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MOTTO

ُ ٱّللَ َو ۡلتَن
س َّما قَدَّ َم ۡت ِلغ َٖۖد َوٱتَّقُواْ َّ ه
َّ ٱّللَ ِإ َّن
َّ ْيََٰٓأَيُّ َها ٱلَّذِينَ َءا َمنُواْ ٱتَّقُوا
ٞ ظ ۡر ن َۡف
َٱّلل
٨١ َير ِب َما تَعۡ َملُون
ُ ُۢ َخ ِب
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan
hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah
diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada
Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu
kerjakan. (Q.S. Al-Hasr: 18)1

Departemen Agama RI, Al Qur’an Tajwid dan Terjemahnya (Bandung: Sygma
Examedia Arkanleema, 2007), hal. 548.
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ABSTRAK
M. Thontawi : Pembelajaran Kitab Ta’lim Al Muta’allim Di Pondok
Pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo. Program
Pascasarjana IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,
Konsentrasi Kurikulum Pendidikan Islam, Tahun 2017.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan
kurikulum pembelajaran kitab Ta’alim Al-Muta’allim di pondok pesantren
Nurul Iman Muaro Sebapo yang belum berjalan secara optimal.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Setting penelitian
di Pondok Pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo. Subjek penelititan
adalah pimpinan pondok, kepala sekolah, guru, dan anak didik. Subjek
diambil dengan cara purposive sampling. Teknik pengumpulan data
adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data
terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Pengecekan
keabsahan data yaitu perpanjangan pengamatan, triangulasi, dan
pemeriksaan sejawat melalui diskusi.
Temuan penelitian, yaitu: 1) Implementasi kurikulum kitab Ta’alim
Al-Muta’allim dilaksanakan secara integrasi antara pondok dengan
sekolah; dikembangkan secara mandiri oleh guru; guru mengembangkan
silabus, RPP, dan materi pembelajaran berdasarkan buku sumber kitab
Ta’alim Al-Muta’allim. 2) Kendala guru yaitu kesulitan guru untuk
memahami redaksi teks bacaan; pergantian guru dan jadwal yang
mengakibatkan materi tidak selesai; keberagaman karakteristik anak
didik; tidak ada panduan dari pemerintah mengenai kurikulum tersebut.
3) Upaya untuk melaksanakan pembelajaran kitab Ta’alim Al-Muta’allim
oleh guru yaitu menghubungkan tujuan pembelajaran dengan perilaku
sehari-hari anak didik. Upaya oleh pimpinan yaitu menempatkan guru
berpengalaman, menyediakan kitab bagi anak didik, memberikan
pengarahan secara langsung kepada guru, dan melakukan pengawasan
terhadap kegiatan guru di sekolah.
Berdasarkan temuan disimpulkan bahwa pelaksanaan kurikulum
pembelajaran kitab Ta’alim Al-Muta’allim di pondok pesantren Nurul Iman
Muaro Sebapo belum optimal karena kurangnya pengembangan diri oleh
guru dan sistem pengelolaan belum stabil. Rekomendasi diajukan
kepada pimpinan pondok pesantren, kepala sekolah, dan guru untuk
melakukan kegiatan peningkatan kompetensi guru.
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ABSTRACT
M. Thontawi : Learning of the Ta’lim Al Muta’allim Book in Nurul
Iman Islamic Boarding School Muaro Sebapo.
Graduate program of IAIN Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi, concentration of Islamic Educational Curriculum,
year 2017.
The aim of this research is to know the implementation of Ta’alim
Al-Muta’allim curriculum learning at Nurul Iman Islamic boarding school
Muaro Sebapo that haven’t run well.
This research used qualitative approach. The reseach setting was
in Nurul Iman Islamic boarding school Muaro Sebapo. The reseach
subjects were the leader of Islamic boarding school, principel, teacher,
and student. Subjects were taken by purposive sampling. Technique of
collecting data was observation, interview, and documentation. Method of
data analysis included data reduction, data display, dan conclusion /
verification. Checking the validity of the data that was an extension of
observation, triangulation, peer through discussion and examination.
Research findings, were: 1) Implementing Ta’alim Al-Muta’allim
curriculum was done integration between islamic boarding with school;
developed autonomous by teacher; teacher developed syllabus, RPP,
and learning material base on the book source of Ta’alim Al-Muta’allim.
2) teacher constraints were the difficulties to understand reading wording,
changing teacher and shedule many times that impact hadn’t finish the
material, students character various, nothing guideline from the
goverment of the curriculum. 3) the effort to implementate the book of
Ta’alim Al-Muta’allim learning by teacher was to relate learning purpose
with student behavior daily. The efforts from the leader were place
experienced teacher, provide holy book for the student, directing to
teacher immediately, supervise the teacher activities in school.
Based on the research findings were concluded that the
implementation of Ta’alim Al-Muta’allim curriculum learning at Nurul Iman
Islamic boarding school Muaro Sebapo hadn’t being optimal because
less of self development of teacher and management system hadn’t
being balanced. Recommendation was submitted to the leader of Islamic
boarding school, principel, and teacher to do improving teacher
competence.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Proses pendidikan yang benar adalah membebaskan seseorang
dari berbagai kungkungan, intimidasi, dan eksploitasi. Inilah letak afinitas
dari paedagogik yaitu membebaskan manusia secara konfrehensif dari
ikatan yang terdapat di luar dirinya atau dikatakan sesuatu yang
mengikat kebebasan seseorang. Pendidikan diyakini sebagai salah satu
bidang yang memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan
suatu

bangsa.

Bahkan

menjadi

faktor

dominan

dalam

proses

peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa.2
Pada dasarnya, pendidikan tunduk pada ketentuan banyak pemilih.
Pemerintah, baik lokal maupun nasional. Para pakar pendidikan, siswa
dan anggota masyarakat lainnya semuanya mempunyai harapan
terhadap sistem pendidikan, dimana mereka berinteraksi. Setiap
kelompok mempunyai nilai dan prioritas berbeda, isu sumber daya dan
siapa yang berkuasa dan kelompok kepentingan yang berpengaruh. 3
Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang
dan dengan giatnya melakukan pembangunan, baik pembangunan
dalam bidang fisik maupun di bidang mental spiritual. Hal ini dapat dilihat
dari dasar dan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan tujuan pendidikan nasional
adalah untuk perkembangannya potensi peserta didik agar menjadi
manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi
warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.4

2

Mukhtar Dkk, Efektivitas Pimpinan: Kepemimpinan Transformatif dan Komitmen
Organisasi (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hal. 1.
3 Ibtisan Abu Duhou, School Based Management (Jakarta: Logos, 2012), hal. 21.
4 Diknas, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2003 (Jakarta: Sinar Grafika,
2006), hal. 5-6
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Keragaman masyarakat yang terlibat dalam proses pendidikan
menimbulkan akulturasi yang mendorong penetrasi budaya asing ke
wilayah budaya nasional, suatu bangsa yang mengakibatkan terjadinya
transformasi budaya yang timpang. Dan kemungkinan mengakibatkan
keterkejutan budaya (culture shock), sehingga suatu bangsa terjebak
dan mengalami kegamangan budaya. Seperti budaya Indonesia responsi
terhadap pengaruh budaya asing yang tidak kritis, rasional, dan
proporsional. Umpamanya lebih menekankan pengambilan budaya
dalam arti terbatas (seni dan mode budaya) dari pada pengambil alihan
ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).
Pendidikan adalah suatu aktivitas untuk mengembangkan seluruh
aspek kepribadian manusia yang berjalan seumur hidup. Pendidikan
tidak hanya berlangsung di dalam kelas tetapi juga di luar kelas.
Pendidikan bukan bersifat formal saja, tetapi mencakup pula non formal.
Secara umum pendidikan dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk
membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat
dan kebudayaan.5
Objek pendidikan ada dua macam yaitu objek materi dan objek
formal. Objek materi adalah materinya atau bendanya yang dikenai
pendidikan yaitu peserta didik dan warga belajar. Objek formal
pendidikan adalah gejala yang tampak, dirasakan, dihayati, dan
diekspresikan manusia dalam kehidupan sehari-hari.6
Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang berorientasi pada
kondisi kebudayaan nasional. Sehingga perkembangan arus teknologi,
informasi maupun globalisasi yang sudah merasuk ke seluruh lini
masyarakat, tetap dapat difilter dan dilapisi oleh nilai-nilai yang telah
dianut oleh suatu masyarakat baik nilai budaya setempat maupun nilainilai keagamaan.

5
6

Zuhairini, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 149-150.
Made Pidarta, Landasan Kependidikan (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), hal. 7.
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Keberadaan lembaga pendidikan, jika dilihat dari segi fungsinya
ada 3 yaitu melestarikan budaya, melakukan formulasi budaya, dan
mengembangkan budaya baru. Proses pelestarian dilakukan dalam
bentuk transformasi budaya dari leluhur, baik melalui bahasa lisan
maupun bahasa tulisan kepada generasi muda. Proses transformasi
nilai-nilai budaya dilakukan melalui dua prinsip

yaitu: pertama,

pengakuan adanya kenyataan budaya yang dimiliki oleh masyarakat
Indonesia. Kedua, nilai-nilai budaya yang ada di dalam masyarakat
Indonesia yang bhineka perlu dipilah-pilah untuk memilih nilai-nilai yang
luhur yang perlu dipertahankan serta meninggalkan nilai-nilai yang tidak
berfungsi lagi dalam menghadapi perubahan.7
Lembaga pendidikan terdiri dari bermacam-macam bentuk, mulai
dari lembaga pendidikan keluarga (informal), lembaga pendidikan seperti
sekolah (formal), dan lembaga pendidikan di lingkungan masyarakat
(nonformal). Semua lembaga pendidikan ini memiliki ikatan sebagai
sebuah sistem sosial yang memberikan keseimbangan hidup suatu
masyarakat. Salah satu bentuk lembaga pendidikan Islam adalah pondok
pesantren.
Asal usul nama pondok pesantren dapat dilihat dari dua pendapat:
pertama dari tradisi pendidikan Budha. Alasan ini diperkuat pola
pendidikan baku yang dididik dalam satu lokasi dan berinteraksi antara
guru dengan murid. Kedua, dari tradisi dunia Islam dan Arab. karena
terdapat kemiripan sistem pengajian zaman dinasti Abbasiyah dengan
model belajar individual dengan penekanan penguasaan Bahasa Arab,
dan raja-raja Arab punya tradisi mewakafkan tanah kerajaan sebagai
tempat pengajian dan pusat pendidikan agama.8
Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam Indonesia berbentuk
boarding school yang tumbuh dan terintegrasi dengan kultur masyarakat
sebelum sekolah dikenal di tanah air. Sebagai lembaga pendidikan dan
7

Anwar Hafid dkk, Konsep Dasar Ilmu Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 101102.
8 Sukamto, Kepemimpinan Kyai Dalam Pesantren, (Jakarta: LP3ES, 2007) hal 28
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dakwah, pesantren adalah sistem pendidikan berbasis keislaman yang
tumbuh dari akar budaya masyarakat yang tak bisa dilepaskan dari
penyebaran Islam nusantara.
Pesantren dalam konteks kekinian adalah lembaga pendidikan
agama Islam yang diartikan sebagai asrama tempat santri atau tempat
murid-murid belajar mengaji. Dengan demikian, secara istilah pesantren
dapat diartikan sebagai lembaga pendidikan Islam dimana para santri
biasa tinggal di pondok (asrama) dengan materi pengajaran kitab-kitab
klasik dan kitab-kitab umum yang bertujuan untuk menguasai ilmu
agama Islam secara detail serta mengamalkannya sebagai pedoman
hidup keseharian degan menekankan penting moral dalam kehidupan
bermasyarakat.
Urutan prioritas pendidikan Islam dalam upaya pembentukan
kepribadian muslim, sebagaimana diilustrasikan dalam Al-Qur’an surat
Luqman ayat 3 berikut ini:

٣ َُهدٗى َو َر ۡح َم ٗة ِّل ۡل ُم ۡح ِّسنِّين

Artinya: “Menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat
kebaikan”9
Kegiatan

pendidikan

bersifat

fundamental,

universal,

dan

fenomenal. Kegiatan pendidikan merupakan kegiatan memahami makna
atas realitas yang dipelajari yang menuntut sikap kritis pelakunya.10
Dalam konteks pesantren teori ini dipakai untuk meningkatkan kualitas
dan pembelajaran tuntas pesantren agar santri, orang tua murid, guru,
dan tenaga kependidikan berjalan sesuai tujuan dan harapan.
Perkembangan individu dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor
indogen dan eksogen. Faktor indogen adalah faktor yang berasal dari
dalam individu yang berupa pembawaan, sedangkan faktor eksogen
adalah faktor yang berasal dari luar individu berupa pengalaman, alam
Departemen Agama RI, Al Qur’an Tajwid dan Terjemahnya (Bandung: Sygma
Examedia Arkanleema, 2007), hal. 411.
10 Arif Rohman, Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan (Yogyakarta: Aswaja
Presindo, 2011), hal. 17.
9
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sekitar, pendidikan termasuk di dalamnya guru. Faktor yang berasal dari
luar sangat mempengaruhi budi pekerti manusia untuk berbuat hal yang
positif dan negatif. Kitab Ta’alim Al-Muta’allim merupakan sebuah solusi
tepat untuk mengarahkan peserta didik atau santri untuk menuntut budi
pekerti yang mulia.
Mengingat pentingnya budi pekerti dan pendidikan bagi kehidupan
manusia, maka pendidikan merupakan bagian yang penting bagi
individual bahkan untuk menentukan maju mundurnya suatu bangsa,
juga dapat dilihat dari budi pekerti dan mutu pendidikan. Pendidikan
merupakan kata kunci dalam proses meningkatkan sumber daya
manusia. Pendidikan dan budi pekerti manusia merupakan mata rantai
yang saling keterkaitan dan berhubungan satu sama lain. Manakala
peningkatan kualitas pendidikan dilakukan, maka hal tersebut juga
dimaksudkan sebagai usaha peningkatan kualitas Sumber Daya
Manusia.
Setiap

proses

pendidikan

tidak

terlepas

dari

implementasi

kurikulum sebagai patokan dalam pelaksanaan pembelajaran di ruang
belajar. Kurikulum didesain sebagai pedoman bagi setiap lembaga
pendidikan dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan pembelajaran
sehingga tidak keluar dari tujuan pembelajaran yang hendak dicapai.
Pada mulanya kurikulum dijumpai dalam dunia statistik. Pada
zaman Yunani kuno, kurikulum berasal dari kata curir yang artinya pelari
atau tempat berpacu atau tempat berlomba, sedangkan kurikulum
mempunyai arti jamak yaitu yang harus ditempuh oleh pelari. Maksud
pengertian kurikulum sebagaimana definisi tersebut mempunyai dua
pengertian, yakni suatu jarak perlombaan yang harus ditempuh oleh para
pelari dan juga diartikan sebagai chairat yakni semacam kereta pacu
pada zaman dulu yang berupa alat untuk membawa seseorang dari awal
atau start hingga finish.11
11

Binti Maunah, Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (Yogyakarta: Teras,
2009), hal. 1.
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Semua hasil dari pengembangan sebuah kurikulum pada tingkat
pusat maupun tingkat pelaksana atau lembaga pendidikan, baik lembaga
pendidikan Islam merupakan pemilikan pengetahuan dan konsep-konsep
keilmuan, nilai, sikap, dan keterampilan yang terintegrasi. Pada masa
mendatang dapat digunakan oleh peserta didik untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya dan kehidupan bermasyarakat. Sebuah model
kurikulum pada lembaga pendidikan merupakan representasi peristiwa
kompleks atau sistem yang berfungsi untuk memberikan arah dalam
mendesain pembelajaran. Sehingga anak

didik dapat mencapai

kompetensi dan standar lembaga pendidikan maupun tujuan pendidikan
secara regional juga nasional.
Agar relevansi dan kualitas kurikulum yang dikembangkan tetap
terjaga, maka guru perlu memastikan bahwa setiap awal semester
kurikulum ditinjau (review) secara berkala, sebagian atau secara
keseluruhan sesuai dengan dinamika perkembangan bidang-bidang
keilmuan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang menjadi tanggung
jawabnya.

Seorang

guru

yang

profesional

ditandai

dengan

kemampuannya menyusun sendiri silabus mata pelajaran yang menjadi
tugasnya, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, menentukan
model dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan materi pelajaran,
dan menyusun tes yang standar untuk evaluasi hasil belajar.12
Pondok pesantren pada hakikatnya selain berperan sebagai
lembaga

pendidikan,

masyarakat.

Sebagai

juga

sebagai

lembaga

dakwah

pendidikan,

dan

pengembangan

pesantren

kini

telah

mengalami pengembangan sistem, kurikulum, dan polarisasi materi ajar.
Sebagai lembaga dakwah dan pengembangan masyarakat, pesantren
merupakan sentra penyebaran Islam dan dakwah bagi peningkatan

12

Syaiful Sagala, Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan (Bandung: Alfabeta,
2012), hal. 35.
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pemahaman keagamaan masyarakat. Namun, esensi khas pondok
pesantren adalah asrama, masjid, kyai, santri dan kitab kuning.13
Santri yang hidup dalam pondok pesantren, telah terbangun
budaya santri yang berbasis ilmu dan amal. Sebab dikalangan mereka
telah mengenal pribahasa “al-ilmu bila amalin ka as-syajari bila samarin”
yang artinya “ilmu tanpa diamalkan bagai pohon tak berbuah” hal ini
merupakan cerminan pandangan dan sikap santri tentang pengetahuan
yang dicarinya.14
Pribahasa yang mengandung nilai tersebut mendorong manajemen
untuk merencanakan sistem pembelajaran tidak hanya sebatas mendidik
tapi juga mengamalkan. Mengajarkan shalat umpamanya tidak sekedar
disampaikan dalam pengajian, tetapi sekaligus dipraktekkan dalam
shalat lima waktu. Cara demikian telah menjadi budaya santri dalam
menghabiskan waktu selama menjadi santri. Perpaduan pembelajaran
dan pengamalan agama Islam pada dasarnya berlaku dan ditegakkan
dalam proses pembelajaran pesantren. Oleh karen itu kurikulum menjadi
satu bagian utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran
agar proses pembelajaran lebih terarah.
Pondok

pesantren

sebagai

lembaga

pendidikan

memiliki

karakteristik atau ciri khas yang tidak dimiliki lembaga pendidikan yaitu
adanya kyai yang mendidik dan mengajar, santri-santri yang belajar; dan
masjid serta kitab klasik. Di Indonesia terdapat pondok pesantren yang
terkenal dipengaruhi oleh faktor pondok, masjid, pengajaran kitab-kitab
klasik, santri, kiai, dan alumni.15
Sebagai salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang
kini telah mengalami integrasi dengan nilai-nilai pendidikan nasional dan
pendidikan pancasila, pesantren telah menganut sistem pembelajaran
13

Anis Masykur, Menakar Modernisasi Pendidikan Pesantren (Depok: Barneo Pustaka,
2010), hal 153
14 Ahmad Mujib El-Syirazi, Landasan Etika Belajar Santri (Ciputat: Sukses Bersama,
2010), hal. 61.
15 Minnah El Widdah dkk. Kepemimpinan Berbasis Nilai dan Pengembangan Mutu
Madrasah (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 11-13.
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klasikal. Para santri tinggal di asrama, memiliki jadwal pengajian siang
malam, sistem pembelajaran bertumpu pada ketuntasan kitab, dan
pengasuh aktif memberikan bimbingan kepada para santri yang
membutuhkan. Dengan interaksi tersebut maka tercipta lingkungan yang
interaktif dan ditopang dengan kekuatan aktifitas beribadah. Bahkan
telah terdapat beberapa pesantren yang memasukkan kurikulum
pembelajaran kitab ke dalam jadwal pembelajaran di sekolah umum.
Dalam rangka meningkatkan kualitas secara efektif dan efisien,
pesantren juga melakukan pengembangan kurikulum yang didukung
sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu komponen penting
yang

mendapatkan

Pengembangan

prioritas adalah

kurikulum

pesantren

Sumber
dilakukan

Daya
dalam

Manusia.
rangka

mempertahankan tradisi pesantren (salafiyah), dan sebagai upaya
mewujutkan iklim belajar kondusif.
Dalam sejarah keberadaannya, pesantren tidak dapat dipisahkan
dari literatur kitab kuning karya ulama salafi, tanpa pengajian kitab
kuning maka lembaga Islam ini tidak sah disebut pesantren. Sebab, kitab
kuning telah menjadi sistem nilai dalam kehidupan pesantren. Secara
umum, kitab kuning dipahami oleh beberapa kalangan sebagai kitab
referensi keagamaan yang merupakan produk pemikiran ulama salafi
yang ditulis dengan format khas pra-modern. Salah satu bentuk kitab
yang dikaji di pesantren adalah kitab Ta’alim Al-Muta’allim.
Pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu melakukan
proses pematangan kualitas peserta didik yang dikembangkan dengan
cara membebaskan peserta didik dari ketidaktahuan, ketidakmampuan,
ketidakberdayaan, dan buruknya akhlak serta keimanan.16 Dalam
konteks kurikulum pendidikan di pesantren, teori ini juga dipakai untuk
meningkatkan kualitas lulusan dan pembelajaran tuntas pesantren, agar

16

Dedi Mulyasana, Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing, (Bandung : Remaja
Rosdakarya, 2012), hal. 120.
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santri, orang tua, guru, dan pihak-pihak terkait atau stakeholder
mendapatkan pelayanan pembelajaran yang baik.
Proses pembelajaran yang kondusif di dalam konteks pendidikan
pesantren, harus didukung oleh kinerja ustadz (guru), kyai, santri dan
wali santri secara sinergis sesuai kapasitas dan kapabilitasnya.
Karakteristik para guru di pesantren memiliki daya tarik yang mengikat
sehingga mampu memperoleh perhatian dari para santri sebagai anak
didiknya. Seorang kyai, yang juga merupakan seorang guru bagi para
santri, harus memiliki pengetahuan dalam bidang pengembangan materi
ajar dan kurikulum pembelajaran di pesantren. Mereka juga harus
memiliki daya tarik sehingga mampu menularkan nilai-nilai positif bagi
pembinaan nilai ibadah dan akhlak santri.
Sejalan

dengan

derasnya

arus

informasi

dan

pesatnya

perkembangan zaman, maka berbicara budi pekerti yang luhur sudah
banyak yang ditinggalkan para remaja. Maka kami melihat tempat yang
tepat untuk mengadakan penelitian di Pondok Pesantren Nurul Iman
Muaro

Sebapo.

Pondok

pesantren

Nurul

Iman

menerapkan

pembelajaran kitab Ta’alim Al-Muta’allim telah dijadikan pelajaran pokok
yang harus ditempuh oleh seluruh santri. Nilai-nilai dari kitab ini tercermin
melalui akhlak santri terhadap guru dan temannya.
Beberapa hasil pengamatan peneliti di lapangan maka peneliti
menerima informasi bahwa kebanyakan santri di pondok pesantren Nurul
Iman Muaro Sebapo adalah anak dari usia 6 tahun, 12 tahun sampai di
atas 20 tahun. Para santri terdiri dari tingkat pendidikan dasar (MI dan
SMP), pendidikan menengah (SMA dan SMK), dan pendidikan tinggi
(Mahasiswa). Terdapat juga beberapa santri yang tidak menempuh
pendidikan umum dan hanya menempuh kajian kitab.
Pada kategori usia anak tersebut merupakan jiwa yang rentan
terhadap masuknya pengaruh negatif dalam jiwa mereka. Maka para
ustadz/ustadzah di pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo
berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki akhlak para santri
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yang menyalahi kaidah Islam. Salah satu usahanya adalah memberikan
pembelajaran Kitab Ta’alim Al-Muta’allim secara berkesinambungan.
Suatu anggapan bahwa apresiasi positif untuk Kitab Ta’alim AlMuta’allim rata-rata bermuara pada dua hal yaitu: konsistensinya dalam
hal memahami pendidikan murni sebagai pembentukan moral dan
perhatiannya yang cukup besar terhadap penerimaan informasi (ilmu
pengetahuan

tanpa

membentur

tatakrama

(adab)

dalam

segala

prosesnya. Di dunia pesantren, Ta’alim Al-Muta’allim tidak hanya
menjadi simbol tetapi juga menjadi ruh ajaran pesantren. Ada banyak
anekdot moral pendidikan yang mengalir dari Zamakhsyari Dhofier dalam
tradisi pesantren. Semuanya menggambarkan betapa kentalnya Ta’alim
dalam pembentukan tradisi pendidikan dan moral di pesantren.
Anak-anak usia 6 tahun dan remaja usia 12 tahun sampai 20 tahun
adalah generasi masa depan yang secara fisik maupun psikis masih
sangat memerlukan pembinaan dalam belajar terutama mengenai
pembinaan akhlak. Maka penulis tertarik untuk mempelajari dan meneliti
sejauh mana pelaksanaan kurikulum pembelajaran Kitab Ta’alim AlMuta’allim di pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo Muaro Jambi.
Pembelajaran kitab Ta’alim Al-Muta’allim di pondok pesantren Nurul
Iman Muaro Sebapo mendapat perhatian penuh sehingga setiap guru
yang mengajarkannya mempunyai tanggung jawab sebaik mungkin
untuk membina akhlak santri. Hal ini mengingat bahwa kesadaran
pemimpin dan para pengelola pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo
untuk membentuk karakter santri sejalan dengan tujuan pendidikan
nasional.
Berdasarkan grandtour, peneliti menemukan bahwa terdapat
beberapa permasalahan mengenai pelaksanaan kurikulum pembelajaran
Kitab Ta’alim Al-Muta’allim di pondok pesantren Nurul Iman Muaro
Sebapo Muaro Jambi. Pertama, dalam proses pembelajaran guru
mengajar dengan cara satu arah sehingga santri lain merasa kurang
diperhatikan oleh guru. kedua, alokasi waktu pembelajaran Kitab Ta’alim
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Al-Muta’allim di pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo hanya ada
satu kali pertemuan dalam satu minggu. Ketiga, sarana dan prasarana
yang tersedia belum begitu memadai bagi masing-masing santri.
Keempat, pengembangan silabus pembelajaran Kitab Ta’alim AlMuta’allim di pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo kurang
maksimal dengan adanya pengulangan materi yang sama pada
beberapa pertemuan sehingga materi yang lain tidak terselesaikan.17
Kurangnya perhatian pengelola untuk melihat beberapa kendala
dalam memahami materi pembelajaran Kitab Ta’alim Al-Muta’allim
dengan alokasi waktu belajar di pondok pesantren Nurul Iman Muaro
Sebapo. Alokasi waktu belajar sangat terkait dengan bobot pemahaman
Kitab Ta’alim Al-Muta’allim yang diajarkan 2 jam pelajaran setiap kali
pertemuan dalam seminggu. Jumlah jam tersebut tidak mencukupi untuk
mencapai tujuan pembelajaran kitab dalam memberikan pemahaman
dan nilai aplikatif terhadap santri. Selanjutnya tidak adanya buku
pendukung untuk yang membantu santri dapat membantu santri
mengembangkan

pemahaman

dengan

membahas

isi

atau

nilai

pengajaran. Pengembangan silabus juga menjadi sempit dengan adanya
pengulangan materi yang sama dan kurangnya guru mengembangkan
pemahaman isi kitab dengan kebutuhan perkembangan lingkungan
sehingga santri belum mampu memahami dan mengembangkannya
sebagai solusi terhadap praktek di dalam kehidupan sehari-hari di
lingkungan pesantren maupun lingkungan masyarakat secara umum.
Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “Pembelajaran Kitab Ta’lim Al Muta’allim di
Pondok Pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo”. Pondok Pesantren
Nurul Iman Muaro Sebapo merupakan salah satu pesantren yang masih
kental dengan ajaran kitab Ta’alim Al-Muta’allim.

