 

kegiatan Ammaliyatut Tadris, 

Dikutip dari buku cetakan pertama Drs KH. Moh. Ma’sum Yusuf 

tentang pelajaran naqD diterangkan didalam buku tersebut bahwa naqD 

sangat penting, di sekolah guru harus ada pelajaran naqDhal ini bertujuan 

untuk mengetahui tingkat keberhasilan seorang guru didalam mengajar. 

 Selanjutnya berbahayalah seorang guru yang tidak pernah dikoreksi, 

karena hal tersebut mengakibatkan seorang guru selalu merasa benar atau 

selalu ragu atas semua tindakan yang ia lakukan.  

Dan yang terpenting di dalam naqD ialah agar seorang guru tersebut 

mengetahui kekurangan dirinya sendiri, dengan demikian seorang guru 

tersebut bisa disadarkan dan diperbaiki. 

Hal positif didalam naqD ini ialah menjadikan seseorang yang pernah 

dikoreksi tidak akan takut atau malu di koreksi oleh orang lain, dan hal positif 

selain itu juga akan menjadikan seorang guru lebih masak pengertianya 

tentang pendidikan dan di dalam metode pengajaran. 

Dan kemudian jika seorang guru hanya mengandalkan pengajaran dari 

isi buku, maka buku tersebut tidak akan menjamin suksenya seorang guru 

dalam mengajar, karena di dalam mengajar tidak hanya dibutuhkan untuk 

hanya sekedar menyampaikan, akan tetapi juga dapat mengembangkan isi 
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materi dalam pengajaran tersebut dengan menggunakan tekhnik yang sesuai 

dengan kaidah-kaidah di dalam mengajar yang baik dan benar. 

Selain hal diatas, terdapat kelebihan yang tanpa disadari hal tersebut 

sangat bermanfaat bagi setiap guru, yaitu di dalam memberi naqD tersebut 

terdapat latihan-latihan untuk menjadi penilik sekolahan atau biasa disebut 

(supervisor sekolah).
4
 

Dari paparan tersebut, dapat dilihat adanya keunikan-keunikan yang 

tampak yakni di antaranya telah diajarkan ilmu kependidikan padahal masih 

di tingkat Aliyah serta dapat langsung menerapkan latihan mengajar pada 

kelas bawah. Dan pentingnya kegiatan naqD yang memiliki dampak baik 

yang tanpa disadari oleh calon guru, yang akan sangat bermanfaat kelak 

ketika mereka sudah keluar dan menjadi Pendidik atau Guru. 

Berangkat dari sinilah, peneliti ingin mengetahui seperti apa proses 

pelaksanaan kegiatan naqD di Pondok Modern Arrisalah Program 

Internasional. Untuk itulah penulis hendak melakukan penelitian di Pondok 

Modern Arrisalah Program Internasional dengan judul, “IMPLEMENTASI 

KEGIATAN naqD DALAM PROGRAM AMALIYATUT TADRIS”. 

 

II. Fokus Penelitian 

Berangkat dari permasalahan di atas, penelitian ini memfokuskan pada 

Implementasi Kegitatan naqDdalam program Ammaliyatut Tadris di Pondok 

Modern Arrisalah Program Internasional. 

                                                           
4
 Moh. Ma’sum Yusuf, Profesi Guru Pondok Modern, Praktikum, Pedoman dan Arahan 

Mengajar, Intiba‟at „Ammah, 2003, hal 40 
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III. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang ingin kami pecahkan dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Bagaimana latar belakang kegiatan naqD dalam program Amaliyatut 

Tadris di KMI (Kulliyatul Mualimin Al-Islamiyah) Pondok Modern 

Arrisalah Program Internasional ? 

2. Bagaimana prosedur pelaksanaan naqDdalam program Amaliyatut Tadris 

di KMI (Kulliyatul Mualimin Al-Islamiyah) Pondok Modern Arrisalah 

Program Internasional ? 

3. Apa kontribusi kegiatan naqD bagi santri dalam program Amaliyatut 

Tadris di KMI (Kulliyatul Mualimin Al-Islamiyah) Pondok Modern 

Arrisalah Program Internasional ?  

 

IV. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka 

penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan latar belakang kegiatan naqD 

dalam program Amaliyatut Tadris di KMI (Kulliyatul Mualimin Al-

Islamiyah) Pondok Modern Arrisalah Program Internasional. 

2. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan prosedur pelaksanaan naqD 

dalam program Amaliyatut Tadris di KMI (Kulliyatul Mualimin Al-

Islamiyah) Pondok Modern Arrisalah Program Internasional.  
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3. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan kontribusi  kegiatan naqD bagi 

santri dalam program Amaliyatut Tadris di KMI (Kulliyatul Mualimin Al-

Islamiyah) Pondok Modern Arrisalah Program Internasional. 

 

V. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan terkumpulnya data-data 

yang memiliki nilai guna, maka kegunaan disini ada dua macam yaitu: 

1. Manfaat Penelitian Secara Teoritik  

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan ilmu baru 

terkait dengan Naqd dalam program Ammaliyatut Tadris. 

2. Manfaat Secara Praktis 

a. Bagi Lembaga/Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mewujudkan 

pendidikan yang lebih baik, maju, berkualitas, dan bermakna.  

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan bagi Guru dalam melaksanakan tugasnya untuk 

membimbing dan mendidik anak didiknya. 

c. Bagi Peneliti 

Diharapkan hasil penelitian ini, peneliti dapat menambah wawasan 

dan pengetahuan serta menambah pengalaman. 
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VI. Metode Penelitian  

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang akan dialami oleh subjek penelitian.
5
 Jenis 

penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai unit sosial 

tertentu, yang meliputi individu, kelompok, institusi atau masyarakat. 

Dalam  penelitian studi kasus akan dilakukan penggalian data secara 

mendalam dan menganalisis intensif faktor-faktor yang terlibat 

didalamnya.
6
 Keunggulan dari studi kasus secara umum adalah 

memberikan peluang yang luas kepada peneliti untuk menela’ah secara 

mendalam, intensif dan menyeluruh terhadap unit sosial yang diteliti. 

Selain itu studi kasus dapat memberikan informasi penting mengenai 

hubungan antar-variabel serta proses-proses yang memerlukan 

penjelasan dan pemahaman yang lebih luas. Melalui penyelidikan 

intensif peneliti dapat menemukan karakteristik dan hubungan-hubungan 

yang mungkin tidak diduga sebelumnya, studi kasus dapat menyajikan 

data-data dan temuan-temuan yang sangat berguna sebagai dasar untuk 

membangun latar permasalahan bagi perencanaan penelitian yang lebih 

                                                           
5
 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2009),  hal 6.  
6
   Yatim Rianto, Metodologi Penelitian Pendidikan (Surabaya:SIC, 1996), Hal 20  
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besar dan mendalam dalam rangka pemngembangan ilmu-ilmu sosial.
7
 

Kasus yang ditemukan peneliti adalah implementasi kegiatan Naqd 

dalam program amaliyatut tadris di Pondok Modern Arrisalah Program 

Internasional. 

2. Kehadiran Peneliti  

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari 

pengamatan berperan serta, sebab peranan penelitian yang menentukan 

keseluruhan skenarionya.
8
 Sehingga peneliti bertindak sebagai 

instrumen, partisipan aktif dan penyimpul data sedangkan yang lain 

sebagai penunjang. Dengan demikian kehadiran peneliti sangat penting 

untuk melakukan penelitian. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah di 

Pondok Modern Arrisalah Program Internasional Gundik Slahung, lokasi 

ini layak diteliti karena di Pondok Modern Arrisalah menggunakan 

Kurikulum KMI (Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah) yang di dalamnya 

terdapat program Ammaliyatut Tadris 

4. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata 

dan tindakan sebagai data utama, selebihnya adalah tambahan seperti 

data tertulis, foto dan lainnya. Yang dimaksud “kata-kata” dan 

                                                           
7
  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan (Jakarta : Rineka Cipta, 

1998 ), hal 64-65. 
8
 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2007), hal 64. 
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“tindakan”, yaitu kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau 

diwawancarai. Data ini dicatat melalui catatan tertulis, pengambilan foto. 

Sedangkan data tertulis merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara.
9
 

Sumber data utama adalah person  atau orang sebagai informan, 

yaitu meliputi Direktur KMI (Kulliyatul Muallimin Al- Islamiyah) 

Pondok Modern Arrisalah Program Internasional, Guru Musrif, dan Para 

Santri.  