Observasi, Proses Pembelajaran Kitab Ta’alim Al-Muta’allim di pondok pesantren Nurul
Iman Muaro Sebapo, September 2016
17
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka grand
question dalam penelitian ini adalah mengapa pelaksanaan kurikulum
pembelajaran Kitab Ta’alim Al-Muta’allim di pondok pesantren Nurul
Iman Muaro Sebapo belum berjalan secara optimal? Kemudian grand
question dirinci menjadi beberapa pertanyaan yaitu:
1. Bagaimana implementasi kurikulum pembelajaran kitab Ta’alim AlMuta’allim di pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo?
2. Mengapa guru belum melaksanakan pembelajaran kitab Ta’alim AlMuta’allim di pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo secara
optimal?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk melaksanakan pembelajaran
kitab Ta’alim Al-Muta’allim di pondok pesantren Nurul Iman Muaro
Sebapo?
C. Fokus Penelitian
Dalam rangka menghindari bias dalam penelitian, maka peneliti
memfokuskan Kajian pada Implementasi Pembelajaran Kitab Ta’alim AlMuta’allim di pondok Pesantren Nurul Iman Sebapo
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan penelitian
Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah:
a. Untuk mengetahui implementasi kurikulum pembelajaran kitab Ta’alim
Al-Muta’allim di pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo
b. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran kitab Ta’alim AlMuta’allim di pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo oleh guru
c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk melaksanakan
pembelajaran kitab Ta’alim Al-Muta’allim di pondok pesantren Nurul
Iman Muaro Sebapo
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2. Kegunaan penelitian
Kegunaan penelitian yaitu:
a. Secara teoretis, dapat memperkaya khazanah keilmuan kurikulum
pendidikan

Islam

serta

menjadi

sumber

informasi

mengenai

implementasi kurikulum pada lembaga pesantren di Jambi.
b. Secara praktis, memberikan informasi kepada pengambil kebijakan di
lembaga pendidikan Islam khususnya pesantren, agar melakukan
inovasi dalam mengembangkan program pendidikan pesantren dan
mengkolaborasikan sistem manajemen modern. Sehingga kurikulum
pembelajaran kitab Ta’alim Al-Muta’allim di pondok pesantren Nurul
Iman Muaro Sebapo dilaksanakan secara profesional.

BAB II
LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN
A. Landasan Teori, Konstruk dan Indikator Masing-Masing Tema
1. Kurikulum
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, yang dimaksud dengan
kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan,
isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan

kegiatan

pembelajaran

untuk

mencapai

tujuan

pendidikan tertentu. Kerangka dasar kurikulum adalah rambu-rambu
yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini untuk dijadikan
pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan
silabusnya pada setiap satuan pendidikan.18
Pengertian kurikulum menurut Kelly yang dikutip oleh Moore,
bahwa kurikulum merupakan totalitas pengalaman siswa yang diperoleh
sebagai hasil dari ketentuan yang direncakan dan dibentuk sekolah. Kerr
juga mengartikan kurikulum sebagai keseluruhan dari pembelajaran yang
direncakan dan diarahkan oleh sekolah, baik dipengaruhi di dalam
kelompok atau individu, di dalam atau di luar sekolah.19
Pengertian kurikulum dari beberapa konsep kurikulum yaitu:
a. Kurikulum sebagai jalan meraih ijazah. Kurikulum merupakan jalan
yang berisi sejumlah mata pelajaran/bidang studi dan isi pelajaran
yang harus dilalui untuk meraih ijazah.
b. Kurikulum sebagai mata dan isi pelajaran. Kurikulum mengisyaratkan
adanya sejumlah mata pelajaran/bidang studi dan isi pelajaran yang
harus diselesaikan oleh siswa.
c. Kurikulum

sebagai

rencana

kegiatan

pembelajaran.

Kurikulum

didefinisikan sebagai satu rencana yang dikembangkan untuk

18

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Nasional Pendidikan
19 Moore, Alex, Schooling, Society, and Curriculum (New York: Routledge 2006), hal. 8.
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mendukung proses mengajar/belajar di dalam arahan dan bimbingan
sekolah.
d. Kurikulum sebagai hasil belajar, merupakan serangkaian hasil belajar
yang diharapkan atau tujuan.
e. Kurikulum sebagai pengalaman belajar, mencakup tugas-tugas belajar
yang diberikan guru untuk dikerjakan siswa di rumah atau sekolah.20
Kurikulum adalah rencana tertulis tentang kemampuan yang harus
dimiliki berdasarkan standar nasional, materi yang perlu dipelajari dan
pengalaman belajar yang harus dijalani untuk mencapai kemampuan
tersebut, dan evaluasi yang perlu dilakukan untuk menentukan tingkat
pencapaian kemampuan peserta didik, serta seperangkat peraturan yang
berkenaan

dengan

pengalaman

belajar

peserta

didik

dalam

mengembangkan potensi dirinya pada satuan pendidikan tertentu.21
Pendapat yang muncul selanjutnya telah beralih dari menekankan
pada isi menjadi lebih memberikan tekanan pada pengalaman belajar.
Definisi Doll tidak hanya menunjukkan adanya perubahan penekanan
dari isi kepada proses, tetapi juga menunjukkan adanya perubahan
lingkup dari konsep yang sangat sempit kepada yang lebih luas. Apa
yang dimaksud dengan pengalaman siswa yang diarahkan atau menjadi
tanggung jawab sekolah mengandung makna yang cukup luas.
Pengalaman tersebut dapat berlangsung di sekolah, di rumah ataupun di
masyarakat, bersama guru ataupun tanpa guru, berkenaan langsung
dengan pelajaran atau tidak. Definisi tersebut juga mencakup berbagai
upaya guru dalam mendorong terjadinya pengalaman tersebut serta
berbagai fasilitas yang mendukungnya.22
Rencana, ide-ide, atau gagasan-gagasan yang akan dituliskan ke
dalam suatu dokumen kurikulum seyogianya berpegang pada acuan
20

Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hal.
265-266.
21
Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2010), hal. 91.
22 Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik (Bandung,
Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 5.
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teknis kurikulum sebagai rencana. Artinya kurikulum dirancang oleh guru
dengan cara mengorganisasikan isi dan bahan pelajaran dalam bentuk
dokumen. Mengacu pada dokumen pembelajaran yang telah dirancang
oleh guru, pada prinsipnya implementasi kurikulum dalam bentuk
pengalaman

belajar

harus

lebih

mudah

dan

efektif

untuk

dikomunikasikan ke berbagai pihak seperti pimpinan sekolah, pengawas
sekolah, pelaksana dan staf pendukung lainnya.23
Para psikoanalitik berorientasi mengenai teori kurikulum yang telah
menggarisbawahi kompleksitas dan intensitas resistensi dari kesulitan
untuk memadukan pengetahuan, resistensi subjektif dan ketetapan
secara sosial, dan termasuk hal-hal yang terjadi di kelas.24
Kurikulum sebagai suatu sistem keseluruhan memiliki komponenkomponen yang berkaitan satu dengan yang lainnya, yakni:
a. Tujuan
b. Materi
c. Metode
d. Organisasi
e. Evaluasi25
Dengan

adanya

kurikulum,

anak

didik

diharapkan

dapat

memperoleh peluang belajar pada institusi pendidikan. Meskipun
demikian, ada beberapa bentuk kurikulum menurut Eisner yaitu:
a. Secara eksplisit, kurikulum yang memperhatikan kesempatan belajar
anak didik secara terbuka diajarkan dan dinyatakan atau dicetak
dalam dokumen, kebijakan, guidelines, dan website.
b. Secara implisit, kurikulum secara sengaja atau tidak sengaja tetapi
tidak dinyatakan atau ditulis dan juga dianggap hidden curriculum

23

Syaiful Sagala, Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan (Bandung: Alfabeta,
2012), hal. 34-35.
24 Pinar, William F. Race, Religion, and a Curriculum of Reparation: Teacher Education
for a Multicultural Society (New York: Palgrave Macmillan, 2006), hal. 190.
25 Oemar Hamalik, Op.Cit., hal. 95.
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yang muncul melalui kesempatan belajar yang implisit dan mengubah
sebuah konteks.
c. Null curriculum yaitu menguraikan anak didik yang tidak memiliki
kesempatan untuk belajar. Pada dasarnya informasi dan ilmu
pengetahuan yang tidak tersedia bagi pembelajaran anak didik juga
merupakan bentuk kurikulum.26
Kurikulum yang dibuat oleh pusat adalah kurikulum standar
nasional. Padahal kondisi sekolah pada umumnya sangat beragam. Oleh
karena itu dalam implementasinya sekolah dapat mengembangkan
(memperdalam, memperkaya, memodifikasi) tanpa mengurangi isi
kurikulum yang berlaku secara nasional. Lembaga pendidikan dituntut
untuk mengembangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar ke
dalam indikator, mengembangkan strategi, materi, dan penilaian
berdasarkan kondisi lembaga serta dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat dan pemerintah.27
Beberapa hal mengenai struktur program kurikulum yaitu:
a. Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP), ialah ikhtisar dari
keseluruhan program pengajaran yang terdiri dari tujuan-tujuan
kurikuler, tujuan instruksional dengan ruang lingkup bahan-bahan
pengajaran yang disusun secara berurutan dan disusun menurut
jangka waktu tertentu (semester atau caturwulan). GBPP ini untuk
memberikan pedoman bagi pembina pendidikan, kepala sekolah, dan
guru dalam rangka peningkatan kegiatan belajar mengajar untuk
mencapai tujuan pendidikan.
b. Jam pelajaran ialah waktu pemberian jam pelajaran yang berlangsung
selama 45 menit untuk sekolah lanjutan.
c. Semester ialah satuan waktu pemberian jam pelajaran yang
berlangsung selama 120 hari belajar efektif.
26

Richard, H. Milner IV, Culture, Curriculum, and Identity in Education (New York:
Palgrave Macmillan, 2010), hal. 3.
27 Agus Wibowo, Manajemen Pendidikan Karakter di Sekolah (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2013), hal. 130-131.
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d. Program pendidikan umum ialah program pendidikan yang diberikan
kepada semua siswa yang mencakup pendidikan moral Pancasila.
Program umum wajib diikuti oleh siswa.
e. Program pendidikan akademis ialah program pendidikan yang
diperlukan sebagai dasar untuk melanjutkan studi ke tingkat
pendidikan selanjutnya.
f. Program pendidikan keterampilan ialah program yang dapat dipilih
oleh siswa. Program ini untuk memberikan keterampilan pravokasional agar bisa dikembangkan sendiri.
g. Program pendidikan kejuruan ialah program yang wajib diikuti siswa
sesuai dengan jurusannya dan terdiri atas dasar kejuruan, teori, dan
praktik kejuruan.28
Kurikulum ditempatkan pada struktur program lembaga pendidikan.
Terdapat empat kunci dalam struktur program yang mempengaruhi
kurikulum yaitu rencana pelajaran jangka pendek maupun jangka
panjang, jurusan kelompok pembelajar, konfigurasi personal, dan
penggunaan ruang baik fisik dan virtual.29
Untuk menjamin efektivitas pengembangan kurikulum dan program
pengajaran dalam manajemen lembaga, maka pimpinan atau kepala
sebagai pengelola program pengajaran bersama dengan guru-guru
harus menjabarkan isi kurikulum secara lebih rinci dan operasional ke
dalam program tahunan, catur wulan, dan bulanan. Adapun program
mingguan atau program satuan pelajaran wajib dikembangkan guru
sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar.
Prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum dibagi menjadi dua
kelompok.

Pertama,

prinsip

umum

yaitu

relevansi,

fleksibilitas,

kontinuitas, praktis, dan efektivitas. Kedua, prinsip-prinsip khusus yaitu
prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan, pemilihan isi pendidikan,
28

Suryosubroto, Manajemen Pendidikan di Sekolah (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal.
39-40.
29 Heidi Hayes Jacobs, Curriculum 21: Essential Education for a Changing World (USA:
ASCD, 2010), hal. 13.
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pemilihan proses belajar mengajar, pemilihan media dan alat pelajaran,
dan pemilihan kegiatan penilaian.30
Kurikulum memuat isi dan materi pelajaran. Kurikulum ialah
sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh siswa
untuk memperoleh sejumlah pengetahuan.31 Mata pelajaran dipandang
sebagai pengalaman orang tua atau orang-orang pandai masa lampau,
yang telah disusun secara sistematis dan logis.
Hal-hal

yang

perlu

dilakukan

untuk

mendukung

efektivitas

pengembangan kurikulum yaitu pembagian tugas guru, penyusunan
kalender pendidikan dan jadwal pelajaran, pembagian waktu yang
digunakan, penetapan pelaksanaan evaluasi hasil belajar, penetapan
penilaian, penetapan norma kenaikan kelas, pencatatan kemajuan
belajar peserta didik, dan peningkatan perbaikan pengajaran serta
pengisian waktu jam kosong.32
Pedoman-pedoman

pelaksanaan

kurikulum.

Di

samping

perencanaan kurikulum yang merupakan tujuan pendidikan dan susunan
bahan pelajaran, pemerintah pusat mengeluarkan pedoman-pedoman
umum yang harus diikuti oleh sekolah untuk menyusun perencanaan
yang sifatnya operasional di sekolah, pedoman tersebut antara lain
berupa:
a. Struktur program, adalah susunan bidang pelajaran yang harus
dijadikan pedoman pelaksanaan kurikulum di suatu jenis dan jenjang
sekolah.
b. Program penyusunan akademik. Tujuan penyusunan kalender
akademik adalah agar penggunaan waktu selama satu tahun terbagi
secara

30

merata

dan

sebaik-baiknya

dari

peningkatan

mutu

Muhammad Rohman dan Sofan Amri, Manajemen Pendidikan: Analisis dan Solusi
terhadap Kinerja Manajemen Kelas dan Strategi Pengajaran yang Efektif (Jakarta:
Prestasi Pustaka, 2012), hal. 201-202.
31 Wina sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran (Jakarta: Prenada Media Group, 2010),
hal. 4.
32 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 42.
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pendidikan. Hal-hal yang diatur adalah pennerimaan siswa baru dan
persiapan tahun ajaran baru, prosedur pengisian hari pertama di
sekolah, kegiatan belajar-mengajar, kegiatan dalam liburan, upacara
sekolah, dan kegiatan ekstra kurikuler.
c. Pedoman penyusunan jadwal pelajaran, adalah urutan-urutan mata
pelajaran sebagai pedoman yang harus diikuti dalam pelaksanaan
pemberian pelajaran.
d. Pedoman penyusunan program (rencana) mengajar. Setelah guru
menerima tugas untuk tahun ajaran yang akan datang adalah
mempersiapkan segala sesuatu agar apabila sudah sampai saat
melaksanakan mengajar tinggal memusatkan perhatian pada lingkup
yang khusus yaitu interaksi belajar mengajar.
e. Pembagian tugas guru. Hal-hal yang harus diingat adalah bidang
keahlian yang dimiliki guru, sistem guru kelas dan sistem guru
bidang

studi, formasi, beban tugas guru, masa kerja dan

pengalaman mengajar.
f. Pengaturan siswa ke dalam kelas-kelas. Pertimbangan penempatan
kelas antara lain jenis kelamin, asal sekolah, dan latar belakang
orang tua atau wali.33
Kurikulum pendidikan Islam menerapkan berbagai metode dan
teknik pendidikan yang bermacam-macam. Metode dan teknik yang
paling penting adalah metode keteladanan, talqin (memberikan pelajaran
langsung), ganjaran dan hukuman, kisah, pembiasaan positif, pendidikan
training,

pendidikan

dengan

memanfaatkan

waktu

luang

(ekstrakurikuler), munaqasyah dan dialog, problem solving, penegasan,
dan sebagainya.34

33

Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, Manajemen Pendidikan (Yogyakarta: Aditya
Media, 2009), hal. 133-138.
34 Dodi S. Truna dan Rudi Ahmad Suryadi, Paradigma Pendidikan Berkualitas: Mencakup
Ilmu Pendidikan, Pemikiran Pendidikan, Manajemen Pendidikan, dan Psikologi
Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 241.
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Keteladanan merupakan metode yang paling baik dan metode yang
paling mendekati keberhasilan pendidikan. Untuk itu kurikulum yang
dibuat

harus

menerjemahkan

menaungi
perilaku,

pengalaman
aktivitas,

nyata

emosi,

dan

manusia

yang

pemikirannya.

Keteladanan yang baik akan menuntun seorang anak untuk memperbaiki
akhlaknya. Metode keteladanan belum cukup tanpa diimbangi oleh
metode talqin, orientasi, dan mauizhah. Semua itu berlandaskan secara
sempurna pada metode keteladanan. Metode talqin, orientasi, dan
mauizhah telah digambarkan dalam Al-Qur’an.35
Sebagaimana dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 58 yaitu:

َّ ۞ ِإ َّن
اس أهن
ِ ٱّلله يه ۡأ ُم ُر ُك ۡم أهن ت ُ هؤدُّواْ ۡٱۡل ه َٰ هم َٰنه
ِ َّت ِإله َٰ ٰٓى أ ه ۡه ِل هها هو ِإذها هح هكمۡ تُم به ۡينه ٱلن
ُ ٱّلله نِ ِع َّما يه ِع
َّ ظ ُكم ِب ِ ٰٓهۦ ِإ َّن
َّ ت ۡهح ُك ُمواْ ِب ۡٱل هع ۡد ِل ِإ َّن
٥٨ ص ٗيرا
ِ س ِمي َۢ هعا به
ٱّلله هكانه ه
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu)
apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu
menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya
Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.36
Sesungguhnya kurikulum pendidikan Islam didasarkan pada taat
kepada Allah Swt, taat dengan penuh ketundukan dan ketenangan. Allah
Swt menggunggulkan umat manusia sebagai hamba-Nya dengan
sebuah penjelasan tasyri dan memberikan mereka tasyri’ pada
kesempatan lain tanpa menjelaskan hikmahnya.
Prinsip umum dasar kurikulum pendidikan Islam, dapat dipahami
melalui inti sari tulisan Asy-Syaibani yang dikutip oleh Haidar berikut ini:
a. Pertautan yang sempurna dengan agama, termasuk ajaran dan nilainilainya. Setiap yang berkaitan dengan kurikulum termasuk filsafat,
tujuan, kandungan, metode mengajar, cara pertautan, dan hubungan

35

Ibid., hal. 241-243.
Departemen Agama RI, Al Qur’an Tajwid dan Terjemahnya (Bandung: Sygma
Examedia Arkanleema, 2007), hal. 87.
36
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yang berlaku dalam lembaga pendidikan, harus berdasar kepada
agama dan akhlak Islam.
b. Bersifat

menyeluruh

(universal)

pada

tujuan

dan

kandungan

kurikulum.
c. Keseimbangan antara tujuan dan kandungan kurikulum.
d. Berkaitan dengan bakat, minat, kemampuan, dan kebutuhan pelajar.
e. Pemeliharaan perbedaan individual di antara para pelajar dalam hal
bakat, minat, kemampuan, kebutuhan, dan masalahnya.
f. Prinsip

perkembangan

dan

perubahan.

Islam

menggalakkan

perkembangan yang membangun dan berguna, pembangunan yang
progresif dan bermanfaat dan guna menyesuaikan diri dengan
perkembangan dan perubahan yang berlaku dalam kehidupan.
g. Pertautan antara mata pelajaran, pengalaman, dan aktivitas yang
terkandung dalam kurikulum. Begitu juga pertautan antara kandungan
kurikulum dan kebutuhan murid, kebutuhan masyarakat, tuntutan
zaman dan tempat dimana murid itu berada.37
Ciri-ciri umum kurikulum pendidikan Islam yaitu:
a. Mementingkan tujuan agama dan akhlak dalam berbagai hal seperti
tujuan dan kandungannya, metode, alat dan tekniknya.
b. Meluasnya

perhatian

dan

menyeluruhnya

kandungannya.

Memperhatikan pengembangan dan bimbingan terhadap segala
aspek pribadi pelajar dari segi intelektual, psikologis, sosial dan
spiritual.
c. Adanya prinsip keseimbangan antara kandungan kurikulum tempat
ilmu dan seni, pengalaman dan kegiatan pengajaran yang bermacammacam.
d. Kecenderungan pada seni, aktivitas pendidikan jasmani, latihan
militer, pengetahuan teknik, latihan kejuruan, dan bahasa asing.

37

Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam dalam Perspektif Filsafat (Jakarta: Kencana,
2014), hal. 89-90.
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e. Perkaitan antara kurikulum pendidikan Islam dan minat, kemampuan,
kebutuhan dan perbedaan perseorangan di kalangan mereka.38
Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang
dinamis. Kurikulum harus selalu dikembangkan dan disempurnakan
sehingga sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta
masyarakat yang sedang membangun. Pengembangan kurikulum harus
sesuai dengan prinsip pengembangan yang berlaku. Agar hasilnya
sesuai dengan minat, bakat, kebutuhan peserta didik, lingkungan,
kebutuhan

daerah,

pendidikan

di suatu

sehingga

dapat

negara

dalam

memperlancar

pelaksanaan

rangka mewujudkan ciri-ciri

pembangunan dan pendidikan nasional bangsa yang bersangkutan.39
Kurikulum di sekolah merupakan penentu utama kegiatan sekolah.
Berbagai kegiatan yang dilakukan sekolah mulai dari dibukanya pintu
sekolah sampai dengan lonceng pulang. Demikian juga dengan siswa
yang mulai masuk sekolah, mereka melakukan kegiatan belajar
berdasarkan kurikulum yang berlaku dan selalu disesuaikan dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang.
Kurikulum yang dirumuskan harus sesuai dengan filsafat dan cita-cita
bangsa, perkembangan siswa, tuntutan, dan kemajuan masyarakat.40
Karakteristik pengelolaan kurikulum pada lembaga pendidikan yang
efektif meliputi indikator berikut:
a. Pengembangan

kurikulum

memperhatikan

aspek

kecerdasan

intelektual, emosional, dan spiritual secara proporsional.
b. Penjabaran kurikulum tingkat satuan pendidikan dilaksanakan atas
inisiatif, usaha mandiri, dan kreativitas setiap guru.
c. Guru konsisten mengacu kepada kurikulum dalam mengembangkan
perangkat pembelajaran.

38

Ibid.
Muhammad Rohman dan Sofan Amri, Op.Cit., hal. 228.
40 Rohiat, Manajemen Sekolah: Teori Dasar dan Praktik Dilengkapi dengan Contoh
Rencana Strategis dan Rencana Operasional (Bandung: Refika Aditama, 2010), hal. 21.
39
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d. Kurikulum

dapat

dipahami

dengan

mudah

oleh

guru

dalam

merencanakan pembelajaran di kelas.
e. Unit

pelajaran

diringkas

untuk

mempermudah

peserta

didik

mempelajari dan disediakan lengkap dengan jadwal waktunya.
f. Rencana pembelajaran secara berkala diperiksa oleh pimpinan.
g. Sumber belajar cukup memadai dan mendukung pembelajaran.
h. Pembelajaran IPTEK dikaitkan dengan pembelajaran IMTAQ
i.

Program

remedial

dilaksanakan

bagi

peserta

didik

yang

didik

yang

berkemampuan rendah.
j.

Program

pengayaan

dilaksanakan

bagi

peserta

berkemampuan di atas rata-rata.
k. Tersedia

sumber

dan

sentra-sentra

belajar,

baik

di

ruang

perpustakaan, ruang kelas, taman maupun tempat tertentu.
l.

Tersedia jaringan kerjasama dengan sumber dan sentra belajar di
luar.

m. Memanfaatkan tenaga berpengalaman seperti akademisi perguruan
tinggi,

pekerja

profesional,

pengusaha

atau

orang

yang

berpengalaman lainnya sebagai narasumber baik untuk penguatan
kapasitas guru dalam mengajar maupun membagi pengalaman
sukses yang terkait dengan kompetensi dasar tertentu yang perlu
dimiliki peserta didik.41
Konsep holistik pendidikan mencakup pengembangan manusia
yang harus diintegrasikan ke dalam kurikulum lembaga pendidikan di
semua bidang pengetahuan. Program ini mungkin termasuk program
yang memperkuat hubungan guru dan murid serta mendukung
kontinuitas yang berlandaskan pada akar tradisional Pendidikan Agama
Islam.42

41

E. Mulyasa, Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah (Jakarta: Bumi Aksara,
2013), hal. 83-84.
42 Mohammad Hashim Kamali, Classical And Contemporary Approaches To Education:
Anislamic Perspective (ProQuest: Document ID1314486643, Volume 2, 2013), hal. 464.
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Penerapan kurikulum atau disebut juga implementasi kurikulum
merupakan suatu usaha untuk mentransfer perencanaan kurikulum
dalam tindakan operasional. Perencanaan kurikulum adalah langkah
awal dalam membangun

kurikulum untuk menghasilkan

sebuah

perencanaan program yang akan digunakan oleh guru dan anak didik.
Kegiatan evaluasi kurikulum merupakan tahap akhir untuk menentukan
seberapa besar hasil pembelajaran dan tingkat ketercapaian program.
Berdasarkan beberapa teori para pakar di atas, maka disintesiskan
bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai
tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai
tujuan pendidikan tertentu. Indikator kurikulum yaitu tujuan, metode,
materi, universal, keseimbangan, dan relevansi.
2. Pengertian Implementasi Kurikulum
Implementasi adalah suatu proses penerapan, ide, konsep, kebijakan
atau inovasi dalam suatu tindakan praktis seingga memberikan dampak, baik
berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap.
Implementasi kurikulum dapat diartikan sebagai aktualisasi kurikulum tertulis
dalam bentuk pembelajaran43
Implementasi Kurikulum adalah penerapan atau pelaksanaan program
kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya, kemudian
diujicobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan, sambil senantiasa
dilakukan penyesuaian terhadap situasi lapangan dan karakteristik peserta
didik, baik perkembangan intelektual , emosional serta fisiknya44

Implementasi kurikulum membutuhkan kemampuan dan keaktifan
guru dalam menciptakan berbagai macam kegiatan yang telah
diprogramkan. Dalam implementasi kurikulum ada beberapa faktor yang
diharapkan dapat membantu guru untuk menangani kesulitan belajar

43

Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP) dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2007, hlm.
211
44 Oemar Hamalik, Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2007), hlm. 238.
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yang dihadapi siswa, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara
lain:
a. Rumusan tujuan.
b. Identifikasi sumber-sumber, meliputi: Sumber keterbacaan,
sumber audio visual, manusia, masyarakat dan sumber
disekolah yang bersangkutan.
c. Peran pihak-pihak terkait
d. Pengembangan kemampuan profesional ketenagaan yang terkait
dalam implementasi.
e. Penjadwalan kegiatan
f. Unsur penunjang, seperti: metode kerja, manusia, perlengkapan,
biaya dan waktu.
g. Komunikasi yang efektif h. Monitoring
i. Pencatatan dan pelaporan yang membantu monitoring
j. Evaluasi proses yang berisi: tujuan, fungsi, metode evaluasi dan
bentuk evaluasi. 18
k. Perbaikan dan redesian kurikulum.
3. Pembelajaran Kitab Ta’lim Al Muta’allim
Pengaruh agama di lembaga pendidikan atau sekolah dibangun
untuk menentukan prioritas nilai-nilai universal yang menjamin mutu
pendidikan bagi masyarakat, dan pemahaman mengenai sekularisme
menjadi bagian krusial dari sistem pendidikan yang mengutamakan
keuntungan bagi setiap individu. Pemerintah berperan memberikan
dukungan kepada sekolah untuk mempromosikan nilai-nilai agama dan
identitas nasional negara.45
Beberapa sekolah bertujuan membuat anak-anak memperoleh rasa
kepercayaan diri yang mendorong keingintahuan mereka, membantu
perkembangan keinginan dan kemampuan mereka untuk belajar dan
mengembangkan serangkaian keterampilan, ketertarikan dan hubungan
45

Coleman, Elizabeth Burns dan Kevin White, Religious Tolerance, Education and the
Curriculum (Rotterdam: Sense Publishers, 2011), hal. 5.
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pengetahuan. Anak-anak dianjurkan untuk mengembangkan sikap dan
konsep dasar yang dapat membantu mereka pada studi selanjutnya. 46
Sebuah

lembaga

pendidikan

agama

Islam

seperti

pondok

pesantren, tidak terlepas dari pembelajaran kitab Ta’lim Al Muta’allim.
Kitab Ta’lim Al Muta’allim memberikan banyak pelajaran mengenai etika
atau akhlak. Uraian mengenai pembelajaran kitab Ta’lim Al Muta’allim
akan dijelaskan sebagai berikut:
a. Pembelajaran
Istilah pembelajaran berasal dari kata belajar, yaitu suatu aktivitas
atau suatu proses untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan
keterampilan,

memperbaiki,

perilaku,

sikap,

dan

mengukuhkan

kepribadian. Pengertian ini diarahkan kepada perubahan individu
seseorang, baik menyangkut ilmu pengetahuan maupun sikap dan
kepribadian dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pembelajaran ini
harapannya ilmu akan bertambah, keterampilan meningkat dan dapat
membentuk akhlak mulia.47
Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan peserta
didik lainnya, peserta didik dengan sumber belajar, dan peserta didik
dengan pembelajar. Pembelajaran adalah suatu proses pembelajaran
dimana informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian yang
sudah dipunyai seseorang yang sedang dalam proses pembelajaran.48
Pembelajaran adalah suatu proses membangun suatu situasi dan
kondisi belajar melalui penataan setiap komponen pembelajaran mulai
dari tujuan, materi, metode dan media, alokasi waktu, evaluasi yang
mendorong timbulnya kegiatan belajar sehingga memungkinkan anak
memperoleh pengalaman belajar, suasana yang dapat menciptakan

46

Ashcroft, Kate and John Lee, Improving teaching and learning in the core curriculum
(USA: Falmer Press, 2005), hal. 125.
47 Muhammad Fadlillah, Desain Pembelajaran PAUD: Tinjauan Teori dan Praktik
(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hal. 131.
48 Martinis Yamin dan Maisah, Orientasi Baru Ilmu Pendidikan (Jakarta: Referensi, 2012),
hal. 144.
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kenyamanan dan kemudahan anak dalam belajar sehingga terjadi
interaksi selama proses pembelajaran.49
Bruner yang dikutip Kelvin meyakini bahwa pembelajaran bisa
muncul dalam tiga cara atau bentuk yaitu:
1) Pembelajaran

enaktif

mengandung

sebuah

kesamaan

dengan

kecerdasan inderawi dalam teori Piaget, pengetahuan enaktif ialah
mempelajari sesuatu dengan memanipulasi objek, yakni melakukan
pengetahuan tersebut ketimbang hanya memahaminya.
2) Pembelajaran
gambaran.

ikonik

merupakan

Pembelajaran

yang

pembelajaran
dilakukan

yang

melalui

melalui

representasi

gambaran yang diperoleh dari pengalaman inderawi.
3) Pembelajaran simbolik dilakukan melalui representasi pengalaman
yang abstrak (seperti bahasa) yang sama sekali tidak memiliki
kesamaan fisik dengan pengalaman tersebut.50
Tantangan yang bersifat universal juga harus dihadapi secara
universal pula. Dalam dunia pembelajaran, untuk menghadapi dan
beradaptasi dengan berbagai tantangan, UNESCO memberikan resep
berupa empat pilar belajar (four pillars of education/learning) yaitu:
belajar untuk mengetahui (learning to know), belajar untuk bekerja
(learning to do), belajar untuk hidup berdampingan dan berkembang
bersama (learning to live together), dan belajar untuk menjadi manusia
seutuhnya (learning to be). Learning to be ini yang diharapkan menjadi
sasaran akhir proses pembelajaran.51
Robert M Gagne membedakan 8 tipe belajar yaitu:
1) Signal learning (belajar isyarat), timbul setelah sejumlah pengalaman
tertentu. Respon yang timbul bersifat umum, kabur, emosional, tak
sengaja dan tak dapat dikuasai.
49

Martinis Yamin dan Jamilah, Panduan PAUD: Pendidikan Anak Usia Dini (Jakarta:
Referensi, 2013), hal. 21.
50 Kelvin Seifert, Pedoman Pembelajaran & Instruksi Pendidikan (Jogjakarta: Ircisod,
2012), hal. 115-117.
51 Suyono dan Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran: Teori dan Konsep (Bandung:
Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 29.

29

2) Stimulus-response learning (belajar stimulus-respon), respon yang
timbul bersifat spesifik, dapat diatur dan dikuasai.
3) Chaining (rantai atau rangkaian), terjadi apabila terbentuk hubungan
antara beberapa stimulus dan respon.
4) Verbal association (asosiasi verbal), hubungan itu terbentuk bila
unsur-unsur terdapat dalam urutan tertentu, yang satu segera
mengikuti yang satu lagi (contiguity).
5) Discrimination learning (belajar diskriminasi). Makin banyak yang
harus dirangkaikan, makin besar kesulitan yang dihadapi, karena
kemungkinan gangguan atau interference dan kemungkinan suatu
chain dilupakan.
6) Concept learning (belajar konsep). Untuk mempelajari suatu konsep
anak harus mengalami berbagai situasi dengan stimulus tertentu. Ia
dapat mengadakan diskriminasi untuk membedakan apa yang
termasuk dan tidak termasuk konsep. Proses belajar konsep
memakan waktu dan berlangsung secara berangsur-angsur.
7) Rule learning (belajar aturan). Tipe ini banyak di sekolah, banyak
aturan yang perlu diketahui oleh setiap orang terdidik.
8) Problem solving (memecahkan masalah). Memecahkan masalah
membutuhkan pemikiran dengan menggunakan dan menghubungkan
berbagai aturan.52
Ada empat masalah pokok yang dapat dijadikan pedoman untuk
pelaksanaan kegiatan pembelajaran agar berhasil sesuai dengan yang
diharapkan yaitu:
1) Mengidentifikasi

serta

menetapkan

spesifikasi

dan

kualifikasi

perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana
yang diharapkan.
2) Memilih sistem pendekatan pembelajaran berdasarkan aspirasi dan
pandangan hidup masyarakat.
52

Nasution, Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar (Jakarta: Bumi
Aksara, 2013), hal. 136-139.
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3) Memilih dan menetapkan prosedur, metode dan teknik pembelajaran
yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan
pegangan oleh para guru dalam menunaikan kegiatan mengajarnya.
4) Menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau
kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman
oleh guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar
yang selanjutnya akan dijadikan umpan balik untuk penyempurnaan
sistem instruksional yang bersangkutan secara keseluruhan.53
Berikut ini ranah afektif menurut Krathwohl dan Bloom dkk dikutip
oleh Aunurrahman:
1. Pembentukan Pola Hidup
Kemampuan menghayati nilai
sehingga menjadi pedoman hidup
2. Organisasi
Kemampuan membentuk sistem nilai
sebagai pedoman hidup
3. Penilaian dan Penentuan Sikap
Kemampuan memberikan nilai dan
menentukan sikap
4. Partisipasi
Kerelaan memperhatikan dan
berpartisipasi dalam suatu kegiatan
5. Penerimaan
Kemampuan menjadi peka tentang sesuatu
hal dan menerima sebagaimana adanya
Gambar 1. Hierarki Jenis Perilaku dan Kemampuan Internal
Menurut Taxonomi Krathwohl dan Bloom54
Ranah afektif menurut Krathwohl dan Bloom terdiri dari lima jenis
perilaku yaitu:
1) Penerimaan, yang mencakup kepekaan tentang hal tertentu dan
kesediaan memperhatikan hal tersebut.
53

Yatim Riyanto, Paradigma Baru Pembelajaran: Sebagai Referensi Bagi Guru/Pendidik
dalam Implementasi Pembelajaran yang Efektif dan Berkualitas (Jakarta: Kencana,
2012), hal. 135.
54 Aunurrahman, Belajar dan Pembelajaran (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 51.
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2) Partisipasi, yang mencakup kerelaan, kesediaan memperhatikan dan
berpartisipasi dalam suatu kegiatan.
3) Penilaian dan penentuan sikap, yang mencakup penerimaan terhadap
suatu nilai menghargai, mengakui, dan menentukan sikap.
4) Organisasi, yang mencakup kemampuan membentuk suatu sistem
nilai sebagai pedoman dan pegangan hidup.
5) Pembentukan pola hidup, yang mencakup kemampuan menghayati
nilai dan membentuknya menjadi pola nilai kehidupan pribadi.
Suatu pembelajaran yang dipahami melalui pendekatan konsep
merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang secara langsung
menyajikan konsep tanpa memberi kesempatan kepada peserta didik
untuk menghayati bagaimana konsep itu diperoleh, tanpa melihat
prosesnya. Konsep dimaknai sebagai buah pemikiran seseorang atau
sekelompok orang yang dinyatakan dalam definisi sehingga melahirkan
produk pengetahuan berupa prinsip, istilah ilmiah, hukum dan teori.
Konsep dapat diperoleh dari fakta, peristiwa, pengalaman melalui
generalisasi dan abstraksi.55
Prinsip-prinsip

pembelajaran

yang

diselenggarakan

secara

profesional yaitu:
1. Menghadirkan relasi antara subjek, objek, dan konten
2. Fokus pada apa, bagaimana, dan mengapa dipelajari secara simultan
3. Pengalaman belajar memberikan proses apresiasi, partisipasi, dan
improvisasi
4. Integratif, mengkombinasikan orang, teks, tindakan, dan konteks
5. Mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan penalaran
6. Menilai

keterlibatan

pribadi,

kesadaran

sosial,

dan

proses

konseptualisasi
7. Melibatkan mentor dalam pembentukan dan pengembangan produk
dan outcome pembelajaran
55

Suyono dan Hariyanto, Implementasi Belajar dan Pembelajaran (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2015), hal. 56.
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8. Menggunakan mentor dalam penelitian individu

yang

bersifat

mendesak mengenai ideologi, kepercayaan, dan disposisi.
9. Proses dan outcome pembelajaran memungkinkan pemodelan peran
menjadi pemodelan diri dari tindakan seseorang di dalam konteks
baru.
10. Mendorong

hubungan

antara

interpretasi

pribadi

dan

tafsiran

kontekstual
11. Menggunakan pengalaman pribadi yang mengkonsep teori pribadi,
prinsip bekerja, dan prosedur praktek
12. Melalui analisis proses pengambilan keputusan pribadi dan kolektif
untuk tindakan masa mendatang
13. Ditingkatkan

melalui

eksplorasi

pribadi

pelajar

dan

sejarah

profesional56
Pendekatan konsep dalam pembelajaran dipertimbangkan lebih
dekat dalam memahami pembelajaran kitab Ta’lim al-Muta’allim. Anak
didik diperkenalkan kepada pemahaman kitab Ta’lim al-Muta’allim bukan
untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip dalam akhlak atau sikap
tersebut ditemukan. Melainkan agar anak didik dapat menerapkan nilainilai Islam yang dirumuskan ke dalam kitab oleh para ulama terdahulu.
Pembelajaran

akan

terlaksana

dengan

baik

jika

dilakukan

perencanaan sebelum pelaksanaan pembelajaran. Islam juga telah
mengajarkan umat manusia untuk merencanakan segala sesuatu yang
hendak dikerjakan. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah AtTaubah ayat 46:

ٱّللُ َۢٱن ِب هعاث ه ُه ۡم فهثهبَّ ه
َّ عدَّ ٗة هو َٰ هل ِكن هك ِرهه
ط ُه ۡم
ُ ُعدُّواْ لههۥ
۞وله ۡو أ ه هرادُواْ ۡٱل ُخ ُرو هج هۡل ه ه
ه
َٰ
ۡ
ۡ
٤٦ هو ِقي هل ٱقعُدُواْ هم هع ٱلقه ِعدِينه
Artinya: “Dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan

persiapan untuk keberangkatan itu, tetapi Allah tidak menyukai
keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan
56

Barak, Lily Orland, Learning to Mentor-as-Praxis: Foundations for a Curriculum in
Teacher Education (New York: Springer, 2010), hal. 146.
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mereka. dan dikatakan kepada mereka: "Tinggallah kamu
bersama orang-orang yang tinggal itu".57
Pendidikan

agama

seperti

sebuah

sekolah

disiplin

yang

memberikan pengalaman terbatas pada konteks lembaga itu sendiri.
Satu hal yang memberikan perubahan adalah kerjasama dunia agama
yang dimasukkan ke dalam bentuk silabus. Sebuah kajian inovatif
mengidentifikasi pengaruh informasi penting dalam menerangi keadaan
Islam yang spesifik.58
Perencanaan proses pembelajaran meliputi:
1) Silabus
Silabus

sebagai

acuan

pengembangan

Rencana

Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP) memuat identitas mata pelajaran atau tema
pelajaran,

standar

pembelajaran,

kompetensi,

kegiatan

kompetensi

pembelajaran,

dasar,

indikator

materi

pencapaian

kompetensi, penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar. Silabus
dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan Standar Isi (SI)
dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Pengembangan silabus
dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok
dalam sebuah sekolah/madrasah atau beberapa sekolah, kelompok
MGMP atau PKG dan Dinas Pendidikan.
2) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dijabarkan dari silabus untuk
mengarahkan

kegiatan

belajar

siswa

dalam

upaya

mencapai

kompetensi dasar. Setiap guru wajib menyusun RPP secara lengkap
dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif,
inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik.
Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yaitu:
a) Identitas mata pelajaran
Departemen Agama RI, Al Qur’an Tajwid dan Terjemahnya (Bandung: Sygma
Examedia Arkanleema, 2007), hal. 194.
58 Shiraz Thobani, islam in the School Curriculum (New York: Continuum, 2010), hal. 6768.
57
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b) Standar kompetensi
c) Kompetensi dasar
d) Indikator pencapaian kompetensi
e) Tujuan pembelajaran
f) Materi ajar
g) Alokasi waktu
h) Metode pembelajaran
i) Kegiatan pembelajaran
j) Penilaian hasil belajar
k) Sumber belajar59
Aspek-aspek yang perlu diperhatikan guru dalam merancang dan
melaksanakan kegiatan pembelajaran meliputi:
1) Pengelolaan ruang belajar (kelas)
Suasana dan penataan ruang belajar hendaknya memperhatikan
empat kondisi yaitu:
a) Aksesibilitas, yakni siswa maupun guru mudah menjangkau alat
dan sumber belajar yang sedang digunakan dalam proses belajar
mengajar.
b) Mobilitas, yakni siswa dan guru mudah bergerak dari suatu bagian
ke bagian lain dalam kelas.
c) Interaksi, yakni memudahkan terjadinya interaksi antara guru dan
siswa maupun antarsesama siswa.
d) Variasi kerja siswa, yakni memungkinkan siswa bekerja secara
perseorangan, berpasangan ataupun kelompok secara variatif.
2) Pengelolaan siswa
Dalam mengefektifkan kegiatan siswa dalam belajar Deve Meier
menggunakan pendekatan SAVI yakni:
a) Somatis: belajar dengan bergerak dan berbuat
b) Auditori: belajar dengan berbicara dan mendengar
59

Rusman, Belajar dan Pembelajaran Berbasis Komputer:
Profesionalisme Guru Abad 21 (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 6-9.

Mengembangkan
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c) Visual: belajar dengan mengamati dan menggambarkan
d) Intelektual: belajar dengan memecahkan masalah dan merenung
3) Pengelolaan kegiatan pembelajaran
Kegiatan belajar siswa perlu dirancang sedemikian rupa sesuai
dengan

tingkat

menciptakan

kemampuannya.

berbagai

bentuk

Seorang
kegiatan

guru

dituntut

dalam

untuk

mengelola

pembelajaran, sehingga siswa secara optimal dapat mengembangkan
kemampuan dirinya dengan berbekal pengalaman yang ditempuh
selama melakukan kegiatan belajar.60
b. Kitab Ta’lim Al Muta’allim
Syekh Burhanuddin al-Islam Az-Zarnuji adalah pengarang kitab
“Ta’lim al-Muta’allim Thuruq al-Ta’allum”. Kata “Syekh” adalah panggilan
kehormatan untuk pengarang kitab ini. Sedangkan Az-Zarnuji adalah
nama marga yang diambil dari nama kota tempat beliau berada, yaitu
kota Zarnuji di antara dua kata itu ada yang menulis gelar Burhanuddin
(bukti kebenaran agama), sehingga menjadi Syekh Burhanuddin AzZarnuji. Zarnuj masuk kota Irak, tetapi kota itu dalam peta sekarang
masuk wilayah Turkistan (Afganistan).61
Syeikh Al-Zarnuji dalam muqoddimah “Ta’lim Al-Muta’allim” beliau
menceritakan bahwa latar belakang beliau menyusun kitab tersebut
adalah rasa keprihatinan beliau melihat banyak sekali santri yang tidak
berhasil dengan gemilang dalam belajar dan bahkan tidak dapat
merasakan buah dan manfaatnya ilmu karena sebab jalan yang mereka
pilih dalam bertholabul ilmi salah. Di dalamnya beliau menyebutkan
bermacam-macam bekal yang harus dipersiapkan dan selalu dibawa
dalam menempuh perjalanan mencari ilmu agar para santri sampai pada
tujuan mereka yaitu meraih ilmu manfaat dan barakah.62

60

Suyanto dan Asep Djihad, Bagaimana Menjadi Calon Guru dan Guru Profesional
(Yogyakarta: Multi Pressindo, 2012), hal. 89-91.
61 Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni, Teori Belajar dan Pembelajaran cet.II (Jogjakarta:
ArRuzz, 2009), hal. xi.
62 Az Zarnuji, Ta’limul Muta’allim, Terjemah Abu Na‟im (Kediri: Mukjizat, 2015), hal. x.
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Di dalam kitab tersebut, Az-Zarnuji membagi ilmu dalam empat
kategori. Pertama, ilmu fardu ain yaitu ilmu yang wajib dipelajari. Kedua,
ilmu fardu kifayah, yaitu ilmu yang dibutuhkan hanya pada saat-saat
tertentu saja. Ketiga, ilmu haram, yaitu ilmu yang tidak diperbolehkan
untuk dipelajari, karena ditakutkan hanya dipakai untuk menipu dan
berbuat jahat. Keempat, ilmu jawaz, yaitu ilmu yang boleh dipelajari
karena bermanfaat bagi manusia.63
Kitab Ta’lim Al Muta’allim sangat terkenal sebagai panduan
pembentukan akhlak umat muslim. Akhlak adalah keadaan internal,
(Akhlaq) adalah keadaan internal, sifat, kualitas atau kemampuan yang
dimiliki individu yang memimpin mereka untuk melakukan perilaku tanpa
pemikiran dan musyawarah dan telah berkembang menjadi kebiasaan
sedangkan nilainya diletakkan pada ajaran Islam. Ini termasuk kualitas
batin dan perilaku lahiriah manusia; Dan itu berdasarkan perspektif
bahwa perilaku berhubungan erat dengan jiwa dan niatnya. Selain
rumah, salah satu faktor signifikan di mana karakter bisa ditanamkan
adalah di lingkungan sekolah.64
Kitab Ta’lim al-Muta’allim oleh Syekh Az-Zarnuji dimaksudkan
sebagai buku petunjuk tentang metode bagi para santri. Kitab ini
dikelompokkan pada tiga belas bab pembahasan, yaitu:
1) Tentang Hakikat Ilmu, Fiqih Dan Keutamaannya
2) Tentang Niat Saat Belajar
3) Memilih Ilmu, Guru, Teman Dan Ketabahan Menuntut Ilmu
4) Mengagungkan Ilmu Dan Pemiliknya
5) Tentang Bersungguh-Sungguh, Kontinuitas Dan Cita-Cita Luhur
6) Memulai Belajar Batasan Belajar Dan Urut-Urutannya
7) Tentang Bertawakal

63

Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni, Op.Cit., hal. 53.
Duna Izfanna dan Nik Ahmad Hisyam, A Comprehensive Approach in Developing
Akhlaq: A Case Study on the Implementation of Character Education at Pondok
Pesantren Darunnajah (Emerald: Multicultural Education & Technology Journal, Vol. 6
No. 2, 2012), hal. 77.
64
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8) Waktu Untuk Mendapatkan Ilmu
9) Tentang Kasih Sayang Dan Nasehat
10) Mengambil Pelajaran
11) Waro‟ (Menjaga Diri Dari Haram) Pada Masa Belajar
12) Hal-Hal Yang Membuat Hafal Dan Membuat Mudah Lupa
13) Hal-Hal Yang Mendatangkan Rizki Dan Yang Mencegahnya, Dan
Yang Memperpanjang Usia Serta Yang Menguranginya65
Metode pembelajaran kitab yang masih dipakai di pondok
pesantren:
1) Sorogan. Dengan cara sorogan ini, pelajaran diberikan oleh pembantu
kyai yang disebut badal. Mula-mula badal tersebut membacakan
materi yang ditulis dalam bahasa Arab, kemudian menerjemahkan
kata demi kata dalam bahasa daerah dan menerangkan maksudnya,
setelah itu santri disuruh membaca dan mengulangi pelajaran tersebut
satu persatu sehingga setiap santri menguasainya.
2) Bandongan atau wetonan. Metode bandongan adalah sistem
pengajaran yang diberikan secara berkelompok yang diikuti oleh
seluruh santri.
3) Musyawarah. Musyawarah atau bathsul masa‟il adalah model
pembelajaran yang lebih mirip dengan diskusi atau seminar. Beberapa
santri membentuk lingkaran yang dipimpin seorang kyai atau ustad
untuk

membahas

dan

mengkaji

persoalan

yang

ditentukan

sebelumnya. Para santri pun bebas mengajukan pertanyaan atau
menyampaikan pendapatnya.
4) Hafalan. Metode hafalan adalah kegiatan belajar santri dengan cara
menghafal teks tertentu dalam bimbingan dan pengawasan kyai atau
ustad. Para santri diberi tugas untuk menghafal al qur‟an, hadist, atau
kitab tertentu kemudian menyetorkannya ke pengajar.
5) Pengajian pasaran. Metode pengajian pasaran adalah kegiatan
belajar sekelompok santri dalam bentuk mengkaji sebuah kitab yang
65

Az Zarnuji, Ta’limul Muta’allim, Terjemah Abu Na‟im (Kediri: Mukjizat, 2015), hal. 2.
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dipimpin ustad dan dilakukan secara maraton dengan tenggang waktu
tertentu.
6) Muhadatsah. Metode muhadatsah merupakan latihan bercakap-cakap
menggunakan bahasa arab yang wajib dilakukan santri pada hari
tertentu selama tinggal di Pondok Pesantren.66
Pengaruh agama di lembaga pendidikan atau sekolah dibangun
untuk menentukan prioritas nilai-nilai universal yang menjamin mutu
pendidikan bagi masyarakat, dan pemahaman mengenai sekularisme
menjadi bagian krusial dari sistem pendidikan yang mengutamakan
keuntungan bagi setiap individu.
Berdasarkan pendapat para pakar di atas, maka disintesiskan
bahwa pembelajaran kitab Ta’lim al-Muta’allim adalah suatu interaksi
antara guru dengan anak didik dalam meningkatkan pengetahuan
mengenai akhlak dan memperbaiki perilaku. Indikator pembelajaran kitab
Ta’lim al-Muta’allim komprehensif, aplikatif, integratif, aktif dan responsif.
B. Penelitian yang Relevan
Beberapa

penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan

penelitian ini adalah:
1. Tesis yang ditulis oleh Syafaruddin dengan judul “Pelaksanaan
Kurikulum Aqidah Akhak dalam Pembinaan Akhlak Siswa di MTs
Negeri Pulau Temiang Kabupaten Tebo”, tahun 2014, diajukan pada
Pascasarjana IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pelaksanaan kurikulum aqidah akhak dalam
membina akhlak siswa belum optimal hal ini ditandai dengan
kurangnya persiapan dalam mengajar terbukti tidak adanya RPP,
kurang menggunakan pendekatan dan metode yang aplikatif dan
kurangnya komitmen guru untuk membina akhlak siswa. Faktor yang
mempengaruhinya adalah rendahnya integritas guru, rendahnya
kompensasi yang diterima, sarana prasarana yang belum memadai
66

Fitri Novitasari, Implementasi Kitab Ta'lim Al-Muta'allim Dan Washoya Al-Aba' Lil Abna
Dalam Pembentukan Akhlak Santri: Studi Kasus Di Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin
Krempyang Tanjunganom Nganjuk. (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016), hal. 63-65.
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dan motivasi dari dalam diri yang kurang. Upaya yang dilakukan
kepala

sekola

terhadap

guru

adalah

memberikan

pelatihan,

merevitalisasikan pengawasan, dan memberikan arahan. Persamaan
dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai
akhlak.