Sedangkan sumber data tambahan atau sekunder meliputi sumber 

data tertulis yaitu dokumen dan foto yang berkaitan dengan hal 

penelitian. 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa atau hal-hal 

keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau 

seluruh elemen populasi yang akan mendukung penelitian, atau cara 

yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.
10

 Teknik 

ini penting digunakan, sebab bagi peneliti kualitatif fenomena dapat 

dimengerti maknanya secara baik apabila dilakukan interaksi dengan 

subyek melalui wawancara mendalam dan observasi mendalam pada 

latar dimana fenomena tersebut berlangsung. 
11

 Pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan teknik: 

                                                           
9
 Tim Penyusun, Buku Pedoman Penulisan Skripsi Kuantitatif, Kualitatif, Library, dan 

PTK Edisi Revisi 2014 (Ponorogo: Jurusan Tarbiyah STAIN Ponorogo, 2014),  hal 45 
10

  Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan ……….., 129. 
11

  Tim Penyusun, Buku Pedoman Penulisan Skripsi Kuantitatif……………., 46. 
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a. Metode wawancara (Interview) 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Perakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai 

(interviewee) yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan 

itu.
12

 Ciri utama dari interview adalah kontak langsung dengan 

tatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi.
13

 

Dalam hal ini yang menjadi sumber data adalah Direktur KMI 

(Kulliyatul Muallimin Al- Islamiyah) Pondok Modern Arrisalah 

Program Internasional dan Guru Musrif Amaliyatut Tadris. 

b. Observasi 

Observasi adalah suatu proses pengamatan atau pencatatan 

secara sistematis, logis, obyektif dan rasional mengenai berbagai 

fenomena, baik dalam situasi sebenarnya maupun dalm situasi 

buatan untuk mencapai tujuan tertentu.
14

 Dalam penelitian ini, hal 

yang diobservasi adalah kegiatan naqD di kelas dan Pembahasan 

Kegiatan Naqd. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi yang di 

dapatkan dari dokumen yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip, 

rapot, peraturan perundang-undangan, buku harian, surat –surat 

                                                           
12

  Ibid..., 
13

  S. Margono, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal 165.  
14

 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran: Prinsip, Teknik, Prosedur (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya , 2009), hal 153. 
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pribadi, cacatan biografi, dan lain-lain yang ada kaitannya dengan 

masalah yang diteliti.
15

 Dokumen merupakan pelengkap dari 

metode dokumentasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. 

Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk 

menggali data mengenai sejarah, visi misi dan tujuan, struktur 

organisasi, keadaan guru dan siswa, sarana prasarana, dan 

dokumentasi dari pelaksanaan implementasi kegiatan naqD dalam 

program amaliyatut tadris. Hasil pengumpulan data melalui cara 

dokumentasi ini dicatat dalam transkrip dokumentasi. 

 6.  Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan dan dokumentasi, sehingga dapat dengan mudah 

dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.
16

 

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian dianalisis secara 

bertahap. 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. Adapun analisis data yang digunakan melalui beberapa 

tahap, yaitu: 

 

                                                           
15

 Ibid, hal 74  
16

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R& D  

( Bandung, Alfabeta, 2006), hal 335.  
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Gambar: 1. 1. Analisis Data Model Interaktif dari Miles dan Huberman 

a. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisa yang 

menggolongkan, mengarahkan, memilih hal-hal yang pokok, 

mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga 

dengan demikian data yang telah direduksi memberikan 

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya.  

Langkah reduksi data melibatkan beberapa tahap. 

Tahap pertama, melibatkan langkah-langkah editing, 

pengelompokan, dan meringkas data. Pada tahap kedua, 

peneliti menyusun kode-kode dan catatan-catatan mengenai 

berbagai hal, termasuk yang berkenaan dengan aktivitas serta 

proses-proses sehingga peneliti dapat menemukan tema-tema, 

kelompok-kelompok dan pola-pola data. Kemudian pada tahap 

terakhir dari reduksi data, peneliti menyusun rancangan 

konsep-konsep (mengupayakan konseptualisasi). 

Penyajian 

data 

Reduksi data 

Kesimpulan 

Pengumpulan 

data 
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b. Penyajian Data 

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan 

informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui 

penyajian data ini, maka data dapat terorganisasikan sehingga 

akan mudah dipahami. 

Penyajian data ke dalam pola ini dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, grafik, matrik, network, chart. 

Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data 

selama penelitian, maka pola tersebut sudah menjadi pola yang 

baku yang selanjutnya akan didisplaykan pada laporan akhir 

penelitian. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan suatu tinjauan ulang 

pada catatan-catatan, dimana dengan bertukar fikiran dengan 

teman sejawat untuk mengembangkan pemikiran. Selain itu 

kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat awal, 

karena berubah atau tidaknya penarikan kesimpulan tergantung 

pada bukti-bukti di lapangan. 

 7. Pengecekan keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang 

diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan( 



31 
 

 

reliabilitas).
17

 Untuk memperoleh data-data yang valid dan kredibel 

peneliti melakukan keikutsertaan yang diperpanjang. Hal ini 

dilandasi bahwa dalam penelitian ini peneliti adalah instrumen itu 

sendiri. 

Untuk memperoleh keabsahan data menggunakan teknik 

triangulasi data yaitu salah satu cara yang digunakan untuk 

menguji keabsahan data dari analisis hasil penelitian. Teknik 

triangulasi lebih mengutamakan efektifitas proses dan hasil yang 

dilakukan. Oleh karena itu triangulasi dapat dilakukan dengan 

menguji pemahaman peneliti dengan pemahaman informan tentang 

hal-hal yang diinformasikan informan kepada peneliti.
18

 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 penelitian dengan apa yang 

dikatakannya sepanjang waktu, (d). Membandingkan keadaan dan 

perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan 

orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, (e). 

Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

 

                                                           
17

 Lexy Moleong. Metodologi Penelitian.....,171 
18

 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif ( Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2005),  hal 191-192  
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 8. Tahapan – Tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan penelitian ini ada tiga tahapan yang 

ditambah dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu penulisan 

laporan hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah :  

a. Tahap pra lapangan yang meliputi menyusun rancangan 

penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, 

menjajagi dan menilai keadaan lapangan, memilih dan 

memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian 

dan yang menyangkut persoalan etika penelitian. 

b. Tahap pekerjaan lapangan yang meliputi memahami latar 

penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan 

serta sambil mengumpulkan data. 

c. Tahap analisis data yang meliputi analisis selama dan setelah 

pengumpulan data. 

d. Tahap hasil penulisan laporan penelitian.
19

 

 

VII. Sistematika Pembahasan  

Untuk memudahkan penyusunan skripsi, maka pembahasan dalam 

laporan penelitian yang akan disusun dikelompokkan menjadi lima bab yang 

masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang berkaitan dengan sistematika 

sebagai berikut: 

                                                           
19

 Moleong, Metodologi Penelitian  Kualitatif,  hal 127.  
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Bab I berisi pendahuluan. Pada bab ini diberikan penjelasan tentang 

gambaran umum penelitian. Sedang penyusunannya terdiri dari latar belakang 

masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

metode penelitian (pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi 

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data). 

Bab II berisi landasan teori sebagai pedoman umum yang digunakan 

untuk landasan dalam melakukan penelitian yang terdiri dari kajian teori 

tentang Implementasi kegiatan naqD dalam program amaliyatut tadris di 

Pondok Modern Arrisalah Program Internasional. 

Bab III berisi paparan data umum mengenai sejarah singkat berdirinya 

Pondok Modern Arrisalah Program Internasional, visi dan misi, serta data 

khusus berupa hasil penelitian implementasi kegiatan naqD dalam program 

amaliyatut tadris di Pondok Modern Arrisalah Program Internasional. 

Bab IV Pembahasan, berisi tentang analisis data yang meliputi 

Implementasi Kegiatan naqD dalam Program Amaliyatut Tadris di Pondok 

Modern Arrisalah Program Internasional. 

Bab V berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. 

 

.  
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BAB II 

IMPLEMENTASI KEGIATAN naqD  DALAM PROGRAM AMALIYATUT 

TADRIS 

 

A. Kajian Teori 

1. naqD 

a. Pengertian naqD 

naqD  berasal dari kata Bahasa Arab yaitu  ُقُد – نَ َقَد  yang   نَ ْقدٌ – يَ ن ْ

artinya adalah kritik. Kemudian yang di maksud dengan naqD adalah 

pelajaran Amaliyah mengajar yang dikoreksi oleh teman-teman dan 

guru. Teman-teman itu yang menunjukkan kritik-kritik atau 

kekurangan-kekurangan guru amaliyah selama praktik mengajar. 

kemudian hasil penelitian didiskusikan bersama dibawah bimbingan 

musrif.
20

 

Kritik adalah masalah penganalisaan dan pengevaluasian 

sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas 

apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan.  