Perbedaannya

adalah

penelitian

Syafaruddin

meneliti

kurikulum aqidah akhlak di lembaga MTs sedangkan yang akan
dilakukan peneliti yaitu meneliti pembelajaran kitab Ta’alim al
Muta’allim di pesantren.
2. Tesis yang ditulis oleh Mahertoni dengan judul “Perencanaan
Kurikulum Mata Pelajaran Aqidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah
(MTs) Model Sungai Penuh Kabupaten Kerinci”, tahun 2009, diajukan
pada Pascasarjana IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kesiapan guru dalam merencanakan
kurikulum

belum

optimal,

perencanaan

dibuat

berdasarkan

kesepakatan rapat guru mata pelajaran bukan berdasarkan kondisi
madrasah dan peserta didik. Guru tidak merumuskan kompetensi
dasar, menentukan metode mengajar, langkah mengajar dan
memotivasi siswa secara mandiri. Persamaan kedua penelitian adalah
membahas mengenai kurikulum pelajaran akhlak. Perbedaannya
adalah penelitian Mahertoni membahas mengenai perencanaan
kurikulum dan tempat penelitian di sebuah Madrasah Tsanawiyah
(MTs). Sedangkan peneliti akan meneliti implementasi kurikulum
pembelajaran kitab Ta’alim al Muta’allim dan tempat penelitian pada
sebuah pondok pesantren.
3. Tesis yang ditulis oleh Agusmizal Z dengan judul “Program
Pembinaan Akhlak Siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri Bangko”,
diajukan pada Pascasarjana IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan akhlak
siswa dimulai dengan menjalankan tata tertib yang dilakukan oleh
kepala madrasah dan guru sebagai keteladanan, pembiasaan,
memberi nasehat, memberi hukuman terhadap setiap pelanggaran,
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dan pendidikan melalui peristiwa. Faktor-faktor yang muncul dalam
program pembinaan akhlak siswa adalah kepala madrasah terlalu
otoriter dalam memimpin segala komponen yang ada di bawahnya.
Upaya yang dilakukan oleh kepala madrasah untuk meningkatkan
program pembinaan akhlak siswa dimulai dengan upaya perencanaan
guru dan upaya pengelolaan siswa. Persamaan dengan penelitian ini
adalah keduanya meneliti mengenai akhlak siswa. Perbedaannya
adalah penelitian Agusmizal membahas mengenai pembinaan akhlak
di

Madrasah

Tsanawiyah,

sedangkan

peneliti

akan

meneliti

pembelajaran kitab Ta’lim al Muta’allim pada sebuah pondok
pesantren.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.
Penelitian kualitatif ditunjukkan untuk memahami fenomena-fenomena
sosial dari perspektif partisipan adalah orang yang diajak berwawancara,
diobservasi, diminta memberi data, pendapat, pemikiran, persepsinya.65
Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk
meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah
sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan
secara purposive, teknik pengumpulan dengan trianggulasi, analisis data
bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna
dari pada generalisasi.66
Penelitian kualitatif pada dasarnya dilatar-belakangi kondisi alamiah
yang berlangsung pada setiap responden yang dijadikan sebagai sumber
data. Dalam kaitan dengan penelitian ini, akan berupaya aktif sebagai
instrumen kunci dan masuk ke dalam guna mengenali dan merasakan
kondisi realitas. Penelitian kualitatif memiliki kecendrungan deskriptif
yaitu untuk menggambarkan situasi dari sudut pandang tertentu tentang
permasalahan secara objektif dan transparan. Kekhasan lainnya yaitu
penelitian kualitatif berupaya menganalisa data secara induktif dari
sebuah fenomena dan penyelesaian permasalahan secara umum untuk
digiring masuk kepada yang lebih khusus, bahkan berupaya memaknai
sesuatu lebih rinci secara esensial sehingga dipandang lebih bermakna.
Kegiatan peneliti selama berada di lapangan juga mengkaji
berbagai perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat
interaktif dan fleksibel untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari
sudut pandang partisipan. Dengan demikian arti penelitian dimaksudkan
65Nana

Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2007), hal 94-95
66Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendektan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D
(Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 15.
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untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan
instrumen kunci. Dalam penelitian kualitatif, biasanya menggunakan tiga
metode

pengumpulan

data

yang

sudah

teruji

yaitu

observasi,

wawancara, dan dokumentasi.
Penentuan sumber data dilakukan secara purposive, yaitu terpilih
dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Kelebihan dari sampel
purposif adalah dari sedikit kasus yang diteliti secara mendalam
memberikan banyak pemahaman tentang topik. Peneliti memilih subjek
yang memiliki pengetahuan dan informasi tentang fenomena yang
sedang diteliti.
Pendekatan penelitian kualitatif dijalankan dari fenomena atau
gejala yang berlaku di lapangan menyesuaikan dengan situasi dan
kondisi yang dapat berubah-ubah. Kerangka penelitian berkembang
selagi proses penelitian dijalankan. Dalam penelitian peran peneliti
langsung berfungsi sebagai alat penelitian yang konsisten. Penelitian
kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan multi strategi yang
bersifat interaktif, seperti observasi langsung, observasi partisipatif,
wawancara, dokumen, teknik pelengkap seperti foto, rekaman, dan
lainnya.
Dalam proses pengumpulan data di lapangan, peneliti terjun
langsung ke pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo Muaro Jambi.
Peneliti secara langsung mendengarkan, mengamati dengan cermat,
bertanya, dan mencatat setiap informasi yang diberikan oleh informan.
Kemudian data-data tersebut difahami dan dimaknai berdasarkan
interpretasi peneliti. Hasilnya dibandingkan dengan hasil kajian yang
dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, dengan menggunakan referensi
untuk dijadikan sandaran data yang ditemukan di lapangan.
Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan beberapa
guru dan pimpinan pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo serta
beberapa santri yang dianggap penting oleh peneliti. Di samping itu,
peneliti melakukan pengamatan terhadap kegiatan-kegiatan yang
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berlangsung, berkaitan dengan pembentukan kurikulum, perencanaan
pelaksanaan pembelajaran, administrasi pembelajaran, dan beberapa
aktivitas yang berhubungan dengan penelitian. Peneliti juga mengambil
data dengan dokumentasi sebagai bukti fisik telah dilaksanakan
penelitian.
B. Situasi Sosial dan Subjek Penelitian
1. Situasi Sosial Penelitian
Situasi sosial adalah lokasi atau tempat yang ditetapkan untuk
melakukan penelitian. Karena penelitiannya adalah riset sosial atau
lingkungan manusia atau budaya

maka dinamakan situasi sosial.67

Situasi sosial adalah suatu keadaan atau tempat dari subjek yang
menjadi bagian dari penelitian. Situasi sosial ini mempengaruhi kegiatan,
keadaan, dan yang berhubungan dengan prilaku subjek.
Peneliti pada situasi sosial atau objek melakukan pengamatan
secara mendalam terhadap berbagai kegiatan atau aktivitas orang-orang
yang ada pada tempat tertentu. Sehingga peneliti dapat bertindak
sebagai pengamat di luar lapangan, melakukan pengamatan terhadap
situasi sosial subjek penelitian. Situasi sosial penelitian ini berada pada
Pondok Pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo.
Setting penelitian ini adalah di Pondok Pesantren Nurul Iman Muaro
Sebapo Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi,
dan seluruh data penelitian diambil dilokasi tersebut. Adapun alasannya
pemilihan lokasi ini karena :
a. Letak geografis sangat strategis, karena berada tidak jauh dari Kota
Jambi dan tempat tinggal peneliti, serta mudah dijangkau sehingga
memudahkan peneliti untuk mengambil data kapan saja peneliti
perlukan. Transportasinya mudah dijangkau baik menggunakan
kendaraan pribadi maupun kendaraan umum.

67Mukhtar,

88.

Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif (Jakarta : Referensi, 2013), hal.
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b. Dalam kegiatan penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa
peneliti sebelumnya di Pondok Pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo,
belum didapati adanya peneliti lain yang membahas mengenai
permasalahan ini.
c. Data-datanya

lengkap

dan

mudah

didapatkan,

sehingga

memudahkan bagi peneliti untuk meneliti masalah yang berkaitan
dengan fokus penelitian.
2. Subjek Penelitian
Subjek penelitian menunjuk pada orang/individu atau kelompok
yang dijadikan unit atau satuan (kasus) yang diteliti. Dalam penelitian
yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompeten
dan mempunyai relevansi dengan penelitian.68 Penemuan subjek
penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling,
yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan
tertentu.69
Penentuan

subjek

berdasarkan

tujuan,

dilakukan

untuk

meningkatkan kegunaan informasi yang didapatkan dari subjek yang
kecil. Peneliti memilih subjek yang mempunyai pengetahuan dan
informasi tentang fenomena yang sedang diteliti. Dalam memilih subjek
penelitian, sebagai informasi awal, peneliti merujuk pada pendapat
Spardley bahwa subjek yang dipilih adalah:
1) Mereka yang menguasai atau memahami masalah yang di teliti
2) Mereka yang sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan
yang sedang di teliti
3) Mereka yang mempuanyai waktu yang memadai untuk dimintai
informasi
4) Mereka yang tidak cendrung menyampaikan informasi hasil
kemasannya sendiri

68Iskandar,

Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Jakarta: Gaung Persada Pres,
2008), hal. 219.
69 Sugiyono, Op.Cit., hal 300
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5) Mereka yang pada mulanya tergolong asing dengan peneli
sehingga menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau
narasumber.70
Adapun

yang

menjadi

subjek

dalam

penelitian

ini

adalah

guru/ustadz sebagai informan utama, selanjutnya pimpinan/pengelola
pesantren, kepala sekolah, dan santri Pondok Pesantren Nurul Iman
Muaro Sebapo. Subjek ini dianggap perlu terlibat secara langsung
maupun tidak langsung dalam implementasi kurikulum pembelajaran
kitab Ta’alim al Muta’allim. Pengumpulan data terhadap para informan
dilakukan sampai ditemukan kebenaran informasi pada titik jenuh oleh
peneliti.
C. Jenis dan Sumber Data Penelitian
1. Jenis Data
a. Data Primer
Data primer adalah data yang dihimpun langsung oleh seorang
peneliti umumnya dari hasil observasi terhadap situasi sosial dan
diperoleh dari tangan pertama atau subjek informan melalui proses
wawancara.71 Teknik pengumpulan data dalam konteks data primer ini
tergantung jenis yang diperlukan, jika data yang diperlukan adalah data
tentang

manusia,

maka

peneliti

dapat

memperolehnya

dengan

menyiapkan seperangkat alat instrumen wawancara atau melakukan
observasi langsung terhadap subjek atau setting sosial yang diteliti.
Manfaat data primer adalah data primer langsung bersangkutan
dengan keperluan penelitian atau dikumpulkan untuk mencapai tujuan
penelitian, tidak ada resiko data tidak akurat, semua pengumpulan data
dipegang sendiri oleh peneliti, peneliti mengetahui kualitas dari metodemetode yang dipakainya karena ialah yang mengaturnya sejak
permulaan.
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Berdasarkan

pertimbangan

bahwa

peneliti

telah

melakukan

penelitian terhadap aktivitas orang yang terlibat dalam suatu kelompok,
maka peneliti memperoleh data primer sebagai data utama penunjang
hasil penelitian dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan
data dan melakukan beberapa pengujian keterpercayaan data untuk
memperoleh data yang benar-benar valid.
Data primer disinilah adalah data yang menyangkut persoalan
mengapa pelaksanaan kurikulum pembelajaran Kitab Ta’alim AlMuta’allim di pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo belum
berjalan secara optimal. Beberapa persoalan yang kemudian diuraikan
menjadi implementasi kurikulum mata pelajaran Kitab Ta’alim AlMuta’allim, implementasi pembelajaran Kitab Ta’alim Al-Muta’allim, dan
upaya guru untuk melaksanakan pembelajaran Kitab Ta’alim AlMuta’allim di pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo.
Data terkait kurikulum pembelajaran Kitab Ta’alim Al-Muta’allim
yang

diperoleh

peneliti

berupa

bentuk

perencanaan

program

pembelajaran yang telah melalui tahap musyawarah pimpinan dengan
majelis guru dalam sebuah rapat, administrasi pembelajaran, data terkait
pelaksanaan
kendala

kurikulum

implementasi

pembelajaran
kurikulum

kitab

Ta’alim

pembelajaran,

Al-Muta’allim,
upaya

guru

mengimplementasikan kurikulum pembelajaran dan data lain. Kemudian
data-data tersebut dilakukan pendalaman dengan melakukan observasi
dan wawancara. Setelah semua data tidak mengalami perubahan dalam
proses pengujiannya kemudian data tersebut dinarasikan dalam bab
pembahasan.
b. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung
oleh peneliti, tetapi telah berjenjang melalui sumber tangan kedua atau
ketiga.72 Data sekunder dikenal sebagai data pendukung atau pelengkap
data utama yang dapat digunakan oleh peneliti. Data sekunder dapat
72

Ibid
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berupa gambar-gambar, dokumentasi, grafik, manuskrip, tulisan-tulisan
tangan, dan dokumentasi lainnya.
Data

sekunder

diolah

dari

data

yang

diperoleh

dengan

mengumpulkan atau mengolah data yang bersifat studi dokumentasi
berupa penelaahan terhadap dokumen pribadi, resmi, kelembagaan,
refernsi-referensi atau literatur lain yang masih berhubungan dengan
fokus permasalahan penelitian.
Data sekunder ini dapat diperoleh melalui dua kategori, yaitu
pertama data internal yaitu data yang tersedia dalam sebuah lembaga
atau tempat dimana penelitian berlangsung misalnya data yang diperoleh
dari santri, guru/ustadz, wali santri, pimpinan, staf dan rancangan
kegiatan pesantren. Kedua data eksternal yaitu data yang diperoleh dari
sumber-sumber luar meliputi keterangan-keterangan yang diterbitkan,
data registrasi, maupun data dari suatu badan yang aktivitasnya
mengumpulkan keterangan yang relevan dalam berbagai masalah.
2. Sumber data
Sumber data adalah sumber-sumber yang dimungkinkan seorang
peneliti mendapatkan sejumlah informasi atau data-data yang dibutuhkan
dalam sebuah penelitian. Sumber data dapat diperoleh dari lembaga atau
historis.73 Penelitian ini bercorak penelitian lapangan, dimana sumber
data pada umumnya dihimpun dari lokasi penelitian yang berhubungan
dengan pelaksanaan pembelajaran kitab Ta’alim Al-Muta’allim di pondok
pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo. Data lapangan yang peneliti ambil
dari berbagai sumber, lalu ditulis dalam bentuk deskriptif serta diberikan
interpretasi sesuai dengan maksud data masing-masing.
Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini meliputi:
a. Sumber

data

berupa

manusia

terdiri

dari

guru/ustadz,

pimpinan/pengelola, kepala sekolah, dan santri.
b. Sumber data berupa suasana atau peristiwa implementasi kurikulum
pembelajaran kitab Ta’alim Al-Muta’allim.
73
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c. Sumber data yang berupa dokumen, berupa dokumen atau arsip
atau rekaman/catatan yang telah tersedia dan relatif murah
pengeluaran biaya. Sebagai sumber yang stabil dan akurat untuk
cerminan situasi/kondisi yang sebenarnya.
D. Teknik Pengumpulan Data
1. Observasi
Observasi

atau

pengamatan,

meliputi

kegiatan

pemusatan

perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat
indra. Jadi, mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan,
penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Pedoman observasi
berisi sebuah daftar jenis kegiatan yang mungkin timbul dan akan
diamati.74
Dalam penelitian ini, observasi yang peneliti gunakan adalah
observasi partisipatif. Menurut Susan Stainback dalam Sugiyono, dalam
observasi partisipatif, peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang,
mendengar apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas
mereka.75
Sebagaimana yang dinyatakan oleh Norman K. Denzin, bahwa
tugas awal pengamat adalah memilih setting dengan alasan mungkin
memiliki minat teoritis pada tempat atau perilaku tertentu atau karena
memiliki akses menuju setting tertentu. Setelah peneliti akrab dengan
setting, mencermati kelompok sosial inti, dan proses dilapangan,
kemudian peneliti bisa melakukan “observasi terfokus” mencurahkan
perhatian penuh pada masyarakat, perilaku, ruang, waktu, perasaan,
struktur, atau proses secara lebih mendalam dan terbatas.76
Dalam observasi ini, peneliti tidak ikut terlibat langsung di dalam
kehidupan orang yang diobservasi, dan secara terpisah berkedudukan

74Suharsimi

Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : Rineka
Cipta, 2007), hal. 156.
75 Sugiyono, Op. Cit., hal, 311
76Norman K. Denzin dan Lincoln, Handbook of Qualitative Research, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2009), hal. 527-528.
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sebagai pengamat. Pada tahap ini peneliti mengamati secara langsung
lokasi fisik dan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan
kurikulum pembelajaran kitab Ta’alim Al-Muta’allim di pondok pesantren
Nurul Iman Muaro Sebapo. Peneliti beberapa kali mengunjungi pondok
pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo baik ketika dalam proses
pembentukan

kurikulum

dan

rencana

pelaksanaan

pembelajaran

maupun ketika proses pembelajaran sedang berlangsung.
2. Wawancara
Wawancara adalah bentuk perbincangan, seni bertanya dan
mendengar. Wawancara merupakan perangkat untuk memproduksi
pemahaman situasional yang bersumber dari episode-episode khusus.77
Metode wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh
pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.78
Wawancara ini dilakukan dalam bentuk tidak berstruktur dan
terbuka, tetapi tetap terfokus pada masalah yang menjadi topik
pembicaraan. Oleh karena itu, dalam pengumpulan data tersebut tidak
membutuhkan instrumen yang berupa sekumpulan pertanyaan yang
lengkap dengan redaksionalnya, karena memegang redaksi pada saat
wawancara akan membatasi peneliti bertanya secara terbuka pada
instrumen. Sedangkan hasil dari wawancara tersebut selanjutnya
dianalisis serta peneliti interpretasi lebih lanjut sesuai pemahaman
peneliti di lapangan dengan terlebih dahulu mengadakan cross check
pada data dan teori lain.
Peneliti melakukan wawancara kepada guru/ustadz, pimpinan, staf
administrasi, beberapa orang santri pondok pesantren Nurul Iman Muaro
Sebapo lainnya yang dianggap perlu, baik terlibat langsung maupun
tidak langsung dalam pelaksanaan kurikulum pembelajaran kitab Ta’alim
Al-Muta’allim.
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Wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data
tentang kurikulum pembelajaran kitab Ta’alim Al-Muta’allim yang
direncanakan oleh dewan guru/ustadz, pimpinan, dan pengelola pondok
pesantren. Data-data tersebut mencakup kurikulum pembelajaran kitab
Ta’alim

Al-Muta’allim,

perencanaan

pembelajaran,

administrasi

pembelajaran, data terkait pelaksanaan kurikulum pembelajaran kitab
Ta’alim Al-Muta’allim, kendala implementasi kurikulum pembelajaran,
dan upaya guru mengimplementasikan kurikulum pembelajaran.
Ketika peneliti melakukan wawancara tersebut, telah membawa
daftar pertanyaan yang termuat dalam instrumen pengumpulan data
sebagai acuannya. Sehingga wawancara tidak mengalami pembiasan
pertanyaan

yang berdampak pada

banyaknya

data

yang tidak

mendukung. Oleh karena itu data yang terkumpul merupakan data-data
pilihan yang telah didalami melalui proses pengamatan dan wawancara,
yang kemudian diperkuat dengan data dokumentasi.
3. Dokumentasi
Dokumentasi dari asal katanya dokumen yang artinya barangbarang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti
menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen,
peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.79
Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia
dalam catatan dokumen. Fungsi sebagai pendukung dan pelengkap bagi
data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam.
Data yang telah diambil melalui metode dokumentasi ini adalah
data-data tentang historis dan geografis, struktur organisasi, keadaan
guru, keadaan santri dan wali santri, keadaan sarana dan prasarana
pondok

pesantren

Nurul

Iman

Muaro

Sebapo

dan

data

yang

berhubungan dengan penelitian ini. Data dokumentasi terkait penelitian
yang diperoleh peneliti yaitu dokumen kurikulum, rencana pelaksanaan
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pembelajaran, penilaian hasil belajar dan agenda rapat penetapan
kurikulum.
E. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses-proses mengolah, memisahkan,
mengelompokkan, dan memadukan sejumlah data yang dikumpulkan di
lapangan secara empiris menjadi sebuah kumpulan informasi ilmiah
yang terstruktur dan sistematis yang selanjutnya siap dikemas menjadi
laporan hasil penelitian.80 Data yang masuk ke dalam proses analisis
data adalah data yang diperoleh dari lapangan dilakukan pencocokan
antara hasil pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian
dipilih data-data yang menunjang penelitian utama.
Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat
pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data
dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan
analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang
diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti
akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data
yang dianggap kredibel.
Miles dan Huberman dalam Sugiyono mengemukakan bahwa
aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan
berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya
sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data
display, dan conclusion drawing/verification.81
Data collection

Data reduction

80
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Conclusion
Gambar 2. Komponen Dalam Analisis Data (Interactive Model)
Terdapat empat tahap analisis data dalam penelitian kualitatif:
1. Pengumpulan data merupakan proses yang berlangsung sepanjang
penelitian, dengan mengunakan seperangkat instrumen yang telah
disiapkan, guna memperoleh informasi data melalui observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Instrument utama dalam penelitian ini
adalah peneliti sendiri, dalam proses pengumpulan data, seorang
peneliti dapat melakukan analisis secara langsung, sesuai dengan
informasi data yang diperoleh di lapangan.82
2. Reduksi

data

menunjukkan

proses

penyeleksi,

memfokuskan,

menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasi data
mentah yang muncul dalam penulisan catatan lapangan. Reduksi data
adalah suatu bentuk analisi yang tajam, ringkas, terfokus, membuang
data yang tidak penting, dan mengorganisasikan data.83
3. Display data adalah usaha merangkai informasi yang terorganisir
dalam upaya menggambarkan kesimpulan dan mengambil tindakan.
Biasanya bentuk display (penampilan) data kualitatif menggunakan
teks narasi.84 Penyajian data yang diperoleh ke dalam sejumlah
matriks atau daftar kategori setiap data yang didapat biasanya
berbentuk niratif. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian
singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart dan sejenisnya.85
Penyajian data berupaya untuk menampilkan atau menceritakan data
secara transparan. Penyajian data yang dimaksudkan dalam bentuk
teks naratif
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runtun dan sistematis sangat membantu peneliti dalam menarik
kesimpulan dan varifikasi yang memadai.
4. Verifikasi dan menarik kesimpulan merupakan aktivitas, di mana pada
awal pengumpulan data, seorang analisis melalui memutuskan
apakah sesuatu bermakna, atau tidak mempunyai keteraturan, pola,
penjelasan, kemungkinan, konfigurasi, hubungan sebab akibat, dan
proposisi.86 Verifikasi melibatkan peneliti dalam proses interpretasi,
penetapan makna dari data yang tersaji. Cara yang bisa digunakan
seperti penggunaan metafora tentang metode konfirmasi seperti
triangulasi.87 Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat
menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi
mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam
penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang
setelah penelitian berada di lapangan.88
F. Uji Keterpercayaan Data
1. Perpanjangan Keikutsertaan
Perpanjangan keikutsertaan berarti tinggal di lapangan penelitian
sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai.89 Dengan perpanjangan
keikutsertaan
ketidakbenaran

peneliti

mempelajari

informasi

yang

‘kebudayaan’,
ditemukan,

dapat

dan

menguji

membangun

kepercayaan para subjek terhadap peneliti serta kepercayaan peneliti
terhadap diri sendiri. Dalam hal ini peneliti kembali ke lapangan,
melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang
pernah ditemui maupun yang baru.
Dalam proses ini peneliti kembali ke pondok pesantren Nurul Iman
Muaro Sebapo. Peneliti melakukan pengamatan dan wawancara lagi
dengan sumber data yang pernah ditemui yang telah ditulis dalam
sebuah buku pengamatan. Ketika data yang diperoleh peneliti selama ini
86
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setelah dicek tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi
yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti
kebenarannya. Pada saat setelah dicek kembali ke lapangan data sudah
benar berarti kredibel, maka waktu perpanjangan pengamaatan dapat
diakhiri. Maka peneliti mengakhiri masa penelitian pada waktu 3 bulan
lamanya. Untuk membuktikannya, peneliti membuat surat keterangan
perpanjangan yang dilampirkan dalam laporan.
2. Ketekunan/ Keajegan Pengamatan
Keajegan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi
dengan berbagai cara dalam kaitannya dengan proses analisis yang
konstan dan tentatif. Ketekunan pengamatan bermaksud mencari ciri-ciri
dan unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu
yang sedang dicari kemudian memusatkan diri pada hal tersebut secara
rinci.
3. Triangulasi
Triangulasi adalah pengecekan data dengan cara pengecekan atau
pemeriksaan ulang. Tekniknya adalah dengan empat cara yaitu:
a. Triangulasi data, yaitu upaya peneliti membandingkan beberapa data
yang diperoleh dengan cara yang sama dan sumber data yang sama.
Trangulasi ini dilakukan dalam dua bentuk yaitu a) kevalidan data dari
sisi sama, yaitu melihat tanggal berapa data tersebut disahkan. b)
kevalidan data dari sisi rasionalitas, yaitu melihat data-data tersebut
apakah rasional atau tidak dilihat dari sisi angka-angka yang tertera
dalam

dokumen,

pengamatan,

demikian

sedangkan

juga

data

rasionalitas
dokumen

wawancara

dimaksudkan

dan
untuk

memperkuat hasil wawancara, atau sebaliknya setelah dokumen
diperoleh dapat saja ditanyakan kepada informan yang lebioh
mengetahui dalam bentuk wawancara.
b. Tringulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek kembali
derajat kepercayaan suatu informasi yang didapat melalui sumber
yang berbeda. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan data
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yang diperoleh dari suatu sumber dengan data yang diperoleh dari
sumber lain.
c. Trangulasi metode, yaitu upaya membandingkan data yang diperoleh
dengan metode yang berbeda.
d. Triangulasi teori, yaitu peneliti mengkonfirmasikan data yang diperoleh
dengan teori yang telah dikemukakan sebelumnya.

4. Pemeriksaan Sejawat melalui Diskusi
Pemeriksaan sejawat berarti pemeriksaan yang dilakukan dengan
jalan mengumpulkan rekan-rekan sebaya, yang memiliki pengetahuan
umum sama tentang apa yang diteliti, sehingga bersama mereka peneliti
dapat me-review persepsi, pandangan, dan analisis yang sedang
dilakukan.90 Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil
sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik
dengan pembimbing penelitian. Peneliti mengadakan diskusi dengan
mengekspos hasil penelitian kepada dosen pembimbing dan rekan
mahasiswa sehingga data yang dikategorikan dalam penelitian ini dapat
diakui kemurniannya. Teknik ini mengandung beberapa maksud sebagai
salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data.
Pertama, untuk membuat agar peneliti tetap mempertahankan
sikap terbuka dan kejujuran. Dalam diskusi analitik tersebut kesalahan
peneliti disingkap dan pengertian mendalam ditelaah yang nantinya
menjadi dasar bagi klarifikasi penafsiran. Kedua, diskusi sejawat
memberikan suatu kesempatan awal yang baik untuk mulai menjajaki
dan menguji hipotesis yang muncul dari pemikiran peneliti. Ada
kemungkinan hipotesis yang muncul dalam benak peneliti sudah dapat
dikonfirmasikan, tetapi dalam diskusi analitik mungkin sesekali dapat
terungkap segi-segi lainnya yang justru membongkar pemikiran peneliti.

90Ibid.,

hal. 334.
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Sekiranya peneliti tidak dapat mempertahankan posisinya, maka dia
perlu mempertimbangkan kembali arah hipotesisnya itu.91
Jadi proses analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan
menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu
wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan,
dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, dan foto. Setelah dibaca,
dipelajari, dan ditelaah, langkah berikutnya mengadakan reduksi data
dengan melakukan abstraksi, yaitu membuat rangkuman yang inti dan
pernyataan yang perlu. Kemudian menyusunnya dalam satuan-satuan
dan dikategorisasikan bersamaan dengan membuat koding. Tahap
akhirnya mengadakan pemeriksaan keabsahan data, setelah selesai
tahap ini melakukan penafsiran data dalam mengolah hasil sementara
menjadi teori substantif.
G. Rencana dan Waktu Penelitian
Tabel 1. Jadwal Penelitian
No

Kegiatan

2016
Juli

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pembuatan
proposal
Seminar
proposal
Perbaikan
hasil seminar
Pengumpulan
data
Virifikasi dan
analisis data
Konsultasi
pembimbing
Perbaikan
Ujian
monaqosah
Perbaikan
Penggandaan
laporan

91Ibid.,

hal. 333.