Secara etimologis kritik berasal dari bahasa Yunani, kritikós  

"yang membedakan", kata ini sendiri diturunkan dari bahasa Yunani 

Kuno krités, artinya "orang yang memberikan pendapat beralasan" atau 

"analisis", "pertimbangan nilai", "interpretasi", atau "pengamatan".
21

 

                                                           
20

 Imam Zarkasyi, PRAKTIKUM, hal 13 
21 Kritik - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas id.wikipedia.org/wiki/Kritik 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Yunani
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fid.wikipedia.org%2Fwiki%2FKritik&ei=MvQQVZLgL9CkuQSL1wI&usg=AFQjCNHz0JO7aWc-jyzSrLFJes6Kye4wuA&sig2=75f-A2C_SfbQ--MYXeitGA&bvm=bv.89184060,d.c2E&cad=rja
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Jika kita kaitkan dengan dunia pendidikan, pembahasan kritik 

ini bisa di artikan dengan evaluasi pendidikan, adapun pengertian 

evaluasi pendidikan secara harfiah ialah berasal dari bahasa inggris 

evaluation yang berarti penilaian atau penaksiran. Pendapat lain 

mengatakan bahwa di tinjau dari sudut bahasa, penilaian diartikan 

sebagai proses menentukan nilai suatu obyek. 

Menurut pengertian istilah evaluasi merupakan kegiatan yang 

terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan 

menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolok ukur 

untuk memperoleh kesimpulan. Menurut Edwind Wand dan Gerald W. 

Brown dalam bukunya Essentials of  Educational dikatakan bahwa “ 

Evaluation refer to the act or prosses to determining the value of 

something. Evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk 

menentukan nilai daripada sesuatu.
22

 

 Dalam pendapat lain “Evaluation is a process which 

determines the extent to which objectives have been achieved)” 

Evaluasi merupakan proses yang menentukan kondisi, di mana suatu 

tujuan telah dapat di capai
23

. 

Demkian sama halnya sebagaimana di kemukakan oleh Edwind 

Wandt dan Gerald W. Brown “Evaluation Refer to the act or process to 

determining the value of something”. Menurut definisi ini, maka istilah 

evaluasi itu menunjuk kepada suatu proses untuk menentukan nilai dari 

                                                           
22

 Sulistyorini, Evaluasi Pendidikan, (Yogyakarta : Sukses Offset, 2009), hal 49-50 
23

 Sukardi, Evaluasi Pendidikan Prinsip dan Operasionalnya , (Jakarta Timur : PT. Bumi 

Aksara, 2009), hal 01 
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sesuatu. Jika di hubungkan menjadi Evaluasi Pendidikan yaitu kegiatan 

atau proses penentuan nilai pendidikan, sehingga dapat di ketahui mutu 

dan hasil-hasilnya.
24

 

Kemudian di lihat dari tujuanya bahwa sebenarnya tujuan 

evaluasi pendidikan adalah kegiatan menilai yang terjadi dalam 

kegiatan pendidikan
25

  

Selain itu di perkuat dengan pernyataan Prof. Dr Suharsimi 

Arikunto dalam bukunya dasar-dasar evaluasi pendidikan yang 

menyatakan bahwa sasaran evaluasi adalah hal-hal yang menjadi pusat 

perhatian untuk dievaluasi. Apapun yang di tentukan oleh evaluator 

atau penilai untuk di evaluasi.
26

 dan dapat di simpulkan bahwa tujuan 

evaluasi dan sasaranya sangat luas dan pada intinya sama-sama 

berkaitan dengan penentuan nilai pendidikan sehingga dapat di ketahui 

mutu dan hasil-hasil dari segala apapun yang di teliti. 

 

b. Urgensi Kegiatan naqD dalam  Program Amaliyatut Tadris 

1) naqD sangat penting, sekolah guru harus ada pelajaran naqD 

2) Berbahayalah orang yang tidak pernah dikoreksi, karena selalu 

merasa benar atau selalu ragu atas semua tindakan.  

3) Yang penting ialah agar tahu kekurangan diri sendiri, maka dia bisa 

disadarkaan dan diperbaiki. 

                                                           
24

 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi pendidikan, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 

2012),  hal 01-02  
25

  Daryanto, Evaluasi Pendidikan, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2010), hal 06 
26

 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 

2013),  hal 30 
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4) Orang yang pernah dikoreksi tidak akan takut atau malu di koreksi 

oleh orang lain, akan lebih masak pengertianya tentang pendidikan 

dan metode pengajaran 

5) Jika hanya dari buku, buku tidak menjamin suksenya seorang guru 

dalam mengajar. 

6) Di dalam memberi naqD terdapat latihan-latihan untuk menjadi 

penilik sekolahan (supervisor sekolah) 

 

c. Syarat-syarat naqD 

Diantara Syarat-syarat naqD adalah sebagai berikut 

1) Keikhlasan, ini merupakan syarat utama. Semua harus rela akan 

apapun yang akan terjadi dalam naqD, rela dikritik oleh kawan-

kawan tunggal guru naqD 

2) Keadilan naqD } Harus Obyektif, apa adanya sesuai dengan 

kenyataan yang terjadi. 