Agustus

September

Oktober

November

Desember

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
√ √ √ √
√
√
√ √ √ √ √ √
√ √ √
√ √
√ √ √
√
√ √
√
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BAB IV
DESKRIPSI LOKASI, TEMUAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN
A. Deskripsi Lokasi Pondok Pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo
Muaro Jambi
1. Sejarah Singkat
Pada awalnya, Pondok Pesantren (PP) Nurul Iman dirintis dan
didirikan Kyai Haji Shochieb dan Nyai Hj. Raden Ayu Siti Bakhriyah pada
tahun 1994. Nama Pondok Pesantren Nurul Iman didirikan dengan nama
Nurul Iman karena dimaksudkan untuk mengenang jasa nama ulama
besar dari Mlangi Yogyakarta yaitu Mbah Kyai Nur Iman (BPH Sandiyo)
nama kecil dari putra Kanjeng Susuhunan Amangkurat IV (RM Suryo
Putro). BPH Sandiyo merupakan buah dari perkawinan RM Suryo Putro
(1719 – 1726) dengan Putri R.A. Retno Susilowati putri Adipati
Wironegoro (Untung Suropati) Bupati Pasuruan. Nyai Hj. Siti Bakhriyah
selaku pendiri Pondok Pesantren Nurul Iman merupakan cucu cicit dari
Mbah Kyai Nur Iman.92
Awalnya di tahun 1994 pondok pesantren ini hanya berupa
kelompok

pengajian

yang

diadakan

oleh

Kyai

Shochieb

dan

Ibu Nyai Hj. Siti Bakhriyah. Lama-kelamaan menjadi pesantren yang
memiliki santri tak hanya dari masyarakat sekitar, namun meluas hingga
luar wilayah seperti Penerokan, Sungai Bahar, Batanghari, Tanjung
Jabung, Bangko, Musi Banyuasin, hingga Riau dan lain-lain.
Seiring dengan perkembangan waktu, berkat rahmat dan karunia
Allah SWT, santri ponpes Nurul Iman mengalami perkembangan pesat.
Melihat dinamika perkembangan pesantren dan kebutuhan masyarakat,
kini

telah

dikembangkan

beberapa

lembaga

pendidikan

seperti

Madrasatul Khuffadz, Madrasah Salafiyah I, II, III, dan IV serta Majelis
Taklim.
Menurut pendiri pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo
dalam wawancara dengan peneliti menyebutkan: Pondok Nurul Iman
92Syarif

Hidayatullah, Profil Pondok Pesantren Nurul Iman, (Mestong: Nurul Iman, 2015)
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berdiri untuk mengemban misi keilmuan dan keislaman. Untuk mencapai
hal tersebut, maka Nurul Iman mendirikan pendidikan Madrasah Diniyah,
Khuffadz, dan pengajian ke-Islam-an serta sekaligus mendirikan
beberapa sekolah umum untuk mengenalkan pengetahuan dan teori
umum kepada santri.93
Untuk merespon tantangan perkembangan zaman yang kian lama
kian kompleks maka Nurul Iman mengembangkan lembaga pendidikan
umum yaitu SMP dan SMA dimana santriwan-santriwatinya mukim
dalam pondok dengan kehidupan pesantren. Berdirinya Pesantren Nurul
Iman Muaro Sebapo merupakan basis berdirinya SMP dan SMA di tahun
2002 dan SMK di tahun 2013 yang dikelola sebuah yayasan pendidikan
bernama Yayasan Pendidikan Al-Arief yang berada di bawah naungan
Pondok Pesantren Nurul Iman.
Selain itu, kehadiran Pondok Pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo
di lokasi tersebut, juga secara tidak langsung berhasil mendorong
kebangkitan ekonomi masyarakat Mestong, sebab wilayah tersebut
dulunya hutan ini berhasil menjadi tempat tujuan santri yang secara
langsung menjadi wilayah tersebut lebih ramai, sehingga terjadi interaksi
timbal balik yang menyehatkan perputaran ekonomi masyarakat.
Dengan demikian, Pondok Pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo
adalah pondok Pesantren yang di dalamnya terdapat sekolah umum,
namun kurikulum pondok juga lebih dihidupkan melalui pengajian agama
sehingga terbangun sinergisitas antara pengetahuan umum santri
dengan pengalaman agama. Letak pondok tersebut cukup strategis,
sehingga mudah dijangkau dan didatangi santri dari luar daerah yang
datang untuk bersekolah dan mengaji menuntut ilmu dan agama Islam.
Dalam era keterbukaan sekarang pemimpin yang dianggap mampu
membangun sistem kelembagaan yang kuat adalah pemimpin yang
memiliki visi, misi, dan mampu mengembangkannya untuk pencapaian
93Pendiri

Pondok Pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo, KH.Shochieb, Wawancara,
Mestong: September 2016
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tujuan pondok sebagai lembaga pendidikan yang tumbuh dan besar di
tengah masyarakat agar amanah dalam mengemban tugas pendidikan
bagi generasi Islam dalam menemukan dunianya dan mengabdikan diri
pada agamanya.
Untuk mewujudkan maksud tersebut, maka Pondok Pesantren
Nurul Iman Muaro Sebapo memiliki visi dan misi serta program
pengembangan sebagai berikut:
a. Visi Pondok Pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo
Visi Pondok Pesantren Nurul Iman sebagai pijakan dasar untuk
melaksanakan segala tindakan dan gerak upaya pondok adalah:
“Terlahirnya Santri Pejuang, Berilmu, Berwawasan luas, dan Berakhlakmulia”94untuk mencapai visi yang dicanangan tersebut, pimpinan Pondok
Pesantren Nurul Iman mengembangan visi tersebut ke dalam beberapa
misi sebagai tugas yang dijalankan dalam aktivitas pendidikan setiap
hari. Visi tersebut kemudian dikembangkan lagi oleh beberapa sekolah
dan kelompok pengajian yang terdapat dalam lingkungan Pondok
Pesantren Nurul Iman.
Visi tersebut merupakan tekad bersama untuk menjadikan Pondok
Pesantren Nurul Iman sebagai lembaga yang unggul dan terkemuka di
mata masyarakat, dan mampu membekali tunas-tunas bangsa dasardasar keilmuan dan keislaman. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka
dijabarkan ke dalam beberapa misi yang dijalankan dengan amanah
masyarakat dalam mengantarkan generasi muda menjadi generasi yang
berilmu dan memiliki keteguhan iman dan Islam.

b. Misi Pondok Pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo
Misi adalah tugas yang diemban dan dijalankan dalam rangka
tercapainya visi yang telah ditetapkan. Misi Pondok Pesantren Nurul
Iman adalah:
94Syarif

Hidayatullah, Profil Pondok Pesantren Nurul Iman, (Mestong: Nurul Iman, 2015)
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1) Menyelenggarakan pendidikan Islam yang berkualitas dan terjangkau
dengan mengitegrasikan ilmu agama dan umum;
2) Menggali potensi sumber daya santri yang berilmu, berakhlak dan
berketerampilan sesuai bakat dan minat;
3) Melengkapi sarana dan prasarana penunjang dalam meningkatkan
mutu proses belajar mengajar;
4) Membangun

kerjasama

kelembagaan

dengan

pemerintah

dan

masyarakat serta antar lembaga-lembaga pendidikan lainnya.95
Untuk melaksanakan misi tersebut, program kegiatan yang
diemban maka dikembangkan Madrasah Diniyah, Sekolah Umum,
Keterampilan, dan lembaga Hufadz untuk penghafalan Al-Qur’an. Hal ini
ditempuh untuk terciptanya pondok yang berkualitas dan terjangkau,
menggali potensi santri, dan timbulnya kepercayaan dari pemangku
kepentingan, pemerintah, masyarakat dan lembaga lain untuk bersama
membangun pendidikan yang bermutu serta mendapat dukungan dari
berbagai pihak.
c. Program Pondok Pesantren Nurul Iman
Dalam menjalankan misi, terdapat beberapa program yang
dicanangkan dan berupaya merealisasikan dalam pengembangan
pondok dan lembaga pendidikan formal yang ada, maka untuk
mendukung tercapainya visi dimaksud, maka menejemen Nurul Iman
Muaro

Sebapo

berupaya

menata

seluruh

kebutuhan

penunjang

pendidikan kepesantrenan integrasi kurikulum, peningatan kualitas guru
dan

pengasuh,

pelayanan

manajemen,

dan

peningatan

sumber

keuangan.96 Program tersebut antara lain:
1) Pengintegrasian antara kurikulum pemerintah dan pondok.
Pengintegrasian kurikulum pemerintah yang berisikan materi
pengajaran umum dengan kurikulum pondok yang bermaterikan ilmu
agama, telah berlangsung, karena sekolah yang diselenggarakan dalam
95

Ibid
Pendiri Pondok Pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo, KH.Shochieb, Wawancara,
Mestong: September 2016
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internal Nurul Iman adalah sekolah umum yaitu SMP, SMA dan SMK
yang keduanya berada dalam pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten
Muaro Jambi. Selain kurikulum tersebut, santri Nurul Iman juga
diwajibkan mengikuti pembelajaran di Madrasah Diniyah pada sore hari,
serta pengajian sorogan pada malam hari dengan materi pengajian ilmu
dasar keislaman yang bersumber dari kitab-kitab klasik
2) Program peningkatan kualitas guru dan pengasuh pondok.
Guru dan pengasuh adalah sumber daya pengajar yang aktif
menjalankan tugas dan pengabdiannya sebagai guru dan pengajar.
Pada umumnya guru adalah tenaga honorer yang diangkat manajemen
Nurul Iman untuk mengefektifkan pembelajaran pada semua jenjang,
baik sekolah maupun madrasah diniyah. Untuk peningkatan kualitas guru
agar lebih terampil mengajar, manajemen Nurul Iman telah menyertakan
beberapa guru mengikuti pendidikan formal semisal pendidikan lanjut
strata dua, dan pelatihan dan pendidikan non formal yang dilakukan
pemerintah. Program tersebut terus dilanjutkan sebagai upaya Nurul
Iman Muaro Sebapo meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang
dimiliki,

bentuk

kegiatan

sebagai

tindak

lanjut

program

yang

diselenggaran Nurul Iman Muaro Sebapo antara lain:
a) Mengikutsertakan guru dan pengasuh bidang dalam berbagai
pendidikan dan pelatihan untuk mendapatkan kompetensi keguruan,
pengayaan

materi

bidang

studi,

memahami

dan

mampu

mengembangkan kurikulum, dan penguasaan komputer dan internet
b) Memberikan kesempatan bagi pengelola dan tenaga kependidikan
mengikuti pendidikan dan pelatihan manajemen madrasah agar
berwawasan maju dan berkomitmen memajukan madrasah;
c) Memperpadat kegiatan pengajian dan ekstra kurikuler santri dan
membekali keterampilan pramuka, olahraga, olimpiade, keagamaan,
dan berbagai kegiatan kesantrian lainnya;
d) Mendorong terciptanya guru dan pengasuh yang profesional, tenaga
administrasi yang terampil, dan siswa yang cerdas dan terjalin
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koordinasi dan komunikasi intensif antara pimpinan, pengelola
sekolah, guru, dan santri.97
3) Program peningkatan pelayanan manajemen;
Untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab pimpinan dan
pengelola seolah dan pengasuh pondok, maka pengelola dan seluruh
unsur guru dan pengasuh melakukan manajemen layanan khusus yaitu
mengatur segala kebutuhan peserta didik atau santri, baik yang mukim
maupun yang tinggal di luar pondok dengan.
Sasaran pelayanan manajemen di pondok dilakukan dengan
mengorganisir seluruh kemampuan dan potensi yang dimiliki untuk
mempermudah atau memperlancar pembelajaran, serta dapat memenuhi
kebutuhan seluruh santri pondok. Selain itu, di tingkat sekolah,
pelayanan manajemen juga diselenggarakan dengan maksud untuk
memperlancar pelaksanaan pengajaran dan pengajian dalam rangka
pencapain tujuan pendidikan pondok dan kurikulum dengan berusaha
agar santri berada dalam keadaan baik, baik jasmani maupun rohaninya.
Dan seluruh guru dan pengasuh dituntut untuk menempatkan santri anak
didik tanpa membeda-bedakan santri yang satu dengan lainnya.
4) Program peningkatan sumber keuangan
Salah satu bagian terpenting dalam manajemen Pondok Nurul Iman
pengelolaan

keuangan

sebagai

penunjang

peningkatan

kualitas

keberlanjutan pengajaran dan pengajian pondok. Untuk menghindari
terjadinya permasalahan, pimpinan pondok juga memprogramkan
sumber pembiayaan pondok untuk dikelola lebih profesional.
Program yang dilakukan manajemen Nurul Iman Muaro Sebapo di
bidang keuangan adalah:
a) Melakukan perencanaan sesuai tuntutan kebutuhan melalui bagian
keuangan dan bekerjasama seluruh sekolah dalam internal pondok

97Pimpinan

Pondok Pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo, Syarif Hidayatullah,
Wawancara, Mestong: September 2016

63

Nurul Iman. Hal ini dilakukan sebagai tanggungjawab organisasi
Nurul Iman.
b) Pengelolaah sumber daya keuangan dengan berupaya menambah
usaha dan investasi keuangan yang bersumber dari usaha dan
kegiatan sah dan halal menurut prinsip syari’ah.
c) Berupaya meningkatkan kesejahteraan guru dan pengasuh melalui
penganggaran yang berimbang antara kemampuan pemasukan
dengan pengeluaran.
d) Memaksimalkan penggunaan keuangan secara tepat guna dan tepat
hasil

untu

honor

guru

dan

pengasuh,

biaya

operasional,

pemeliharaan gedung, fasilitas, dan alat-alat pengajaran (barangbarang

habis

pakai),

biaya

pembelian

dan

rehab

gedung,

penambahan furniture, serta biaya atau pengeluaran untuk barangbarang yang tidak habis pakai.
e) Memaksimalkan sumber keuangan melalui bantuan pemerintah,
sumbangan orang tua atau peserta didik, masyarakat, baik mengikat
maupun tidak mengikat, sewa asrama, dan usaha milik pondok.
f) Mengajukan

proposal

finansial

kepada

pemerintaan,

bantuan

orangtua santri, alumni yang sukses, kolega, dan donator luar negeri,
pemberdayakan wakaf, hibah, infaq, jariyah, dan sebagainya.98
Pondok Pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo adalah pondok yang
dalam sistem pendidikannya menempuh sistem pesantren dengan
sekolah yang berbasis umum yaitu SMP, SMA dan SMK, namun nilainilai kepesantrenan yang dianutnya tetap menguatkan pengajian sebagai
basis keagamaan. Belajar agama tidak hanya sekedar diajarkan tapi juga
dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari santri.
Jenjang dan jenis pendidikan yang diselenggarakan pimpinan
Pondok Pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo diantaranya:
a. Madrasah Diniyah (Madin);
98

Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo, Syarif Hidayatullah,
Wawancara, Mestong: September 2016
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Madrasah Diniyah yang dikelola Pondok Pesantren Nurul Iman
terdiri pada tingkatan yaitu: (1) Madrasah Diniyah al-Awaliyah; (2)
Madrasah

Diniyah

al-Wustho;

dan

(3)

Madrasah

Diniyah

al-

Ulya’Pendidikan Diniyah ini diselenggarakan pada sore hari setelah jam
pelajaran sekolah umum selesai, sedangkan tempat dan lokal belajarnya
tetap memakai sekolah yang sama dengan sekolah umum.
Gambar 3. Madrasah Diniyah Dibawah Pondok Pesantren Nurul
Iman Muaro Sebapo99

b. Sekolah Umum
Pondok Pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo memiliki yayasan
yang berada di bawah manajemen pondok yaitu Yayasan Pendidikan AlArief, yayasan tersebut mengelola tiga pendidikan umum yang formal
berada di bawah koordinasi dan pembinaan pemerintah Dinas
Pendidiikan dasar dan Menengah SMP Islam Al-Arief, SMA Islam AlArief dan SMK Islam Al-Arief.
Kurikulum yang diajarkan adalah kurikulum resmi pemerintah
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) pada
jenjang sekolah pertama dan atas. Waktu belajar atau penerapannya
kurikulum tersebut diberikan pada pagi hari dari jam 7.30 sampai jam
13.00 setiap hari.
Penerapan kurikulum pada SMP, SMA,
keduanya

berada

dalam

koordinasi

dan SMK menjadikan
Dikdasmen,

sehingga

pengawasannya pun berada di pengawas yang ditunjuk pemerintah,
99Dokumentasi

Pondok Pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo, Agustus 2016
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maka seluruh santri mendapatkan hak dan kewajiban untuk ikut serta
pada ujian nasional setiap akhir tahun ajaran. Dan kelulusannya pun
didasarkan pada standar nasional. Dengan demikian, maka seluruh
jenjang sekolah yang berada di bawah Nurul Iman sejajar dengan
sekolah negeri.
Gambar 4. Sekolah Dibawah Pondok Pesantren Nurul Iman
Muara Sebapo 100

c. Pengajian Pondok;
Selain madrasah diniyah, sebagai tambahan belajar santri,
pimpinan Pondok Pesantren Nurul Iman juga menyelenggarakan
pengajian yang diselenggarakan pada malam hari. Dalam pengajian
tersebut, selain mengaji al-Qur’an, juga diajarkan kitab-kitab klasik
sebagai sumber asli ajaran Islam.
Materi pengajian adalah Pondok Pesantren Nurul Iman yang secara
organisatoris diimplementasikan sesuai amanah pendiri dan pimpinan
PP Nurul Iman. Penyelenggaraan pengajian berada di bawah tanggung
jawab pengasuh dengan waktu belajarnya pada malam hari dalam

100Dokumentasi

Pondok Pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo, Agustus 2016
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bentuk pengajian nuansa keislaman dengan pendekatan sorogan dan
wetonan.
Pengajian tersebut dimaksudkan untuk menunjang kurikulum resmi
untuk memberi penguasaan agama kepada santri. Pengajian ini dibagi
tiga bagian pengajian, yaitu: khusus santri, umum, dan khataman.
1) Pengajian Umum
Dalam rangka pembinaan mental dan pengabdian masyarakat, PP
Nurul Iman menyelenggarakan pengajian umum setiap bulan sekali,
yaitu setiap hari Ahad Pahing. Pengajian ini diikuti orang tua/wali yang
mendapat kesempatan bertemu dengan anaknya maupun sesama wali
santri dari daerah yang lain.
2) Pengajian Santri.
Pengajian untuk santri diselenggarakan secara klasikal dengan dua
jenis: (a) Hafalan Qur’an (tahfidz) yang wajib ditempuh santri, hampir tiap
tahun menghasilkan tahfid; (b) Kajian kitab kuning dengan kitab:
Tabel 2. Sumber Kitab Pengajian Pondok Pesantren Nurul Iman
Muaro Sebapo101
No
Kitab Pengajian
Materi
1 Safinatunnajah
Fiqh
2 Fathul Qarib
3 Ta’limul al-Muta’allim
4 Akhlaqul al-Banin
Aklaq
5 Washoya Abaa Lil Abnaa
6 Al-Jurumiyah, Umrithy
7 Umruthy
Bahasa Arab
8 Alfiyah Shorof
9 Fasholatan
Kajian Wanita
10 Risalatul Mahid
11 Usfuriyyah
12 Durorul Bahiyyah
13 Tajwid
14 Aqidatul Awam.
3) Haflah Akhir Tahun
Guna meningkatkan semangat santri dalam menuntut ilmu,
manajemen
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menyelenggaraan khataman. Acara ini diisi kegiatan: lomba, hiburan,
drum band, dan ditutup dengan pengajian akbar yang diisi oleh mubaligh
kondang. Haflah akhir tahun diadakan sebagai penutupan acara untuk
satu periode pembelajaran yang ditandai dengan diberikannya ijazah,
yaitu

pencantuman

nama

dalam

satu

daftar

rantai

pengalihan

pengetahuan yang diberikan kepada santri yang selesai mengaji kitab
tertentu. Ini menandakan perkenan atau restu kyai kepada santri untuk
mengajarkan sebuah kitab setelah dikuasai penuh.
Pondok Pesantren Nurul Muaro Sebapo Iman setiap tahunnya
mengijazahkan kepada santri yang telah selesai (khatam) al-Qur’an baik
secara bin nadhor (membaca) maupun bil ghoib (menghafal). Selain itu
Pondok Pesantren Nurul Iman mengijazahkan dalam Haflah Akhir Tahun
2013 kepada santri yang telah selesai mengaji kitab nahwu AlJurumiyah, Al-Umrithy, dan Alfiyah.
Tahun 2015 Pondok Pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo
mengijazi santri mencapai sebanyak 148 santri. Haflah at-Tasyakur lil
Ikhtitam tahun ini telah mencapai ke 19 kali yang telah dimulai sejak
tahun 1997. Adapun jumlah jama’ah yang mengikuti acara Haflah atTasyakur lil Ikhtitamsebanyak ± 15.000 peserta. Mereka diantaranya
adalah santri, keluarga santri, serta jama’ah. Selain itu pula para alumni
pondok pesantren Nurul Iman, jama’ah-jamaah pengajian yang berasal
dari berbagai daerah dimana pengasuh pondok pesantren Nurul Iman
ikut mendampingi mereka mengaji di daerah masing–masing ikut
menghadiri acara haflah.
d. Pendidikan Wira Usaha;
Pondok Pesantren Nurul Iman juga membekali santri dengan
berbagai usaha praktek langsung melalui:

1) Koperasi Pondok
Latar belakang didirikannya Koperasi Pondok Pesantren Nurul
Iman Muaro Sebapo adalah sebagai berikut, pertama untuk memenuhi
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semua kebutuhan santri/siswa di dalam Pesantren, karena dengan
tersedianya semua kebutuhan, para santri tidak akan berbelanja di luar
Pesantren yang akan menggangu jalannya disiplin Pesantren.
Dan yang kedua, koperasi pondok pesantren Nurul Iman Muaro
Sebapo menjadi salah satu sarana pendidikan perkoperasian bagi para
santri baik teoritis maupun praktis. Koperasi Pondok Pesantren Nurul
Iman Muaro Sebapo menyediakan layanan diantaranya penyediaan
barang–barang kebutuhan santri, serta penyimpanan keuangan santri.
Penyimpangan

keuangan

santri

lengkap

dengan

administrasi

keuangannya ini dibuat dalam rangka untuk membantu santri dalam
mengelola keuangannya yang nota bene banyak diantaranya adalah
santri dengan usia yang masih muda dan belia, sehingga masih belum
mampu dalam menggunakan keuangan dengan benar. Layanan
penyimpanan ini digunakan untuk membantu pengelolaan keuangan
santri.
2) Warung Serba Ada
Warung serba ada merupakan bentuk implemantasi usaha dari
koperasi pondok pesantren Nurul Iman. Tugas utamanya adalah
menyediakan segala kebutuhan santri/siswa, dari keperluan alat-alat
sekolah sampai kebutuhan sehari-hari, yang berupa sandang pangan
serta kebutuhan-kebutuhan lainnya. Adanya pemisahan kegiatan santri
putra dan santri putri maka warung serba ada memiliki dua unit yaitu
warung serba ada putra dan putri.
Warung serba ada juga menyediakan kebutuhan santri akan jenis
makanan basah dan kering, sebagai makanan tambahan mereka atau
biasa disebut jajan. Makanan tersebut dipasok oleh guru, ustadz dan
karyawan yang telah berkeluarga serta masyarakat sekitar Pondok
Pesantren Nurul Iman.
3) Budidaya ikan patin
Budi daya ikan patin membutuhkan tenaga kerja yang mengerti dan
paham tentang seluk beluk pembibitan, pola pengairan, dan pengolahan
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pangan ikan, serta manajemen pengelolaan usaha perikanan secara
keseluruhan.
Pondok pesantren Nurul Iman memiliki sumber daya manusia dan
tenaga kerja yang merupakan santri dan sekaligus diantaranya adalah
mahasiswa untuk usia lulusan SLTA yang berjumlah mencapai sekitar
105 santri. Mereka merupakan aset yang penting. Mereka merupakan
tumpuan masa depan keluarga dan masyarakat. Pondok pesantren
menganggap perlu untuk melindungi segenap kepentingan masa depan
mereka baik pendidikan diniyah maupun dalam berwiraswasta. Oleh
karenanya perlu bagi mereka wahana berlatih dan berusaha.
Salah satu bentuk latihan dan usaha itu adalah budi daya ikan patin
yang diharapkan menjadi solusi dari suatu keterbatasan. Mereka dapat
belajar berwirausaha yang diharapkan akan semakin berkembang
apabila

didukung

masyarakatberupa

pasokan

pakan

maupun

pemerintahberupa pasokan bibit sekaligus tetap belajar dan mondok
(mengaji) di Pondok Pesantren Nurul Iman.
4) Ziarah Walisongo, Umroh & Haji.
Ziarah walisongo merupakan kegiatan rutin tahunan yang diikuti
oleh santri, wali santri, maupun peserta dari masyarakat umum. Selain
itu, pondok pesantren merupakan peninggalan perjuangan walisongo,
maka ziaroh kubur kepada makam wali songo merupakan ikatan batin
kepada para walisongo sebagai pelopor pendirian pesantren di
Indonesia.
Tujuan kegiatan ziarah walisongo ditujukan untuk mengingat
kematian, juga ikut mendoakan para wali agar mereka mendapat
tambahan derajat di sisi Allah SWT atas perjuangannya yang tidak
mengenal lelah.Di samping itu juga mengharap kepada Allah SWT,
mudah – mudahan semangat perjuangan itu Allah SWT hujamkan ke
dalam

dada

para

penziarah.