3) Betul benarnya naqD harus di dasarkan pada kaidah-kaidah dalam 

metodologi pengajaran. 

4) Kerjasama, Semua yang mengikuti naqD (guru dan murid/tholib). 

5) Manfaat, Semua naqD harus berdasarkan pada kritik yang 

membangun, bukan sekedar hanya mencari kekurangan atau 

kesalahan mudaris. 

„ 
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d. Kode Etik (Sopan Santun) Dalam naqD 

Semua harus pandai mengkritik, pandai mencari aspek-aspek 

yang dikritik, tetapi harus serius tidak dibuat-buat : 

1) Tidak boleh bergerak-gerak atau menengok ke kanan kiri atau acuh. 

2) Harus tenang seperti tidak tahu kesalahan. 

3) Yang diutamakan dalam mengkritik adalah aspek metodologi 

pengajaran. 

4) Yang harus dikritik, ialah segala yang terjadi di dalam kelas di saat 

proses belajar mengajar.  

a) Cara mengajar 

b) Kebenaran kandungan pelajaran  

c) Penguasaan pengajar kelas 

d) Benar tidaknya ucapan pengajar.
27

 

2.  Supervisi  

a. Pengertian Supervisi 

  Supervisi adalah program yang berencana untuk 

memperbaiki pengajaran, disebutkan juga dalam pendapat yang 

lain yaiti supervisi adalah usaha dari petugas-petugas sekolah 

dalam memimpin guru-guru dan petugas-petugas lainya, dalam 

memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulir, menyeleksi 

pertumbuhan jabatan dan perkembangan guru-guru dan merevisi 

tujuan-tujuan pendidikan, bahan-bahan pengajaran dan metode 

                                                           
27

 Moh. Ma’sum Yusuf, Profesi Guru Pondok Modern, Praktikum, Pedoman dan Arahan 

Mengajar, Intiba‟at „Ammah, 2003, hal 40-44 
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mengajar dan evaluasi pengajaran. Rumusan di atas telah diperinci 

sedemikian rupa sehingga jelas di mana sasaran supervisi itu 

penegasan terhadap apa sebenarnya tugas guru yang harus 

diperbaiki agar guru-guru selalu bertumbuh dalam jabatanya.
28

 Jika 

di krucutkan dengan suprvisi pembelajaran ialah menurut konsep 

kuno supervisi dilaksanakan dalam bentuk inspeksi atau mencari 

kesalahan guru dalam melaksankan tugas mengajar, sedangkan 

dalam pandangan modern supervisi adalah usaha untuk 

memperbaiki situasi belajar mengajar, yaitu supervisi sebagai 

bantuan bagi guru dalam meningkatka kualitas mengajar untuk 

membantu peserta didik agar lebih baik dalam mengajar.
29

 menurut 

pendapat yang lain supervisi pendidikan yakni suatu kegiatan 

pembinaan yang lebih diarahkan kepada upaya memperbaiki dan 

meningkatkan kemampuan profesional guru dengan cara memberi 

bantuan kepada guru sehingga guru tersebut dapat mengembangkan 

kemampuan profesionalnya maka akan terjadi peningkatan situasi 

belajar mengajar yang baik.
30

  

b. Tujuan Supervisi 

      Tujuan supervisi ialah memperkembangkan situasi belajar dan 

mengajar yang lebih baik. Usaha ke arah perbaikan belajar dan 

mengajar ditujukan kepada pencapaian tujuan akhir dari pendidikan 

                                                           
28

 Piet. Fran Mataheru, Prinsip dan Tehnik Supervisi Pendidikan, (Surabaya : Usaha Offset 

Printing, 1981), hal 18-19 
29

 Syaiful Sagala, Supervisi Pembelajaran, (Bandung : Alfabeta 2010), hal 88-89 
30

 Sri Banun, Supervisi pendidikan Meningkatkan Kualitas Profesionalisme Guru, 

(Bandung : Alfabeta) hal 36-41 
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yaitu pembentukan pribadi anak secara maksimal.
31

 Tujuaan supervisi 

bukan menyodorkan suatu teori, tetapi menganjurkan sesuai kebutuhan 

dan untuk mengungkapkan beberapa karakteristik esensial teori. 