Ziarah

walisongo

dilaksanakan

setelahselesainya kegiatan haflah at-tasyakur lil ikhtitam (haflah akhir
tahun)
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Ibadah umrah dan haji pun diselenggarakan Pondok Pesantren
Nurul Iman sebagai salah satu penunaian perintah Allah yang wajib bagi
orang mampu, sebagai bagian dari kewajiban untuk menyempurnakan
agamanya. Ia menjadi bagian dari rukun atau terbentuknya keutuhan
Islamnya seseorang.
Keutamaan ibadah haji dan umroh adalah: (a) ibadah haji
merupakan jihad fi sabilillah; (b) ibadah haji dapat menghapuskan dosa,
bagi yang menjalankannya sesuai dengan ketentuan Allah SWT; (c) haji
dan umroh merupakan penebus dosa. Ada dosa yang yang hanya dapat
ditebus dengan wukuf di padang Arafah saat ibadah haji; (d) surga
adalah balasan bagi haji yang mabrur. e) biaya yang dikeluarkan untuk
ibadah haji merupakan infaq fi sabilillah.
e. Pendidikan Ekstra kurikuler;
Kegiatan ekstra kurikuler Pondo Pesantren Nurul Iman adalah
kegiatan yang dilakukan oleh santri di bawah pembinaan guru dan
pengasuh; terdapat banyak kegiatan ekstra kurikuler yaitu:
1) Pendidikan Dakwah. Sesuai dengan dunia dan karater pendidikan,
pondok pesantren dituntut perannya sebagai lembaga keagamaan
yang menyebarkan ajaran agama Islam. Untuk siswa menjadi
muballig dan muballigah, Pesentren Nurul Iman menekankan semua
sekolah dan diniayah di bawah jajarannya untuk menyelenggaraan
kegiatan muhadharah yaitu latihan berpidato yang berada di bawah
kegiatan sekolah atau madrasah. Soal jadwal dan gurunya berada di
bawah tanggung jawab kepala sekolah/madrasah. Selain itu, melalui
program OSIS juga terdapat kegiatan dakwah di musollah Nurul
Iman.
2) Pendidikan seni. Pendidikan seni digelar untuk lebih meningkatkan
apresiasi para santri terhadap bermacam-macam bentuk kesenian,
terlebih kesenian yang berbentuk Islami.Kegiatan seni di Pondok
Nurul Iman selama diselenggarakan di tiap sekolah dan madrasah
serta kegiatan OSIS santri. Kesenian santri terdiri dari rabana, drama
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atau bermain peran, kaligrafi, seni baca al-Qur’an dan lain-lain.
Semuanya selalu ditampilkan saat dilaksanakan kegiatan Hari Besar
Islam.
3) Pendidikan kepramukaan merupakan suatu sistem pendidikan di luar
pendidikan rumah tangga, masyarakat dan sekolah yang sangat
baik. Kreativitas, disiplin dan dinamika santri dapat meningkat
dengan pendidikan kepanduan ini. Tidak berbeda dengan kegiatan
ekstra kurikuler lainnya, kegiatan pramuka juga digelar melalui
tingkat satuan pendidikan yaitu sekolah dan madrasah, sehingga
kegiatan ini merupaan program yang tercantum dalam program
satuan pendidikan.
4) Pendidikan olah raga dan kesehatan besar sekali manfaatnya untuk
menjaga keseimbangan dan kesehatan jasmani dan rohani. Kegiatan
ini adalah kegiatan ekstra kurikuler yang diselenggarakan pada
satuan penyelenggara pendidikan yaitu di seolah dan madrasah,
namun dalam kegiatan tertentu seperti peringatan 17 Agustus atau
acara class meeting, santri juga melakukan pertandingan antara
kelas, baik sekolah maupun madrasah yang berada di bawah
manajemen Pondok Pesantren Nurul Iman.
2. Letak Geografis
Secara geografis, Nurul Iman terletak di Jalan Tempino Km. 17 &
18 Desa Muaro Sebapo Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi,
Provinsi Jambi.Di sekitar daerahtersebut dihuni masyarakat petani yang
umumnya melakukan usaha perkebunan karet dan kelapa sawit yang
sedang dalam pertumbuhan positif.
Kini pesantren Nurul Iman telah beridiri di tiga lokasi yaitu Lokasi 1
terletak di KM 17 dan KM 18, serta Mendalo Darat Jaluko ketiganya
memiliki letak yang cukup strategis sekitar setengah kilometer dari dari di
Jalan lintas kota Jambi – Tempino, atau daerah ini berada dalam wilayah
kecamatan Mestong, Muaro Jambi. Kedua lokasi tersebut berada di
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tengah hutan yaitu setengah kilometer dari jalan lintas provinsi yaitu jalan
yang menghubungkan antara propinsi Jambi dengan Sumatera Selatan.
Karena lokasi dan letaknya strategis dalam kawasan hutan
tersebut, maka memungkinkan dan aman dalam mengembangkan
sistem pendidikan yang lebih baik, kehidupan masyarakat santri dapat
tercipta, bahan nilai budaya Islam dapat tercipta, tumbuh dan
berkembang lebih baik. Dalam kondisi tersebut, orang tua santri merasa
aman menempatkan putra-putrinya untuk belajar dan mengaji dalam
rangka menempa diri lebih berkualitas ke depan.
3. Struktur Organisasi
Pondok Pesantren Nurul Iman merupakan pondok pesantren yang
didirikan

secara

pribadi

oleh

Bapak

Kyai

Haji

Shochieb

dan

ibu Nyai Hj RA Siti Bakhriyah, seorang ulama hafidzoh bangsawan
keturunan Pendiri Kerajaan Mataram Yogyakarta, yang lebih suka
menjadi Ulama dari pada menjadi raja. Saudara-saudara ibu Nyai ini
kebanyakan menjadi penghafal qur'an dan mendirikan pondok pesantren
di Yogyakarta.
Struktur Organisasi Pondok Pesantren Nurul Iman terdiri atas dua
orang Pengasuh, selaku Pimpinan langsung yang biasa disebut Kyai dan
Nyai, seorang badal (wakil Kyai), dan Ustadz/Guru.

Tabel 3. Struktur Kepemimpinan Pondok Pesantren Nurul Iman
Muaro Sebapo102
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No
Posisi
1 Pengasuh
2
3
4
5

Kepala Pondok
Sekretaris
Bendahara
Pembimbing

6
7
8

Bidang Pendidikan
Manajer Butik
Bagian Humas

Nama
KH. Shochieb
Ny Hj. Siti Bakhriyah Al-Hafidzoh
Syarif Hidayatulloh
Hamid Al-Chuodly
Sukawi
Arwani
Riyadi, S.Pd.
A.Saiful Mujab
Fahrurrozi
Sukardi
Syukron
Nasruddin
Muanas Salim, S.Pd.
Hadi Mustaqim
Imam Bukhori, S.Pd.
Makarim
Khoeruddin
H.Muhammad Arif
Nur Khafiz
Muhammad Taufiq

Secara umum, sistem organisasi yang dikembangkan adalah
sentralistik dengan tetap mengedepankan musyawarah. Kyai sebagai
pengasuh, memberikan mandat (mendelegasikan) kepengurusan pondok
kepada kepala pondok yang tak lain merupakan putra Kyai sendiri.
Kepala pondok menerima mandat tersebut dan menjalankan proses
kepengurusan dengan semua elemen stuktur kepengurusan untuk
menyelesaikan semua agenda pondok pesantren serta permasalahan
yang muncul di dalamnya.
4. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Di Pondok Pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo, guru biasanya
selalu dipanggil dengan istilah “ustâz” atau “ustâzah”, baik sesama guru
maupun oleh santri. Ia adalah tenaga pendidik dan pengajar yang
berpengalaman mengajar ilmu agama Islam. Guru disini, tidak hanya
orang dewasa tetapi terdapat juga santri senior dapat berperan sebagai
ustaz

atau

ustazah,

hal

iniuntuk

mengajari

santri

pemula

di

tingkatawaldan tsani. Pada umumnya, guru Pondok Pesantren Nurul
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Iman Muaro Sebapo bertanggung jawab mendidik dan mengajar materimateri keislaman yang menjadi ciri khas. Sedang materi umum di SMP
dan SMA al-Arif kebanyakan guru berasal dari lulusan perguruan tinggi
negeri dan swasta.
Tidak semua guru Pasentren Nurul Iman Muaro Sebapo tinggal dan
hidup bersama santri dalam satu kawasan seperti umumnya pondok
pesantren,

kecuali

guru

yang

merangkap

sebagai

pengasuh

(pembimbing) dapat menetap dan tinggal dalam kawasan Nurul Iman di
lokasi 1 KM 17 dan lokasi II KM 18. Pengasuh yang juga merangkap
sebagai guru ini tinggal dalam lokasi untuk menjaga dan berperan
sebagai orang tua santri dan mendorong terciptanya suasana sosiologis
dan budaya santri komunitas yang majemuk, pluralis, dan multikultural.
Fungsi guru di Pondok Pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo ada
dua macam, yaitu: Pertama, berfungsi formal-akademik yaitu kedudukan
guru sebagai tenaga pendidik dan fungsi organisasi. Dalam fungsi
organisasi, setiap guru Pondok Pesantren Nurul Iman berperan aktif
dalam organisasi dan kepanitian internal pesantren. Sehingga setiap
guru memiliki tanggungjawab ajar dan asuh terhadap seluruh santri.
Tugas ajar di dalam kelas, dan tugas asuh di dalam organisasi.
Tidak semua guru Pondok Pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo
berdomisili di dalam komplek pesantren kecuali guru yang ditunjuk dan
ditetapkan sebagai pengasuh (pembimbing) santri di pondok, sedangkan
guru lain pada umumnya tinggal di luar kompleks Pesantren Nurul Iman.
Hal ini, disebabkan kebanyakan guru yang mengajar di SMA dan SMP
juga terdapat pegawai negeri yang ditempatkan mengajar di sekolah
tersebut, berbeda dengan dengan guru yang sekaligus juga berperan
sebagai pengasuh diharuskan tinggal dalam kompleks Nurul Iman agar
dapat mengasuh, membimbing serta mendidik santri lebih optimal.
Karenanya mereka setiap hari mereka bersosialisasi dengan santri.
Tugas guru asuh dalam konpleks Pondok Pesantren Nurul Iman
Muaro Sebbapo adalah:
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a. Melaksanakan kegiatan Belajar Mengajar santri, dan memberikan
bimbingan, pembinaan terhadap santri
b. Membagi dan mengklasifikasikan kelompok belajar santri sesuai
perencanaan dan harapan kyai pondok;
c. Mencatat, memantau dan mengevaluasi hasil perkembangan prestasi
santri setiap saat;
d. Membantu Wali Kelas menangani dan membantu santri yang kesulitan
dalam mengikuti pelajaran atau mengalami problem psikis;
e. Membimbing

dan

mengarahkan

aktivitas

santri

sehari

dan

mendampingi santri dalam aktivitas ibadah;
f. Merencanakan dan membimbing santri dalam seluruh aktivitas
kegiatan ekstra kurikuler;
g. Mengisi dan menjadi guru cadangan setiap guru kelas berhalangan
mengajar;
h. Memantau aktivitas santri dalam melaksanakan kegiatan belajar
mandiri setiap saat, baik dalam lingkungan madrasah atau sekolah,
demikian juga kegiatan belajar mandiri santri di asrama.
Untuk mengetahui lebih lanjut guru dan pengasuh Pondok Pesantren
Nurul Iman dapat dilihat table berikut ini:

Tabel 4. Guru SMP, SMA, SMK Islam Al-Arief T.A 2016103
No Nama

Pnd

UNIV.

1. Drs. Zaini Anwar

S1

UST Yk

2. Meriairi, SH

S1

UNJA
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3. Iswadi Gunarso,
S.Pd.T.
4. Siti Hana, S.Pd.
5. Rini A.
Siregar,S.Pd.I.
6. Sari Rismawati

S1

PPs STS

S1

UMP

Kurk. Pend.
Islam
Pend. Ekop

S1

IAIN STS

Pend. Fisika

Fisika

S1

UNJA

Pend. Fisika

7. Marfuah, S.Pd

S1

UNNES

B. Indonesia

8. Irhan, SH.
9. Suseno. S.Ag.

S1
S1

10. Yunianto

S1

11. Asnawati, S.Kom.
12. Siti Aminah,
A.Md.

S1

UNBARI Hukum
STAIN NU PAI
Pend.
UNP
Bahasa
Inggris
STIMIK NH Komputer

Fisika
B.
Indonesia
PKn, Penjas
SKI, Penjas

S1

STMIK NH Komputer

13. Mutiyatun, A.Md,.

D3

STKIP
Galuh

S1

UAD Yk,

14. Fathurrahman,
SE.
15. Neng Sari Dewi,
SE.
16. Siti Homsah, S.E.I
17. Sri Supriyanti,
S.Pd.
18. Atun Rochayati,
S.Pd.I
19. Hennita Nasution,
S.Si.
20. Sukawi, S.Pd.I.
21. Khuswatun
Khasanah, S.Pd.I
22. Ratna, S.Pd.

S1

Matematika
Ekonomi

B. Inggris
TIK
TIK

Pend. B. Ind

B.
Indonesia

Ekonomi

IPS

STIE Jambi Akuntansi

S1

IAIN STS

Ekonomi
Islam

S1

IAIN STS

P.B. Arab

S1

UNJA

P. Kimia

IPS,
Sejarah
IPS
Bahasa
Arab
Mtk,
Geografi

S1

UN Medan Biologi

Biologi

S1

IAIN STS

PAI

S1

IAIN STS

S1

UNJA
IAI
PAI
TRIBAKTI

P. B. Arab
P.
Matematika
P. Kimia

MTK
IPA

23. Rozaida, S.Pd.I.

S1

24. Olivia Rismi,
S.Pd.

S1

UNBARI

P. B. Inggris

B. Inggris

25. Sodiah, S.Pd.

S3

IAIN STS

Manajemen
Pend.

B. Inggris

26. Anastasya Putri,
S.Pd.I

S1

IAIN STS

P. Bioogi

IPA

27. Reni Elvira, S.Pd.

S1

UNBARI

P. B.
Indonesia

B.
Indonesia

PAI
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28. Suroto, S.I.P.

S2

29. Januari S. Rejeki,
S.Kom.
30. Choirul Badriyah,
S.Hum.
31. Rusdi Panji
Sujarwo, S.Hum.
32. Elok Wulandari,
S.Pd.

S1

33. Elok Vaiko, S.Pd.

S1

34. EAhmad Husna
Ahadi, S.Kom.
35. Imam Adhi
Fachruddin
36. Ade Kurniawan,
S.Pd.

S1

37. Ali Mustopa

S1

38. Netty, S.Pd.

S1

S1
S1
S1

S1
S1

UNJA

Manejemen
Pemb.
STIMIK NH Sistem
Komputer
UIN Sunan Sej. Peradb.
Ampel
Islam
IAIN STS Sej. Peradb.
Jambi
Islam
UNBARI P. B.
Indonesia
IAIN STS
P. B. Inggris
Jambi
STIMIK NH Teknik
Komputer
STIMIK NH Sistem
Komputer
UNJA
Porkes
IAIN STS
Jambi
UNJA

Fiqih Islam
TIK
AQH
AQH
B.
Indonesia
B. Inggris
Jar. Kom.
Sis. Kom.
Penjasorkes

P. B. Inggris

B. Inggris

P. KWN

PKn

Tabel di atas menunjukan jumlah guru sekolah Pondok Pesantren
Nurul Iman Muaro Sebapo sebanyak 38 guru, diantara guru tersebut
terdapat guru yang berperan sebagai guru juga berperan sebagai
pengasuh. Penyebaran penempatan guru/ustaz dalam internal Pondok
Pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo pada beberapa sekolah yaitu
Madrasah Diniyah, SMP dan SMA tidak terlalu tegas pembagiannya,
sebab pada umumnya guru/ustaz memiliki tugas dan tempat rangkap,
yaitu guru SMP sebagian mengajar pada SMA, demikian juga sebaliknya
terdapat guru/ustadz yang mengajar di SMP dan Madrasah Diniyah.
Tabel 5. Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo
Tahun 2016104
Nama Lengkap
K.H. SHOCHIB
Hj. Siti BAKHRIYAH
KHOIRUL BADRIYAH

104Dokumentasi

Tgl Lahir
09 Oktober 1940
08 Agustus 1959
10 September
1990

Tempat Lahir
Purworejo
Yogyakarta

Ijazah
SMA
SMP

Parit Tomo

S1

Pondok Pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo, Agustus 2016.
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NUR ASIH
SITI MAIMANAH
MIRANI
ENI MARYANI
BENY SETIAWAN
HADI MUSTAQIM
NUR MUSLIH
SITI MUTHOHAROH
NUR LATIF
FAHRURROZI
ARWANI
KHARISUDIN
MASRURY
NOERCHAMID
MUHAMMAD ARIF
MAKARIEM
A.SAIFUL MUJAB
W.SYUKRON
M.KHOIRUDIN
ABDUL GHOFUR
NURIL ANWAR
SUHERI
NUR KHAFID
SITI JAMALIA
NELLY YUMNA
SYARIF
HIDAYATULLAH
ISWADI GUNARSO

13 Juni 1991
21 Januari 1991
28 Mei 1994
27 September
1992
06 Juli 1992
24 September
1989
15 Nopember
1991
24 Oktober 1991
16 Agustus 1990
05 Juni 1981
10 Agustus 1977
12 Februari 1975
18 Mei 1988
08 Maret 1978
04 Juli 1977
20 Oktober 1988
05 Juni 1974
17 Juli 1977
04 Juni 1985
28 September
1985
01 September
1992
05 September
1988
01 April 1976
02 Mei 1982
15 April 1984

Bangun karya
Jambi
Jambi

SMA
SD
SD

Jambi

SMA

Talang Belido

SMA

Tempino

SMA

Kebumen

SMA

Blora
Senawar Jaya
Semarang
Jember
Magelang
Jember
Purworejo
Magelang
Magelang
Magelang
Purworejo
Grobogan

SD
SMA
MTS
MTS
MTS
SMA
SMP
SMA
SMP
SMA
SMA
MAN

Jambi

SD

Lampung

SMA

Jambi

SMA

Sleman
Sleman
Sleman

SMA
SMA
S1

19 April 1979

Sleman

SMA

9/28/1982

Bandar Jaya

S1

Tabel di atas menunjukkan, pengasuh santri khususnya ustadz
yang selalu memberi bimbingan pengajian pada santri atau guru yang
menetap dalam lingkungan pondok sebanyak 30 ustadz. Ustadz inilah
yang bertanggung jawab memberikan mendidik santri secara full time
selama 24 jam, namun diantara ustaz tersebut terdapat beberapa ustadz
yang juga memiliki jam pelajaran di SMA atau SMP atau SMK. Guru
tersebut mengajar pada madrasah atau sekolah formal karena dipandang
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memiliki kompetensi yang cukup untuk menyampaikan materi pengajaran
kurikulum. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 4.1 berikut ini:
Gambar 5. Perbandingan Guru antara Sekolah dan Madrasah dalam
Lingkungan Pondok Pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo 2016.105

Grafik guru tersebut menggambarkan bahwa Pondok Pesantren
Nurul Iman memiliki potensi sumber daya manusia yang cukup tinggi
untuk menjalankan kegiatan pembelajaran, baik formal maupun non
formal semisal pengajian pondok.

5. Peserta Didik
Dalam sistem pendidikan pondok pesantren, santri adalah unsur
terpenting yang harus ada selain guru, kurikulum dan sarana dan
prasarana. Bahkan pendirian pondok pesantren sebagai lembaga
pendidikan

selain

untuk

mencerdaskan

kehidupan

bangsa

juga

menanamkan nilai keimanan, ketaqwaan, penanaman dan pembentukan
karakter akhlakul karimah. Selain itu, pondok pesantren juga berfungsi
sebagai penitipan anak-anak terpelajar oleh orang tuanya untuk
mendapatkan ilmu dan keterampilan hidup dalam mengembangkan
potensi dan mencari jatidiri masa depannya.
105Dokumentasi

Pondok Pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo, Agustus 2016.
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Santri Pondok Pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo terdapat pada
beberapa sekolah dan Madrasah Diniyah. Santri Nurul Iman Muaro
Sebapo hanya memiliki satu status yaitu terdapat santri yang menetap
dan tinggal di asrama dalam lingkungan pondok. Sedangkan santri yang
tinggal di asrama adalah santri yang berasal dari berbagai daerah di luar
kecamatan Mestong yang tak memungkinkan mengikuti pembelajaran
melalui transportasi setiap hari.
Tabel 6 Santri Pondok Pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo
Tahun 2016.106
Jenjang Pendidikan
TK / RA
Madin Awliyah/SD
SMP/Wushto
SMA/Ulya
SMK
PT

Tingkat
I
II
III IV V
2
3
3
7
9 11 14
171 195 167 135 131 89
52 26 33
57
35
- 25
Jumlah

IV
10
-

Jumlah
5
54
533
355
111
117
1.175

Tabel 4.5 di atas menunjukan bahwa santri pondok pesantren Nurul
Iman Muaro Sebapo pada tahun ajaran 2016 secara total berjumlah
sebanyak 1.175 santri dengan rincian santri TK/RA sebanyak 5 santri,
Madrasah Awaliyah sebanyak 54 santri, SMP sebanya 533, SMA
sebanyak 355 dan SMK yang diarahkan untuk mendapatkan keterampilan
kejuruan sebanyak 117 santri.
Gambar 6. Santri Pondok Pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo Tahun
Ajaran 2016.107

106Dokumentasi
107Dokumentasi

Pondok Pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo, Agustus 2016.
Pondok Pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo, Agustus 2016.
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Santri semuanya bertempat tinggal di asrama yang berasal dari
sekitar kecamatan Mestong atau luar daerah yang sulit jangkauan
transportasi antara rumah dengan lokasi Pondok Pesantren Nurul Iman
Muaro Sebapo.
6. Sarana dan Prasarana
Kemandirian yang dimiliki pondok pesantren dari dulu hingga kini,
tidak hanya terletak pada sikap dan kemampuan Sumber Daya Manusia
(SDM), tetapi juga memiliki kemampuan biaya dan membangun sarana
dan prasarana yang dibangun. Sebab pendidikan, tidak cukup hanya
mengandalkan SDM, tetapi faktor penting dalam dunia pendidikan
adalah sarana dan prasana yang mencukupi dalam memperlancar
pelaksanaan proses pembelajaran.
Dalam mengatur substansi sarana pendidikan dan pesantren juga
digunakan pendekatan administratif tertentu yang disebut manajemen
sarana pesantren, yaitu fasilitas yang diperlukan dalam proses
pengelolaan manajemen dalam rangka mendukung peningkatan kualitas
seluruh kegiatan pondok pesantren terutama proses belajar mengajar,
dan sarana tersebut dapat dimanfaatkan guru, pengasuh, dan santri
dalam menjalankan pembelajaran guna tercapainya tujuan pendidikan
pesantren.
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Pondok Pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo, Mestong, Muaro
Jambi memiliki dua lokasi yaitu di Kilo Meter 17 dan 18 Jalan Lintas
antara kota Jambi dengan Tempino atau menuju wilayah Sumatra
Selatan. Kedua tempat ini dibangun untuk mendukung kualitas dan
kelancaran pembelajaran setiap saat.
Untuk mendukung seluruh kegiatan pendidikan baik sekolah,
diniyah dan pengajian lainnya, Pondok Pesantren Nurul Iman Muaro
Sebapo dilengkapi dengan:
a. 25 ruang kelas
b. 1 ruang guru putra dan 1 ruang guru putri
c. 3 kantor kepala sekolah
d. 2 ruang tata usaha
e. 2 ruang perpustakaan
f. 1 musholla putra dan 1 musholla putri
g. 1 aula putra dan 1 aula putri
h. Tempat olah raga
i.

Pendopo
Sedangkan fasilitas pondok bagi santri putri terdiri dari:

a. 44 kamar di lokasi KM 17 dan15 kamar di lokasi KM 18
b. 14 toilet
c. 14 kamar mandi
Fasilitas putra terdiri atas:
a. 8 kamar
b. 2 toilet
c. 4 kamar mandi108
Sarana dan prasarana Pondok Pesantren Nurul Iman dibangun
berasal dari sumber yang dimiliki oleh pesantren selama ini, yaitu
Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sekolah/madrasah, syahriah
makan, dan uang pangkal, usaha penyaluran dan pengadaan sembako,
donatur, dan usaha Warung Serba Ada (Waserba), dan sumbangan
108

Dokumentasi Pondok Pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo, Agustus 2016.
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wajib santri lainnya seperti uang pendaftaran, rihlah, khatam, dan lainlain.
Pondok Pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo terdiri dari tiga lokasi
yaitu Nurul Iman di KM 17 yang dikhususkan santri penghafal Qur’an dan
diasramakan di lokasi Nurul Iman di KM 17, sedangkan siswa yang
sekaligus santri Nurul Iman diasramakan di lokasi Nurul Iman II di KM 18,
serta lokasi ketiga digunakan untuk mahasiswa perguruan tinggi di
Mendalo Darat Jambi Luar Kota. Di Asrama, penataan kamar tidur santri
lebih unik karena mengikuti gaya barak militer. Dalam waktu dekat ini,
kompleks pesantren sudah dilengkapi dengan ruang perpustakaan dan
komputer serta lahan peternakan.
Berikut ini tabel tentang sarana dan prasarana Pondok Pesantren
Nurul Iman Mestong, Muaro Jambi.
Tabel 7. Sarana Prasarana Pondok Pesantren Nurul Iman Muaro
Sebapo Tahun 2016.109
No

Jenis Barang

Jumlah

1

Tanah Bangunan

2

Ruang Belajar

34

3

Ruang Kepala

4

4

Ruang Santri (Asrama)

46

5

kamar mandi

16

6

Water closed

18

8

Kantin

4

9

Waserba

2

11

Koperasi

1

12

Ruang Pustaka

1

13

Aula

1

14

Lapangan Tenis Meja

1

15

Lapangan Voly

1

109Dokumentasi

Keterangan
B
RR RB

18,85 Ha

Pondok Pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo, Agustus 2016.
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16

Komputer

56

17

Mesin Stensil Listrik

1

18

Lemari Besi

12

19

Lemari Kayu

16

20

Filling Cabinet

10

21

White Board

10

22

Papan Pengumuman

6

23

Meja Kerja Kayu

20

24

Kursi Besi Lipat

125

25

Kursi Besi Belajar Siswa Lipat

102

26

Kursi Tamu

6

27

Rumah Pengasuh

13

28

Kipas Angin

21

29

Ruang Majelis guru

1

30

Ruang Pramuka

1

31

Ruang UKSdanPMR

1

32

Ruang Osis

1

33

Gardu Satpam

2

Keterangan:
B

= Baik

RR = Rusak Ringan
RB

= Rusak Berat
Tabel di atas menunjukan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki

Pondok Pesantren Nurul pada dasarnya relatif memadai untuk keperluan
kegiatan

santri

selama

dalam

proses

belajar

mengajar.

Dalam

perencanaan manajemen pondok terdapat upaya melalui perencanaan
yang dicanangkan untuk membangun kelengkapan sarana dan prasana
yang cukup memadai dalam rangka menjadi pondok Pesantren Nurul
Iman sebagai pondok pusat pembelajaran bagi umat Islam.
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Sebagai pusat pembelajaran agama Islam, pengadaan sarana alat
pembelajaran perlu diperhatikan, tidak hanya pihak pondok sebagai
penanggung jawab tetapi umat Islam memberiinfaq dan sodaqah, terlebih
pemerintah berkewajiban membantu hibah dan anggaran pengadaan
sarana dan prasarana kelengkapan, pihak manajemen pondok terus
berupaya menyisipkan SPP santri untuk pengadaan kelengkapan sarana
dan prasarana pendidikan pondok, bahkan pondok juga telah berupaya
melakukan pendekatan kepada pemerintah setempat untuk mendapatkan
bantuan bangunan setiap tahun.
Ruang belajar dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar, di
dalamnya terdapat perlengkapan meja dan kursi guru, meja dan kursi
siswa, papan tulis putih dan perlengkapan lainnya. Kondisi tersebut belum
memadai untuk peningkatan kualitas pembelajaran, karena sarana
pendidikan lengkap diperlukan adanya alat teknologi infocus dan alat
peraga lainnya. Selain itu, ruang guru juga belum nyaman untuk bekerja,
belajar dan istirahat.
Sedangkan

kondisi

fasilitas

lain

semisal

asrama

santri,

lingkungannya cukup sehat dan asri tapi dilihat dari sudut penataan masih
terkesan belum tertata secara rapi. Meski demikian, santri cukup betah
mukim dan tinggal serta belajar mandiri di dalamnya. Sedangkan masjid
sebagai pusat kegiatan ibadah santri cukup megah sehingga santri betah
belajar lama-lama di mesjid. Seluruh fasilitas tersebut juga tercatat dalam
doumen pondok, dan setiap lokal memiliki daftar inventaris.
B. Temuan Penelitian
1. Implementasi Kurikulum Kitab Ta’lim Al Muta’allim di Pondok
Pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo
Kurikulum menjadi bagian vital dari sebuah lembaga pendidikan.
Tidak hanya sebagai pedoman dan standar penyelenggaraan pendidikan
sebuah lembaga, namun menjadi standar bagi pendidikan nasional dan
internasional. Setiap lembaga pendidikan mengikuti kurikulum nasional
negara tersebut kemudian melakukan pengembangan kurikulum untuk
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menciptakan nilai khas yang bahkan mampu menjadi benchmarking bagi
perkembangan pendidikan.
Kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang disampaikan
kepada peserta didik. Karena perbedaan individu maka keluasan dan
kedalaman suatu kurikulum berpengaruh terhadap peserta didik yang
dituangkan dalam kompetensi peserta didik. Kompetensi dimaksud terdiri
dari Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Pondok Pesantren
Nurul Iman Muaro Sebapo merupakan salah satu lembaga pendidikan
agama yang mengkolaborasikan pendidikan khusus berbasis agama
dengan pendidikan umum. Sehingga sebagian pelajaran pesantren yang
terintegrasi dengan jam pelajaran di sekolah yang telah disusun secara
terprogram dan terencana.
Berikut ini beberapa mata pelajaran pesantren yaitu:
Tabel 8. Pelajaran Pondok Pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo
Tahun Ajaran 2019.110
No

Kelas

1

Idad

2

Awal

Sumber Pelajaran/Kitab
Tajwid 1, Alala 1, Fiqh al-Jawan, Fasholatan 1, alQur’an
Tajwid2, Alala 2, Safinatun Najah, Fasholatan 2, alQur’an
Al-Jurumiyah al-Jawan, al-Aqidahal-awam, al-Miyah al-

3

Tsani

Hadits, al-Akhlaqal-Banin 1, Fasholatan 3, Abu Suja', alQuran

110

4

Tsalits

5

Robi'

6

Khamis

Taqrib, al-Ahlakul al-Banin 2, Arbain al-Nawawi, al-Gharib, alQuran
Al-Umrith, Fath al-Qarib2, al-Ahlakul al-Banin 3, Sharf,
al-Targhib wa al-Tarhib1, al-Qur’an
Al-Umrith, Sharf, Fathul al-Qorib, al-Ta’lim al-Muta’alim,
al-Uqud al-Dilijain, al-Risalah al-Mahid, al-Targhib wa

Dokumentasi Pondok Pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo, Maret 2019.
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al- Tarhib2
7

Sadis

Al-Targhib wa al-Tarhib3, al-Fath al-Qorib, al-Ta’lim wa
al-Muta’alim, Shaif, al-Umrithi
Al-Fath al-Muin, al-Ta’lim al-Muta'alim, al-Qawaid al-

8

Nahwu1 I'rab, Matan al-Arbain al-Nawawi, Sharf, al-Bulughul alMarom1

9

Nahwu2 Alfiyah, al-Bulugh al-Maram 2, Fath al-Muin 2, al-Tafsir
/Tahfidz al-Jalalain, al-Bahsul al-Masa'il

Berdasarkan data pada tabel di atas, terdapat beberapa mata
pelajaran yang masuk ke dalam kurikulum pondok pesantren. Peneliti
tidak

melakukan

pembahasan

terhadap

kurikulum

semua

mata

pelajaran, melainkan fokus pada satu bidang yaitu implementasi
kurikulum pembelajaran kitab Ta’lim al Muta’allim.
Temuan penelitian merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan
di pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo. Peneliti melakukan
pengumpulan data dengan beberapa teknik pengumpulan data yaitu
proses

pengamatan

(observasi),

wawancara

(interview),

dan

dokumentasi. Kemudian data-data tersebut dianalisis berdasarkan nilai
keutamaan yang lebih mendukung dalam menjawab rumusan masalah
penelitian.
Maka berdasarkan data penelitian, peneliti menemukan bahwa
pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo melaksanakan program
pembelajaran berdasarkan kurikulum yang telah dibentuk oleh pengelola
secara mandiri. Implementasi kurikulum pembelajaran di pondok
pesantren dilakukan secara terintegrasi dengan kurikulum pembelajaran
yang diselenggarakan lembaga pendidikan seperti SMP, SMA, dan SMK,
karena sekolah dan pesantren di bawah satu atap dan pengembangan

88

kurikulum pembelajaran berdasarkan kebutuhan dan hasil musyawarah
pimpinan pesantren dan pengelola sekolah.111
Hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah pada yayasan
pendidikan Islam Al-Arief menunjukkan bahwa pengintegrasian kurikulum
mata pelajaran agama di pesantren dengan kurikulum sekolah SMP,
SMA, dan SMK Islam Al-Arief, dengan pengajian, mendapatkan respon
positif dari masyarakat. Tujuan implementasi pengintegrasian kurikulum
ini terletak pada output-nya, dimana diharapkan lahirnya kader ulama
yang berwawasan global dan berbasis keimanan dan ketakwaan,
menyatunya

kecerdasan

intelektual

dan

kematangan

ruhaniah.