Sepervisi pendidikan sebagai salah satu instrumen yang dapat 

mengukur dan menjamin terpenuhinya kualitas penyelengaraan 

pendidikan maupun penyelengaraan pembelajaran bertujuan untuk 

membantu guru untuk lebih memahami peranya di sekolah dan 

memperbaiki caranya mengajar, selain itu juga untuk membantu kepala 

sekolah dalam memperbaiiki manajemen sekolah, hal ini akan sangat 

membantu meningkatkan situasi dan proses belajar mengajar untuk 

mencapai tujuan sekolah dan tujuan pendidikan nasional.
32

 

c. Fungsi Supervisi 

       peranan utama dari supervisi adalah di tujukan kepada 

perbaikan pengajaran, Frenshet jane berkeyakinan bahwa supervisi akan 

dapat memberi bantuan terhadap program pendidikan melalui 

bermacam-macam cara sehingga kualitas kehidupan akan diperbaiki. 

Usaha perbaikan merupakan proses yang kontinyu sesuai dengan 

perubahan masyarakat, masyarakat selalu mengalami perubahan, 

perubahan masyarakat membawa pula konskwensi dalam bidang 

pendidikan dan pengajaran.
33

 Mengacu kepada tujuan supervisi 

pengajaran, maka perlu di ketahui fungsi supervisi pendidikan seperti 
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 Piet. Fran Mataheru, Prinsip dan Tehnik Supervisi Pendidikan, (Surabaya : Usaha Offset 

Printing, 1981), hal 23 
32

  Syaiful Sagala, Supervisi Pembelajaran, (Bandung : Alfabeta 2010), hal 103 
33

  Piet. Fran Mataheru, Prinsip dan Tehnik Supervisi Pendidikan, (Surabaya : Usaha Offset 

Printing, 1981), hal 24-25 
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terlampir di atas, supervisi pendidikan mempunyai fungsi penilaian 

(evaluation) yaitu penilaian kinerja guru dengan jalan penelitian 

(research) evaluasi dan research ini merupakan usaha perbaikan 

(Improvement) dan akhirnya dapat meningkatkan kualitas kinerja guru 

dalam melaksanakan tugas mengajar.  

     fungsi-fungsi utama supervisi harus dijalankan agar tujuanaya 

agar tercapai secara optimal dengan cara (1) menetapkan masalah 

yang betul-betul mendesak untuk di tanggulangi, (2) 

menyelenggarakan inspeksi, yaitu sebelum memberikan pelayanan 

kepada guru, supervisor lebih dulu perlu mengadakan inspeksi 

sebagai usaha mensurvei seluruh sistem pendidikan yang ada, (3) 

penilaian data dan informasi hasil inspeksi, (4) penilaian 

mengetahui segala fakta yng mempengaruhi kelangsungan 

persiapan (5) latihan, dari mengetahui kekurangan guru dalam 

mengajar maka diadaknya pelatihan guna mengatasi pemecahan 

masalah guru tersebut dalam mengajar. 
34

 

 

3.  Ammaliyatut Tadris 

a. Pengertian Praktik Mengajar 

Mengajar adalah penciptaan sistem lingkungan yang 

memungkinkan terjadinya proses belajar. Sistem lingkungan ini terdiri 

dari komponen-komponen yang saling mempengaruhi, yakni tujuan 

                                                           
34

  Syaiful Sagala, Supervisi Pembelajaran, (Bandung : Alfabeta 2010), hal 105-107 
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instruksional yang ingin dicapai, materi yang diajarkan, guru dan siswa 

yang harus memainkan peranan serta ada dalam hubungan sosial 

tertentu, jenis kegiatan yang dilakukan serta sarana dan prasarana 

belajar mengajar yang tersedia.
35

 

Hal ini biasa di sebut di dalam dunia pendidikan keguruan 

dengan sebutan Micro Teaching adapun pengertian Micro Teaching 

disini ialah pembelajaran micro dapat di artikan sebagai cara  

Latihan keterampilan keguruan atau praktik mengajar dalam 

lingkup kecil/terbatas. Mc. Knight mengemukakan Micro Teaching has 

been dscribed as scaled down teaching encounter desingned to develop 

new skills and refine old ones. Sementara Mc. Laughlin dan Moulton, 

mendefinisikan bahwa Micro Teaching is as performance training 

method desingned to isolate the component part of teaching procces, so 

that the trainee can master each component one by one in a simplified 

teaching situation.  