Kemudian pembagian jadwal antara jam belajar sekolah dengan
pengajian telah diatur sedemikian rupa oleh manajemen pondok
pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo, sehingga seluruh waktu dapat
digunaan secara efektif dan efisien, baik oleh guru atau pengasuh selaku
pendidik, demikian juga santri sebagai anak didik.112
Peneliti menemukan bahwa kurikulum pembelajaran kitab Ta’lim Al
Muta’allim di pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo dirumuskan
sendiri oleh guru atau ustadz. Berdasarkan hasil wawancara dengan
guru pelajaran kitab Ta’lim Al Muta’allim dinyatakan bahwa pelajaran
kitab Ta’lim Al Muta’allim tidak memiliki pedoman kurikulum secara
nasional dari pemerintah. Saya membuat sendiri silabus dan rencana
pembelajaran setiap bulan.113
Merancang silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
merupakan tugas setiap guru. Wawancara dengan guru pelajaran kitab
Ta’lim Al Muta’allim di pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo
menjelaskan bahwa pimpinan pesantren mewajibkan setiap guru
termasuk saya untuk membuat perencanaan pembelajaran. Rencana

111

Observasi, Kurikulum Pondok Pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo, 5 Januari 2019.
Wawancara, Iswadi Gunarso, Kurikulum Pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo dalam
Pembelajaran Kitab Ta’lim Al Muta’allim, 07 Januari 2019.
113 Wawancara, Noer Chamid, Silabus Pembelajaran Kitab Ta’lim Al Muta’allim, 07
Januari 2019.
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Pelaksanaan Pembelajaran harus saya serahkan setiap bulan dan
terakhir

pengumpulan

pada

tanggal

25.

Rencana

Pelaksanaan

Pembelajaran tersebut harus ditulis tangan pada sebuah buku agenda
yang telah dibagikan kepada saya selaku guru mata pelajaran.114
Hasil wawancara dengan kepala sekolah, menjelaskan bahwa saya
dilibatkan oleh pimpinan pondok pesantren dalam menetapkan kebijakan
mengenai kurikulum pelajaran pesantren. Karena terdapat beberapa
pelajaran pesantren yang digabungkan ke dalam jadwal pelajaran
sekolah. Sehingga tugas kelengkapan administrasi mengajar guru di
pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo sama dengan guru di
sekolah yayasan Al-Arief, salah satunya guru mata pelajaran kitab Ta’lim
Al Muta’allim.115
Peneliti melakukan pengamatan terhadap beberapa dokumen dan
kegiatan guru mata pelajaran kitab Ta’lim Al Muta’allim, maka ditemukan
bahwa setiap guru wajib mengumpulkan kelengkapan administrasi
pembelajaran yang terdiri dari standar kompetensi dan Kompetensi
dasar, silabus pembelajaran, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP), program semester, program tahunan, dan kriteria ketuntasan
minimal (KKM). Standar tersebut berlaku pada semester ganjil 2019.116
Pelaksanaan kurikulum pesantren yang lebih sistematis dialami
guru mata pelajaran sejak pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan
secara terpadu dengan jam belajar di sekolah. Hasil wawancara dengan
guru mata pelajaran kitab Ta’lim Al Muta’allim di pondok pesantren Nurul
Iman Muaro Sebapo menyatakan bahwa saya membuat sendiri silabus
dan rencana pelaksanaan pembelajaran berdasarkan buku kitab Ta’lim
Al Muta’allim. Kitab ini yang menjadi sumber dan dasar bagi saya dalam
membuat kelengkapan mengajar sekaligus membuat soal-soal ujian bagi

Wawancara, Noer Chamid, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kitab Ta’lim Al
Muta’allim, 07 Januari 2019.
115 Wawancara, Iswadi Gunarso, Kurikulum Pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo dalam
Pembelajaran Kitab Ta’lim Al Muta’allim, 07 Februari 2019.
116 Observasi, Kurikulum Pondok Pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo, 5 Februari 2019.
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anak didik. Sejak dulu pelajaran-pelajaran pesantren tidak memiliki
pedoman khusus atau kurikulum nasional dari pemerintah. Saya hanya
menyesuaikan materi ajar dengan perkembangan zaman dan teknologi
saat ini dan sistem penilaian yang berlaku di sekolah.117
Kurikulum mengandung seperangkat unsur yang menjadi acuan
pelaksanaan pembelajaran di ruang kelas. Semua rencana pembelajaran
dapat terlaksana dengan baik di kelas setelah ada ketetapan jadwal
pelajaran. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti maka ditemukan
bahwa jadwal pembelajaran kitab Ta’lim Al Muta’allim di pondok
pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo dilaksanakan satu kali pertemuan
dalam satu minggu. Pertemuan ini mengalami pengurangan dibanding
pada semester genap 2019, dimana pembelajaran Ta’lim Al Muta’allim
diberikan sebanyak dua kali dalam satu minggu.118
Implementasi kurikulum pembelajaran juga meliputi metode yang
digunakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pembelajaran.
Berdasarkan wawancara dengan guru mata pelajaran kitab Ta’lim Al
Muta’allim di pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo, menyatakan
bahwa saya menggunakan cara ceramah dan tanya jawab ketika
memberikan materi di kelas. Di samping itu, cara pengajaran yang saya
terapkan sebagaimana pengalaman belajar yang pernah saya terima. Di
kelas, saat saya membacakan makna dari materi yang dibahas, saya
memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk menulis arti atau
memberikan makna pada buku kitab mereka masing-masing. Setelah
semua anak selesai menulis, saya lanjutkan dengan memberikan
penjelasan mengenai bait atau kalimat tersebut.119
Media

menjadi

bagian

dari

perumusan

kurikulum

suatu

pembelajaran. Media sebagai perantara yang dapat dimanfaatkan untuk
Wawancara, Noer Chamid, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kitab Ta’lim Al
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menyampaikan maksud dari suatu bahan ajar. Penggunaan media di
pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo dapat diketahui melalui
hasil pengamatan peneliti bahwa guru mata pelajaran kitab Ta’lim Al
Muta’allim menggunakan media berupa spidol dan whiteboard. Belum
ada suatu upaya dari guru mata pelajaran untuk mengemas materi ajar
dengan media yang lebih menarik atau memanfaatkan teknologi. Materi
ajar dengan sumber buku utama yakni kitab Ta’lim Al Muta’allim,
disampaikan oleh guru secara langsung tanpa menggunakan alat
pendukung lain seperti video, atau film yang beroperasi dengan
komputer. Penyampaian materi ajar fokus pada guru, kitab, dan anak
didik.120
2. Kendala Guru Dalam Implementasi Kurikulum pada Pembelajaran
Kitab Ta’lim Al Muta’allim di Pondok Pesantren Nurul Iman Muaro
Sebapo
Semua tipe lembaga pendidikan mampu melaksanakan proses
pembelajaran dengan adanya seorang guru. Tanpa guru, maka tidak
akan terwujud suatu proses belajar mengajar. Tugas guru tidak hanya
menyampaikan informasi kepada anak didik, tetapi harus menjadi
fasilitator yang bertugas memberikan kemudahan belajar (facilitate of
learning) kepada seluruh anak didik. Untuk mampu melakukan proses
pembelajaran

ini,

guru

harus

mampu

menyiapkan

proses

pembelajarannya. Untuk menjadi fasilitator yang baik guru harus
berupaya dengan optimal mempersiapkan rancangan pembelajaran yang
sesuai

dengan

karakteristik

anak

didik, demi mencapai

tujuan

pembelajaran.
Hasil penelitian di pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo
mengenai

hal-hal

yang

menjadi

hambatan

bagi

guru

dalam

melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, maka di temukan bahwa
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guru mengalami kesulitan untuk memahami isi materi, terjadi pergantian
guru, dan beragamnya kemampuan anak didik.
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran kitab
Ta’lim Al Muta’allim menjelaskan bahwa saya mengalami kesulitan
dalam proses mengajar untuk menyampaikan pemahaman dari suatu
bahasan dan mengaitkannya dengan kebutuhan sehari-hari.

Karena

kitab Ta’lim Al Muta’allim yang dijadikan sumber belajar di pondok
pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo merupakan karangan syekh AzZarnuji dari Afganistan.121
Sebagaimana penuturan kepala sekolah yang sekaligus pengelola
pesantren menyatakan bahwa kitab Ta’lim al Muta’allim memiliki ciri khas
yang membedakannya dari buku-buku karangan orang Indonesia. Kitab
tersebut ditulis dalam bahasa Arab. Untuk mengerti makna dari tulisan
tersebut dibutuhkan pemahaman yang mendalam dalam bidang bahasa
dan

struktur

bahasa.

Guru

sering

mengalami

kesulitan

untuk

menyampaikan maksud yang diinginkan oleh pengarang buku yang
memang memiliki gaya bahasa yang berbeda dari bahasa Indonesia.122
Keberhasilan implementasi kurikulum pada proses pembelajaran
kitab Ta’lim al Muta’allim sangat dipengaruhi oleh faktor guru. Guru atau
sering disebut ustadz di lingkungan pesantren, menjadi sumber utama
bagi anak didik untuk mendapatkan pengetahuan. Hal ini dikarenakan
pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo melarang santrinya
menggunakan gadget seperti telepon dan internet. Sehingga guru harus
menyampaikan pengetahuan secara utuh.
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran,
dinyatakan bahwa pelajaran kitab Ta’lim al Muta’allim yang saya ajarkan
tidak dapat disampaikan kepada anak didik sampai tuntas sebagaimana
rencana

pelaksanaan

pembelajaran

yang

sudah

saya

buat.
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Permasalahannya adalah terjadinya pergantian guru beberapa kali,
sehingga terkadang materi yang saya rencanakan tidak terselesaikan.123
Peneliti melakukan pengamatan terhadap sistem pembelajaran
kitab Ta’lim al Muta’allim, kemudian ditemukan bahwa pondok pesantren
Nurul Iman Muaro Sebapo mengalami beberapa kali pergantian jadwal
pelajaran. Semester genap 2016, pelajaran Ta’lim al Muta’allim diajarkan
di pesantren yaitu pada pukul 20.00. sedangkan pada semester ganjil
2016, pelajaran Ta’lim al Muta’allim dimasukkan ke dalam jadwal belajar
anak di sekolah. Tidak hanya jadwal pelajaran, guru juga mengalami
perubahan dimana terdapat beberapa guru yang diganti dengan mata
pelajaran lain kemudian diganti dengan guru baru ataupun guru lama.124
Sebelum mata pelajaran kitab Ta’lim al Muta’allim dilaksanakan
secara terpadu dengan jadwal pelajaran sekolah, guru mata pelajaran
Ta’lim al Muta’allim menyatakan bahwa tidak memiliki kelengkapan
administrasi yang lengkap sebagaimana disyaratkan oleh sekolah.
Setelah pelajaran ini dipadukan dengan pelaksanaan pembelajaran di
sekolah saya harus mengikuti aturan sekolah yang mewajibkan guru
membuat perangkat mengajar. Bahan ajar saya juga belum saya
tuntaskan kepada anak, karena kemudian saya diganti dengan mata
pelajaran lain.125
Pergantian guru ini juga tidak hanya menjadi kendala bagi guru
dalam

menuntaskan

tujuan

pembelajaran

yang

hendak dicapai.

Pergantian guru juga menghambat peningkatan hasil belajar anak didik.
Kegiatan mengajar yang dilakukan oleh guru mata pelajaran seharusnya
bersifat berkelanjutan sehingga terlihat perubahan nilai pada anak didik.
Kendala lain yang dialami oleh guru dalam implementasi kurikulum
pada pembelajaran kitab Ta’lim al Muta’allim di pondok pesantren Nurul
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Iman Muaro Sebapo adalah keberagaman karakteristik anak didik.
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran kitab Ta’lim
al Muta’allim menyatakan bahwa menurut saya hasil belajar anak didik
sebagai ukuran untuk melihat keberhasilan pembelajaran belum tercapai
dengan baik. Anak didik di pesantren ini memiliki latar belakang yang
beragam baik dari segi pengetahuan, keterampilan, ekonomi, dan juga
keluarga. Anak didik ini tidak mengikuti prosedur seleksi tes penerimaan
santri baru, semua anak didik yang mendaftar diterima. Sehingga ketika
anak-anak mulai memasuki kegiatan belajar yang berhubungan dengan
kajian kitab atau penggunan bahasa arab, banyak anak yang mengalami
shock.126
Dalam wawancara berikutnya dengan guru mata pelajaran Ta’lim al
Muta’allim mengenai perbedaan kemampuan anak, menjelaskan bahwa
ada beberapa anak yang kemudian dengan mudah menyesuaikan diri
dengan lingkungan belajar dan ada pula anak yang sulit untuk mengikuti
proses pembelajaran. Sehingga guru juga tidak dapat memaksimalkan
tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Di tengah keberagaman anak
didik, saya mencoba untuk memahami karakter anak namun belum
sampai saya mengenal anak dengan baik agar saya bisa menggunakan
metode yang tepat saya dialihkan tugas dari guru mata pelajaran Ta’lim
al Muta’allim di pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo.127
Penerapan kurikulum pada pembelajaran kitab Ta’lim al Muta’allim
di pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo tidak terlepas dari
pengembangan perangkat mengajar yang membutuhkan pedoman.
Permasalahan yang ditemukan guru yaitu tidak adanya pedoman.
Berdasarkan

hasil

wawancara

dengan

kepala

sekolah

Al-Arief

menyatakan bahwa guru merasa kesulitan saat pertama kali saya
berikan instruksi untuk membuat perangkat mengajar seperti silabus dan
Wawancara, Noer Chamid, Kendala Guru dalam Pembelajaran Kitab Ta’lim Al
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rencana pelaksanaan pembelajaran. Sebelum mata pelajaran Ta’lim al
Muta’allim diberikan di sekolah, guru tidak pernah membuat perangkat
mengajar. Guru terlibat kegiatan belajar meliputi penyampaian makna
dan membaca kitab. Sekarang guru harus membuat perangkat mengajar
dan tidak ada buku panduan dari pemerintah mengenai silabus dan RPP
yang dapat dikembangkan. Guru harus membuat perangkat dengan
mengembangkan materi dari buku kitab Ta’lim al Muta’allim sendiri.
Sehingga guru tersebut harus bekerja keras merumuskan sendiri isi-isi
silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, soal, dan sistem penilaian
yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan di sekolah. Tidak adanya
silabus sebagai acuan guru menulis ini yang menyulitkan guru mengelola
perangkat pembelajaran.128
Pengamatan peneliti di pondok pesantren Nurul Iman Muaro
Sebapo menemukan bahwa pembelajaran kitab Ta’lim al Muta’allim
membutuhkan kemampuan guru dan sikap inovatif guru. Kitab Ta’lim al
Muta’allim merupakan acuan bagi pembelajaran akhlak pada institusi
pondok pesantren sehingga guru harus mampu memahami konteks
makna yang terkandung di dalam kitab dan menyampaikan dengan gaya
bahasa yang tepat bagi anak didik. Nilai-nilai yang terkandung di dalam
kitab Ta’lim al Muta’allim juga harus disampaikan dengan pemahaman
yang tepat untuk memberikan bekal bagi anak didik. Pemahaman isi
kitab Ta’lim al Muta’allim diberikan sesuai dengan perkembangan
perilaku anak sehingga mampu menjadi filter bagi tumbuh kembang
akhlak anak.129
Pelaksanaan pembelajaran kitab Ta’lim al Muta’allim di pondok
pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo sangat berkaitan dengan jam
belajar. Hasil wawancara dengan guru mata pelajaran menjelaskan
bahwa perpindahan jam mengajar dan durasi waktu pembelajaran masih
Wawancara, Iswadi Gunarso, Kendala Guru dalam Pembelajaran Kitab Ta’lim Al
Muta’allim, 12 Maret 2019.
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kurang untuk memaksimalkan pembelajaran dan mencapai tujuan
pembelajaran. Jumlah jam belajar kitab Ta’lim al Muta’allim perlu
ditambah, jam mengajar saat ini tidak mencukupi bagi saya untuk
menanamkan

nilai

akhlak

secara

berkelanjutan

dan

memantau

perkembangan yang dialami anak didik.130
3. Upaya Dalam Melaksanakan Pembelajaran Kitab Ta’lim Al Muta’allim
di Pondok Pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo
Pembelajaran kitab Ta’lim Al Muta’allim di pondok pesantren Nurul
Iman Muaro Sebapo merupakan bagian utama dari kurikulum pendidikan
di pondok pesantren. Seorang santri harus mempelajari tentang banyak
pengetahuan yang berhubungan dengan akhlak, budi pekerti, moral dan
sikap mental kemasyarakatan yang bertanggung jawab.
Pembelajaran terlaksana dengan adanya seorang guru. Menurut
Mohammad Natsir seorang guru agama Islam harus memahami dasar
dan tujuan pendidikan. Bahwa dasar dari pelaksanaan pendidikan adalah
tauhid, dan tujuannya adalah penghambaan kepada Allah li ya'buduni.131
Dalam hal pendidik Islam ini Al-Ghozali mewajibkan kepada para
pendidik Islam harus memiliki adab yang baik, karena anak didiknya
selalu melihat pendidiknya sebagai contoh yang harus diikuti.132
Berdasarkan data yang telah peneliti peroleh selama proses
penelitian, maka peneliti menemukan bahwa terdapat beberapa upaya
yang dilakukan oleh guru dan pimpinan pesantren dalam melaksanakan
pembelajaran kitab Ta’lim Al Muta’allim. Upaya yang dilakukan untuk
mencapai

tujuan

pendidikan

melalui

pembelajaran

kitab

yaitu

menempatkan guru berpengalaman, menyediakan buku bagi setiap
santri, memberikan pengarahan secara langsung kepada guru, dan guru
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menghubungkan pemahaman dengan perilaku dalam kehidupan seharihari para santri.
Sebuah istilah yang sangat terkenal yaitu belajar dari pengalaman
memang telah diterapkan di pondok pesantren Nurul Iman Muaro
Sebapo. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran
kitab Ta’lim Al Muta’allim menyatakan bahwa saya telah mengajar kitab
pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo sejak tahun 2005. Saya
sudah pernah mengajar beberapa kitab dan salah satunya kitab Ta’lim Al
Muta’allim. Sebelum tahun 2016, saya memberikan pelajaran kitab Ta’lim
al Muta’allim kepada santri di pondok pesantren. Dan jam belajar
berlangsung pada malam hari.133
Guru yang berpengalaman menjadi salah satu kriteria pengajar di
pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo. Berdasarkan hasil
wawancara dengan pimpinan bahwa saya memilih guru untuk mengajar
minimal guru tersebut pernah mempelajari kitab Ta’lim al Muta’allim
ketika sedang menimba ilmu pengetahuan di pesantren. Guru yang ada
di pesantren ini juga sebelumnya pernah mengabdi dan mengajar di
pesantren tempat mereka belajar. Sehingga guru tersebut telah memiliki
bekal pengetahuan yang dapat dikembangkan saat ini. Pengalaman
belajar mereka di pondok pesantren menjadi pertimbangan utama. Guru
juga mampu membandingkan percontohan yang pernah mereka
dapatkan

dengan

percontohan

yang

lebih

tepat

saat

mereka

mengajar.134
Upaya yang dilakukan oleh pengelola pesantren atau manajemen
pondok pesantren adalah menyediakan buku kitab untuk para santri.
Berdasarkan hasil pengamatan peneliti ditemukan bahwa ketika dalam
proses pembelajaran sedang berlangsung, setiap santri memegang kitab
mereka masing-masing dan guru bisa langsung membacakan makna
Wawancara, Noer Chamid, Kendala Guru dalam Pembelajaran Kitab Ta’lim Al
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disaat santri menulis dan memberikan penjelasan. Hanya terlihat
beberapa anak yang tidak membawa kitab mereka.135
Kemudian peneliti melakukan penelusuran mengapa ada beberapa
santri yang tidak memiliki kitab Ta’lim Al Muta’allim. Berdasarkan hasil
wawancara dengan salah satu santri menyatakan bahwa saya
sebenarnya memiliki buku kitab Ta’lim Al Muta’allim. Hari ini saya lupa
tidak membawanya ke sekolah dan saya juga tidak bisa pulang ke
asrama untuk mengambilnya karena gerbang asrama sudah dikunci.
Selain itu, santri putri juga dilarang pulang ke asrama pada saat jam
belajar.136
Salah satu santri juga menjelaskan bahwa saya diwajibkan
membeli buku kitab Ta’lim al Muta’allim. Saya tidak membelinya di luar
karena sudah disediakan di koperasi pondok pesantren. Setiap santri
disini harus memiliki buku kitab pelajaran masing-masing agar saya bisa
belajar dengan mudah tanpa mengganggu teman saya. Terlebih lagi
saya tidak memiliki latar belakang belajar di madrasah atau pesantren
sebelumnya sehingga saya memang mulai belajar dari nol. Saya
berusaha untuk mengejar teman-teman dan bertanya kepada guru ketika
mendapat kesulitan memahaminya.137
Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang
dilaksanakaan oleh guru tidak terlepas dari sebuah pengawasan dari
pimpinan. Lembaga pendidikan merupakan bentuk sistem yang memiliki
ikatan

dalam

keberhasilan

setiap

unsur-unsur

penyelenggaraan

pendidikan.

pendidikan

Untuk

dibutuhkan

mencapai
kerjasama

pimpinan dan guru.
Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola pondok pesantren
Nurul Iman Muaro Sebapo sekaligus kepala sekolah Al-Arief menyatakan
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Muta’allim di Pondok Pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo, 16 Maret 2019.
137 Wawancara, Nur Azizah, Upaya Sumber Pembelajaran Kitab Ta’lim Al Muta’allim di
Pondok Pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo, 16 Maret 2019.
135

99

bahwa saya memberikan pengarahan kepada guru mata pelajaran kitab
Ta’lim al Muta’allim secara langsung dalam membuat perangkat
pembelajaran. Guru pelajaran Ta’lim al Muta’allim memang berasal dari
lulusan pesantren tetapi belum pernah membuat perangkat mengajar
karena guru tersebut tidak menempuh pendidikan tinggi atau keguruan.
Dan saya memberikan perintah kepada wakil kurikulum juga untuk
membantu menjelaskan kepada guru pelajaran Ta’lim al Muta’allim
sehingga perangkat mengajar bisa dijadikan pedoman mengajar. 138
Hasil pengamatan peneliti di pondok pesantren Nurul Iman Muaro
Sebapo menemukan bahwa pada jam istirahat semua guru termasuk
guru yang mengajar mata pelajaran pondok pesantren menulis rencana
pelaksanaan pembelajaran di buku agenda. Semua guru sibuk dengan
pekerjaan mereka masing-masing, tidak ada yang bercerita atau
mengobrol di kantor. Adapun guru yang sedang berbicara dengan kepala
sekolah sedang membicarakan mengenai persiapan ujian.139
Di samping pengarahan secara langsung yang diberikan kepada
guru, upaya dalam melaksanakan pembelajaran kitab Ta’lim al
Muta’allim juga dilakukan oleh guru pelajaran tersebut melalui relevansi.
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran kitab Ta’lim
al Muta’allim menjelaskan bahwa saya menyampaikan pelajaran kitab
Ta’lim al Muta’allim dengan mengaitkan contohnya dengan kebiasaan
santri. Berhubung mereka tinggal di asrama saya sering memberikan
contoh mengenai sikap ta’dim kepada guru, ustadz/ustadzah, dan kyai.
Menghormati guru-guru mereka sebagaimana mereka menghormati
orang tua mereka dan menghargai teman-teman mereka yang sudah
menjadi keluarga. Saya juga memberikan contoh bagaimana pentingnya
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ilmu tidak hanya untuk kehidupan di akhirat tetapi saya berikan contoh
manfaatnya bagi kehidupan mereka di masa depan.140
Berdasarkan

keterangan

dari

pengelola

pondok

pesantren

menyatakan bahwa tujuan pembelajaran kitab Ta’lim Al Muta’allim
sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang dicanangkan oleh
pemerintah. Sesungguhnya isi pengajaran yang dapat diambil dari kitab
Ta’lim Al Muta’allim sangat kompleks. Para santri diajarkan nilai-nilai
kehidupan dimana seorang santri atau anak didik atau murid harus
menjaga diri dari dari budi pekerti yang tercela (sifat madzmumah)
khususnya dapat menjaga diri dari sifat takabur (sombong). Sebaik-baik
hiasan dari seorang umat manusia adalah budi pekerti yang mulia.141
Pengarahan pembuatan perangkat pembelajaran juga diberikan
dalam bentuk pengumuman. Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil
kurikulum di sekolah Al-Arief menyatakan bahwa dalam rangka
memberikan pembekalan bagi guru mata pelajaran pondok pesantren,
maka saya dan kepala sekolah memberikan pengarahan format rencana
pelaksanaan pembelajaran yang telah kami sepakati. Kemudia format
tersebut saya ketik dan ditempelkan pada papan pengumuman di kantor
guru putra dan putri.142
Pengarahan yang telah diberikan oleh pengelola pondok pesantren
Nurul Iman Muaro Sebapo dan manajemen sekolah Al-Arief disertai
dengan pengawasan. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di kantor
pondok pesantren dan kantor sekolah Al-Arief ditemukan bahwa pada
beberapa ruangan telah dipasang CCTV diantaranya yaitu ruang kantor
guru dan kantor tata usaha di pondok pesantren, ruang kantor guru dan

Wawancara, Noer Chamid, Upaya dalam Pembelajaran Kitab Ta’lim Al Muta’allim di
Pondok Pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo, 12 Maret 2019.
141 Wawancara, Iswadi Gunarso, Upaya dalam Pembelajaran Kitab Ta’lim Al Muta’allim di
Pondok Pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo, 12 Maret 2019.
142 Wawancara, Atun Rochayati, Upaya dalam Pembelajaran Kitab Ta’lim Al Muta’allim di
Pondok Pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo, 12 Maret 2019.
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kantor tata usaha di sekolah Al-Arief, ruang perpustakaan, dan ruang
kepala sekolah.143
Pemasangan CCTV pada beberapa ruangan telah direncanakan
lama dan memiliki beberapa tujuan. Berdasarkan hasil wawancara
dengan pengelola pesantren sekaligus kepala sekolah menyatakan
bahwa tujuan pemasangan CCTV adalah untuk memantau kegiatan guru
di kantor. Sehingga tidak ada guru yang berada di kantor ketika pada jam
mengajar mata pelajaran yang diampu, guru lebih banyak memanfaatkan
waktu untuk mempersiapkan bahan ajar, dan guru dapat memanfaatkan
waktu untuk membuat perangkat mengajar. Dan pemasangan CCTV di
perpustakaan bertujuan agar tidak ada santri putri yang berdekatan
dengan santri putra pada saat melaksanakan pembelajaran yang
membutuhkan sumber belajar di perpustakaan.144
C. Analisis Hasil Penelitian
1. Implementasi Kurikulum Kitab

Ta’lim Al Muta’allim di Pondok

Pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo
Pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo telah menerapkan
sistem pembelajaran kitab dan juga pembelajaran yang modern. Sebagai
lembaga pendidikan, Pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo telah
memiliki kurikulum pembelajaran yang dikembangkan oleh pengelola
pesantren

dan

lingkup

manajemen

sekolah.