Dari penegertian diatas  dapat dipahami bahwa pembelajaran 

micro sebuah model pengajaran yang di kecilkan atau disebut juga 

dengan real teaching. Jumlah pesertanya berkisar antara 5 sampai 10 

orang dan ruang kelasnya terbatas.
36

 

Dengan demikian, pada intinya praktek mengajar sama dengan 

mengajar, yakni memeberikan pelajaran pada santri-santri meskipun 

dalam hal ini adalah praktek.  

                                                           
35

 Hasibun, Moedjiono, PROSES BELAJAR MENGAJAR, (Bandung : Remaja Rosdakarya 

Offset, 1995), hal 03  
36

  Zainal Asril, Micro Teaching, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011),  hal 43 
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b. Program Amaliyatut Tadris 

1. Pengarahan dan petunjuk-petunjuk dari pimpinan sekolah (Kadang-

kadang memakan waktu selama 1 minggu) 

2. Ulangan seluruh ilmu pendidikan beserta metode mengajarnya 

secara tepat, dengan tertulis dan di koreksi secara cermat (ini 

memerlukan waktu setidaknya selama 2 hari). 

3. Amaliyah Perdana.  

a) Seorang dari kelas VI ditugaskan praktek mengajar dikelas 1 

atau 2 di bawah bimbingan musrif/bapak direktur langsung. 

(diberi waktu untuk I’dad lebih kurang 2 hari 2 x 24 jam).  

b) Ketika praktek mengajar perdana, di naqD oleh semua siswa 

kelas VI dan musrif, juga oleh semua guru-guru calon musrif. 

4. Hari Naqd, di bawah bimbingan Bapak Direktur KMI, seluruh kelas 

VI menulis kritikan rangkap dua. Satu lembar untuk di pegang 

sendiri, satu lagi untuk di serahkan kepada bapak Direktur. Selain 

itu Guru Musrif dan Guru Muddaris juga mencatat Naqd untuk di 

serahkan kepada Bapak Direkur. naqD dari Guru Muddaris di 

bacakan terlebih dahulu sebelum di bacakan kritikan dari teman-

temanya. Semua kritikan atau naqD dibaca dan dikoreksi sampai 

merata seluruh kelas VI. Dan dari Naqd mereka itu dapat di nilai 

kwalitasnya.
37
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B. Telaah Pustaka 

Sebagai bahan pertimbangan, akan kami uraikan penelitian 

sebelumnya yang membahas mengenai pelaksanaan praktik mengajar : 

1. Skripsi Siti Mutorikah NIM 243032079, yang berjudul Pelaksanaan 

Praktek Mengajar Di Pondok Pesantren “Al-Islam” Joresan Tahun Ajaran 

2006/2007. 

Dari hasil penelitian diketahui bahwasanya dasar-dasar 

pelaksanaan praktek mengajar yang harus dikuasai siswa praktikan 

Pondok Pesantren “Al-Islam” Joresan yang meliputi teori-teori 

kependidikan dan pembuatan i’dad (persiapan mengajar). Sudah di kuasai 

dengan baik sehingga hampir memenuhi kriteria menjadi seorang 

pendidik yang baik. Sedangkan mengenai proses pelaksanaanya, praktek 

mengajar sudah berjalan dengan baik sebagaimana intinya mengajar, 

terbukti dengan kemampuan mereka menyelesaikan tahapan-tahapan 

mengajar. Yang meliputi tahapan pra intruksional, intruksional dan 

evaluasi. 

2. Skripsi Arties Thungga Dewi NIM 243032011, yang berjudul Amaliyah 

Tadris Dalam Meningkatkan Potensi Santri Menjadi Ustadz (Studi Kasus 

di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo).  

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa latar belakang 

Amaliyah Tadris di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar adalah untuk 

mencetak calon-calon guru yang profesional dalam rangka meningkatkan 

kualitas atau mutu pendidikan dan pelajaran yang mengacu pada 
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ketrampilan mengajar bagi siswa calon guru di Pondok Pesantren Wali 

Songo sendiri atau di luar pondok, adapun proses kegiatan /pelaksanaan 

Amaliyatut Tadris di Pondok Pesantren Wali Songo dapat berlangsung 

dengan baik dan sesuai dengan teori-teori, langkah-langkah dalam praktek 

mengajar, dan implikasi dari Amaliyatut Tadris dalam meningkatkan 

potensi santri menjadi ustadz di Pondok Pesantren Wali Songo sangatlah 

membantu calon guru untuk lebih mendalami tentang strategi, metode dan 

langkah-langkah mengajar. Dengan amaliyatut Tadris santri dapat 

meningkatkan potensinya menjadi guru yang profesional di masa yang 

akan datang. 