Kurikulum

yang

dikembangkan mengandung nilai dan pengalaman belajar anak didik di
dunia pendidikan umum dan pendidikan agama.
Berdasarkan data penelitian yang telah diuraikan pada bagian
temuan penelitian, dapat dipahami bahwa implementasi kurikulum dalam
pembelajaran kitab Ta’lim Al Muta’allim telah mengandung aspek tujuan
pembelajaran, metode pembelajaran, materi yang relevan dengan

Observasi, Upaya dalam Pembelajaran Kitab Ta’lim Al Muta’allim di Pondok
Pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo, 07 Februari 2019.
144 Wawancara, Iswadi Gunarso, Upaya dalam Pembelajaran Kitab Ta’lim Al Muta’allim di
Pondok Pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo, 07 Februari 2019.
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kebutuhan pengembangan karakter anak didik, dan memiliki nilai
pengajaran yang menyeluruh dan seimbang antara pemahaman terapan
nilai ibadah dan nilai budi pekerti.
Implementasi kurikulum pembelajaran di pondok pesantren Nurul
Iman Muaro Sebapo telah terintegrasi dengan kurikulum sekolah Islam
Al-Arief. Sehingga penjadwalan kegiatan belajar mengajar terlaksana
lebih teratur dan kelengkapan administrasi guru juga lebih terkontrol.
Penyatuan mata pelajaran pondok pesantren ke dalam kurikulum
sekolah juga telah mendapatkan pertimbangan bahwa mata pelajaran
tersebut tidak mengganggu proses belajar mengajar mata pelajaran
wajib di sekolah dan mendukung pencapaian tujuan organisasi
pendidikan yang telah ditetapkan.
Kurikulum pembelajaran kitab Ta’lim Al Muta’allim di pondok
pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo telah dirancang oleh guru dengan
cara mengorganisasikan isi dan bahan pelajaran dalam bentuk dokumen.
Mengacu pada dokumen pembelajaran yang telah dirancang oleh guru,
pada prinsipnya implementasi kurikulum dalam bentuk pengalaman
belajar harus lebih mudah dan efektif untuk dikomunikasikan ke berbagai
pihak, baik pengelola sekolah maupun subjek pendidikan itu sendiri yaitu
anak didik.
Mata pelajaran pondok pesantren tidak memiliki buku panduan
pengembangan kurikulum. Karena pada dasarnya mata pelajaran
pondok pesantren dikembangkan melalui musyawarah kyai dan para
ustadz atau guru. Kurikulum yang dirumuskan juga menjadi suatu ciri
khas dari sebuah pondok pesantren.
Sistem yang biasa digunakan untuk membentuk kurikulum, juga
salah satunya pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo, dengan
cara mengkolaborasikan beberapa model kurikulum dari pondok
pesantren lain, yang dipelajari melalui pengalaman kyai dan para ustadz
pada yang pernah menuntut ilmu pada sebuah atau beberapa pesantren.
Oleh karena itu, pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo mampu
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berinovasi dengan melakukan internalisasi pembelajaran kitab Ta’lim Al
Muta’allim ke dalam sistem pembelajaran modern.
Penjabaran kurikulum pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo
telah dilaksanakan atas inisiatif, usaha mandiri, dan kreativitas setiap
guru. Berhubung tidak ada buku panduan dari pemerintah mengenai
pembelajaran kitab Ta’lim Al Muta’allim di pondok pesantren, maka guru
membuat

sendiri

standar

kompetensi, kompetensi dasar, tujuan

pembelajaran, indikator pembelajaran, metode pembelajaran, dan
langkah-langkah pembelajaran, dengan mengacu kepada sumber
belajara yaitu buku kitab Ta’lim Al Muta’allim dan kerangka dasar
kurikulum yang telah diatur oleh pimpinan dan wakil kurikulum.
Pedoman penyusunan jadwal pelajaran adalah urutan-urutan mata
pelajaran sebagai pedoman yang harus diikuti dalam pelaksanaan
pemberian pelajaran. Kegiatan pembelajaran kitab Ta’lim Al Muta’allim di
pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo juga telah tersusun di
dalam kurikulum sekolah. Hal ini terlihat dengan ditetapkan jam belajar,
sumber belajar, tingkatan kelas yang diampu, guru yang mengajar, dan
ruang belajar yang digunakan. Kegiatan belajar mengajar telah
dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang berlaku.
Rencana pelaksanaan pembelajaran yang dibuat secara tertulis
oleh guru, secara berkala diperiksa oleh pimpinan atau wakil kurikulum.
Guru mata pelajaran kitab Ta’lim Al Muta’allim termasuk guru lainnya,
diwajibkan menulis Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) secara
manual tidak diketik dan dicetak. Aturan ini memberikan nilai positif
dimana guru benar-benar membacara rencana pembelajarannya tidak
hanya sekedar menyalin dari sumber lain. Persiapan guru untuk
mengajar juga menjadi lebih baik.
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pembelajaran kitab
Ta’lim Al Muta’allim dibuat dengan mengembangkan sumber belajar
buku kitab itu sendiri. Pembelajaran benar-benar dikelola oleh guru
sesuai dengan kebutuhan anak didik. Pimpinan atau manajemen sekolah
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juga menjadi lebih mudah melakukan kontrol terhadap kedisiplinan guru
dalam membuat perangkat mengajar karena semua perangkat dikumpul
pada awal tahun pelajaran baru dimulai, sedangkan RPP dikumpul setiap
bulan.
Pengembangan

RPP

merupakan

kewajiban

yang

harus

dikembangkan guru mata pelajaran sebelum melaksanakan proses
pembelajaran. Proses pembelajaran dalam RPP telah dirancang dengan
berpusat pada peserta didik untuk mengembangkan motivasi, minat,
rasa ingin tahu, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, semangat
belajar, keterampilan belajar dan kebiasaan belajar. Kebiasaan belajar
semakin meningkat dengan adanya nilai aplikatif dari pembelajaran kitab
Ta’lim Al Muta’allim, yang harus mereka terapkan melalui budi pekerti
anak didik di pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo. Anak-anak terampil
dan memiliki semangat belajar akan menggunakan pengetahuan mereka
dari pembelajaran kitab Ta’lim Al Muta’allim dalam perilaku sehari-hari.
Pada pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo, proses
pembelajaran kitab Ta’lim Al Muta’allim dalam RPP dirancang untuk
mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan,
dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Mengembangkan
budaya membaca dan menulis. Metode pembelajaran kitab Ta’lim Al
Muta’allim yang dilaksanakan sangat mendukung bagi peningkatan
kemampuan anak didik dalam membaca dan menulis. Karena anak didik
harus menulis arti dari teks bacaan atau memaknai, kemudian membaca
bacaan kitab yang sudah mereka artikan.
Implementasi kurikulum pada pembelajaran kitab

Ta’lim Al

Muta’allim di pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo telah
menjawab

tantangan

kurikulum

nasional,

dimana

pembelajaran

diselenggarakan untuk membentuk karakter anak didik. Salah satu nilai
dalam pendidikan karakter tersebut adalah berakhlak mulia. Akhlak mulia
yang diharapkan oleh pendidikan nasional merupakan tujuan kajian
dalam pembelajaran kitab Ta’lim Al Muta’allim.

105

Dokumen kurikulum yang digunakan di pondok pesantren Nurul
Iman Muaro Sebapo telah melengkapi unsur-unsur pengembangan
kurikulum.

Kurikulum

yang

dikembangkan

berisi

sejumlah

mata

pelajaran/bidang studi dan isi pelajaran yang harus diselesaikan oleh
anak didik sampai mereka lulus dan mendapat ijazah. Semua mata
pelajaran untuk tiga tahun kedepan telah tersusun dalam dokumen
kurikulum.
Kurikulum di pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo yang
dikolaborasikan pelaksanaannya dengan pendidikan di sekolah Islam AlArief telah berfungsi sebagai rencana kegiatan pembelajaran. Kurikulum
yang telah dikembangkan secara mandiri oleh guru, komprehensif, dan
universal menjadi satu rencana yang dikembangkan untuk mendukung
kelancaran proses belajar mengajar di dalam arahan dan bimbingan
sekolah. Pihak manajemen sekolah memiliki peran penting dalam
memberikan arahan dan bimbingan bagi guru dalam mengembangkan
kerangka kurikulum yang tepat dengan kebutuhan para santri atau anak
didik di lingkungan pondok pesantren dan sekolah.
Hasil belajar yang dicapai oleh anak didik dalam pembelajaran kitab
Ta’lim Al Muta’allim juga merupakan serangkaian hasil belajar yang
diharapkan atau tujuan pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo
dan sekolah Islam Al-Arief. Keberhasilan pencapaian hasil belajar oleh
anak didik dapat diketahui melalui jumlah penilaian yang dilakukan oleh
guru dari berbagai aspek penilaian. Aspek penilaian telah tercantum
dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dikembangkan
sendiri oleh guru kitab Ta’lim Al Muta’allim. Hasil belajar cenderung
bervariasi karena kemampuan anak yang heterogen.
Sumber belajar yang digunakan untuk mengembangkan kurikulum
oleh guru mata pelajaran kitab Ta’lim Al Muta’allim di pondok pesantren
Nurul Iman Muaro Sebapo, diorganisasikan menjadi isi dan bahan
pelajaran dalam bentuk dokumen. Pelaksanaan pembelajaran mengacu
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pada dokumen pembelajaran yang telah dirancang oleh guru dan
disatukan dalam dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan.
Perumusan kurikulum yang dilakukan melalui musyawarah kyai,
ustadz, kepala sekolah, dan guru bertujuan agar melalui kegiatan
pembelajaran kitab Ta’lim Al Muta’allim yang tercantum di dalam
kurikulum

mampu

memberikan

pengalaman

belajar

yang

baik.

pengalaman belajar anak mencakup tugas-tugas belajar yang diberikan
guru untuk dikerjakan siswa di asrama pondok pesantren Nurul Iman
Muaro Sebapo atau sekolah Islam Al-Arief. Anak didik juga tidak
merasakan tugas-tugas tersebut hanya menjadi beban tetapi anak didik
merasakan tugas tersebut sebagai sebuah kebutuhan mereka untuk
memperbaiki ilmu pengetahuan mereka dan perilaku anak. Orientasi
kurikulum pembelajaran pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo
dalam pembelajaran kitab Ta’lim Al Muta’allim menggarisbawahi
kompleksitas untuk memadukan pengetahuan kognitif dan pengetahuan
sosial.
2. Kendala Guru Dalam Implementasi Kurikulum pada Pembelajaran

Kitab Ta’lim Al Muta’allim di Pondok Pesantren Nurul Iman Muaro
Sebapo
Dalam pembelajaran terjadi beberapa proses interaksi antara anak
didik dengan anak didik lainnya. Interaksi antara anak didik ini
menunjukkan bahwa mereka terlibat dalam proses belajar dengan teman
sebaya. Interaksi selanjutnya yaitu anak didik dengan sumber belajar
dimana sumber belajar menjadi sumber informasi bagi anak didik untuk
mendapatkan pengetahuan tentang pelajaran yang sedang mereka
bahas. Interaksi yang sangat penting selanjutnya yaitu interaksi antara
anak didik dengan pembelajar atau guru.
Interaksi pembelajaran selalu melibatkan seorang guru. Suatu
proses pembelajaran menghubungkan suatu informasi baru dengan
sebuah pengertian atau pemahaman yang sudah dipunyai seseorang
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atau anak didik yang sedang dalam proses pembelajaran. Guru berperan
menghubungkan

pemahaman

tersebut

sehingga

menjadi

sebuah

pengetahuan yang menjadi pedoman bagi anak didik melanjutkan
kehidupan mereka.
Pembelajaran kitab Ta’lim Al Muta’allim juga melibatkan banyak
unsur sehingga harus dilakukan persiapan dalam bentuk rencana
pelaksanaan pembelajaran. Hanya guru yang mampu membuat
perencanaan bagi proses pembelajaran. Sehingga kegiatan belajar
mengajar terlaksana dengan lancar dan tertib.
Implementasi Kurikulum pada Pembelajaran Kitab Ta’lim Al
Muta’allim di pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo masih
menemukan beberapa hambatan. Guru menghadapi beberapa kendala
yang muncul dari berbagai aspek diantaranya hambatan yang muncul
dari guru itu sendiri, hambatan yang muncul dari diri anak didik, dan
hambatan yang muncul dari manajemen.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa guru mengalami hambatan
dalam memahami isi redaksi kitab Ta’lim Al Muta’allim. Isi kitab Ta’lim Al
Muta’allim membutuhkan interpretasi yang mendalam sebelum materi
ajar disampaikan kepada anak didik untuk menghindari adanya
kesalahan dalam memahami suatu teks yang dapat menimbulkan
masalah yang bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya.
Kesulitan guru dalam menguasai materi ajar kitab Ta’lim Al
Muta’allim merupakan bagian dari kurangnya penguasaan kompetensi
paedagogik. Dalam kasus di pondok pesantren Nurul Iman Muaro
Sebapo, kesulitan yang dialami guru berhubungan dengan penggunaan
bahasa yang dipakai teks kitab Ta’lim Al Muta’allim.
Guru mata pelajaran kitab Ta’lim Al Muta’allim di pondok pesantren
Nurul Iman Muaro Sebapo bukanlah ahli pada spesifikasi pada satu mata
pelajaran, melainkan menyeluruh semua mata pelajaran. Hal ini
disebabkan karena guru tersebut tidak dapat mengambil pendidikan
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khusus dan memang tidak ada pendidikan khusus sebagaimana guru
pendidikan di sekolah.
Keberagaman

karakteristik

anak

didik

baik

sikap

maupun

kemampuan kognitif juga menjadi salah satu penyebab pembelajaran
kitab Ta’lim Al Muta’allim di pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo
tidak berjalan secara maksimal. Kegiatan belajar anak perlu dirancang
sedemikian rupa sesuai dengan tingkat kemampuannya. Sehingga guru
harus bekerja keras untuk menyampaikan pengetahuan kitab dengan
cara yang anak didik dapat pahami dengan mudah.
Seorang guru dituntut untuk menciptakan berbagai bentuk kegiatan
dalam mengelola pembelajaran, sehingga siswa secara optimal dapat
mengembangkan kemampuan dirinya dengan berbekal pengalaman
yang ditempuh selama melakukan kegiatan belajar. Untuk membantu
anak didik mengembangkan kemampuan dan bakatnya, guru harus
memahami karakteristik masing-masing anak. Ini merupakan perkara
yang tidaklah mudah dimana guru harus membagi waktu dan
pemikirannya dalam menghadapi anak yang belum mampu memahami
pelajaran dan juga anak-anak yang tidak memiliki dorongan untuk belajar
kitab Ta’lim Al Muta’allim.
Latar

belakang

anak

juga

sangat

mendukung

bagaimana

keberhasilan anak didik dalam memperoleh pengetahuan mengenai nilainilai yang terkandung di dalam Kitab Ta’lim Al Muta’allim. Guru dapat
memberikan perlakuan yang berbeda-beda bagi anak. Terdapat
sebagian anak yang lebih menyukai sistem pembelajaran dengan
membaca, ada sebagian yang lebih menyukai menulis, dan ada juga
yang menyukai berlajar melalui cerita. Ini adalah bagian dari karakteristik
siswa yang harus dipahami oleh guru agar bisa merumuskan metode
pembelajaran kitab Ta’lim Al Muta’allim yang lebih variatif.
Guru

pondok

pesantren

Nurul

Iman

Muaro

Sebapo

telah

melaksanakan pembelajaran kitab Ta’lim Al Muta’allim melalui cara
belajar dengan berbicara dan mendengar (auditori). Hal tersebut dapat
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dilihat dari langkah belajar yang terdiri dari santri mendengarkan bacaan
guru dan menulis asrti yang dibacakan, kemudian santri membaca syair
dan artinya bersama-sama, dan mendengarkan penjelasan dari guru.
Kegiatan belajar kitab Ta’lim Al Muta’allim di pondok pesantren
Nurul Iman Muaro Sebapo belum menerapkan pola belajar dengan
bergerak dan berbuat (somatis) dan belajar dengan memecahkan
masalah (Intelektual). Beberapa kegiatan yang seharusnya dilakukan
untuk mengefektifkan kegiatan anak didik belum terselesaikan karena
hambatan yang dialami oleh guru adalah terjadinya pergantian baik
jadwal maupun pergantian guru mata pelajaran.
Pergantian guru pengampu mata pelajaran kitab Ta’lim Al
Muta’allim yang dialihkan untuk mata pelajaran lain dan kemudian
mengganti dengan guru lain, mengganti jadwal dari satu waktu ke waktu
yang lain, dan mengganti ruang belajar serta sistem kurikulum yang
harus disesuaikan dengan jam pelajaran di sekolah menjadi penghambat
bagi guru dalam melaksanakan kurikulum dalam pembelajaran kitab
Ta’lim Al Muta’allim di pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo.
Pergantian guru dan seringnya terjadi perubahan jadwal timbul
karenya adanya masalah manajemen pondok pesantren Nurul Iman
Muaro Sebapo dan sekolah Islam Al-Arief. Perubahan ini sebagai salah
satu

akibat

kurangnya

perencanaan

kurikulum

pokok

yang

dikembangkan dalam waktu jangka pendek dan jangka panjang.
Sehingga mengganggu guru dalam mengefektifkan pembelajaran.
Semua perubahan nilai pada bidang pendidikan khususnya
pembelajaran kitab Ta’lim Al Muta’allim di pondok pesantren Nurul Iman
Muaro Sebapo, menghendaki adanya keterampilan yang baru, tingkah
laku dan kepercayaan atau pemahaman bagi para santri yang
seharusnya

menerapkannya.

Guru

atau

tenaga

pembelajaran anak didik memiliki kepentingan sama

pendidik

dan

yaitu mencapai

tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum.
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Menjadi

sesuatu

yang

tidaklah

mungkin

jika

memaksakan

perubahan bidang pendidikan atau memaksa tenaga pendidik untuk
memikirkan

hal-hal

yang

berbeda

atau

untuk

mengembangkan

keterampilan yang baru. Tanpa didukung oleh kepemimpinan dan
manajemen sekolah yang sehat. Mengamanatkan perubahan membuat
hal ini tidak begitu bernilai, dangkal dan sementara. Perubahan
sebenarnya terjadi karena adanya komitmen yang mengikat dengan
tanggungjawab utama untuk mewujudkannya. Bukan perubahan yang
membawa kemunduran bagi lembaga pendidikan dan penurunan
kualitas guru.
Pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo telah menempatkan
guru dengan peran pendidik sangat penting, artinya dalam proses
pendidikan mereka yang bertanggung jawab dan menentukan arah
pendidikan tersebut. Itulah sebabnya Islam sangat menghargai dan
menghormati orang-orang yang berilmu pengetahuan yang bertugas
sebagai pendidik karena memiliki ilmu pengetahuan untuk melaksanakan
tugasnya sebagai pendidik. Pendidik memiliki tugas yang mulia sehingga
Islam memandang pendidik mempunyai derajat yang lebih tinggi dari
pada orang yang tidak berilmu dan bukan pendidik.
Hambatan yang guru ditemukan dalam proses pembelajaran kitab
Ta’lim Al Muta’allim di pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo
merupakan

bagian

dari

kekurangan

manajemen

pesantren

dan

manajemen sekolah serta kepemimpinan. Kelemahan pengetahuan atau
kemampuan paedagogik guru karena tidak didukung oleh pengalaman
guru untuk menempuh pendidikan tinggi untuk membuka cakrawala
pengetahuan guru dalam perkembangan kebutuhan pendidikan saat ini.
Orientasi pelaksanaan pembelajaran kitab Ta’lim Al Muta’allim di
pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo, pada dasarnya merupakan
upaya pendidikan untuk membantu anak didik, dalam hal ini adalah
santriwan dan santriwati, untuk melakukan kegiatan belajar. Meskipun
guru masih menemukan kendala yang menghambat pembelajaran yang
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optimal, terwujudnya efisiensi dan efektivitas menjadi tujuan kegiatan
belajar yang dilakukan anak didik.
Harapan pelaksanaan pembelajaran di pondok pesantren Nurul
Iman Muaro Sebapo adalah sesuatu yang dilakukan oleh santri bukan
dibuat untuk santri. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembelajaran seperti
pendidik atau guru serta anak didik atau santri baik perorangan,
kelompok atau komunitas, yang berinteraksi edukatif antara satu dengan
lainnya. Meskipun karakteristik anak berbeda-beda baik pengetahuan,
sosial, dan perilakunya, mereka mendapatkan hak sama dalam proses
pembelajaran yang diikuti anak.
Isi kegiatan pembelajaran kitab Ta’lim Al Muta’allim adalah bahan
atau materi belajar yang bersumber dari kitab karangan syekh Az-Zarnuji
dan kurikulum program pendidikan tingkat satuan. Proses kegiatan
pembelajaran yang diselenggarakan adalah langkah-langkah atau
tahapan yang dilalui pendidikan dan anak didik dalam pembelajaran dan
dibimbing oleh guru mata pelajaran.
Menggali permasalahan guru yang ditemui di pondok pesantren
Nurul Iman Muaro Sebapo mengarah kepada tuntutan profesionalitas
seorang guru dalam dunia pendidikan. Seorang guru yang profesional
dituntut dengan sejumlah persyaratan minimal, antara lain memiliki
kualifikasi pendidikan profesi yang memadai, memiliki kompetensi
keilmuan sesuai dengan bidang yang ditekuninya, memiliki kemampuan
berkomunikasi yang baik dengan anak didiknya. Kualifikasi pendidikan
inilah yang belum dimiliki oleh guru mata pelajaran kitab Ta’lim Al
Muta’allim. Kompetensi keilmuan yang dimiliki guru juga merupakan
pengalaman belajar yang telah guru tersebut dapat ketika dalam proses
menempuh pendidikan.
Beberapa sikap yang seharusnya guru miliki yaitu mempunyai jiwa
kreatif, inovatif, mempunyai etos kerja dan komitmen yang tinggi
terhadap profesinya. Sebuah keberuntungan bahwa guru mata pelajaran
kitab Ta’lim Al Muta’allim telah mengajar sejak tahun 2005 di pondok
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pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo. Jika dihitung maka bapak Noer
Chamid telah mengajar selama 12 tahun. Dengan melihat lamanya masa
mengajar ini, seharusnya guru tersebut telah melakukan pengembangan
diri. Beberapa kegiatan pengembangan diri dapat dilakukan secara terus
menerus melalui organisasi profesi, internet, buku, maupun mengikuti
seminar.
Kurikulum pembelajaran kitab Ta’lim Al Muta’allim juga tidak
memiliki buku panduan resmi dari pemerintah, sehingga guru hanya
mampu memberikan pengalaman belajar kepada anak didik berdasarkan
kemampuan dan pengalaman belajar. Dikarenakan tidak ada kegiatan
pelatihan atau seminar yang mendukung peningkatan kemampuan guru
mata pelajaran kitab Ta’lim Al Muta’allim, maka guru yang terlibat telah
memanfaatkan teknologi untuk belajar. Sehingga meskipun tidak
memiliki gelar pendidikan tinggi, guru pelajaran kitab Ta’lim Al Muta’allim
di pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo memiliki e-book atau
buku elektronik yang berisi kajian kitab Ta’lim Al Muta’allim.
Di sekolah sama halnya dengan di pondok pesantren, guru
berfungsi untuk membantu membentuk watak anak didik. Hal ini
mencakup keteladanan bagaimana perilaku guru, cara guru berbicara
atau menyampaikan materi, bagaimana guru bertoleransi dan berbagai
hal terkait lainnya.
Pendidikan merupakan bimbingan dan pertolongan secara sadar
yang diberikan oleh pendidik kepada anak didik sesuai dengan
perkembangan jasmaniah dan rohaniah. Anak didik dalam mencari nilainilai hidup, harus mendapat bimbingan sepenuhnya dari pendidik. Oleh
karena itu, kurikulum pembelajaran kitab Ta’lim Al Muta’allim di pondok
dirumuskan untuk memberikan pengalaman belajar bagi anak dengan
nilai agama dan nilai kehidupan dunia. Sehingga guru mampu berperan
sebagai pendamping, pembimbing, serta fasilitator bagi anak didik dalam
menempuh pendidikan di pesantren.
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Guru mata pelajaran kitab Ta’lim Al Muta’allim di pondok pesantren
Nurul Iman Muaro Sebapo telah menerapkan sistem pembelajaran
dengan metode sorogan. Pelajaran diberikan oleh guru yang disebut
badal. Mula-mula badal tersebut membacakan materi yang ditulis dalam
bahasa Arab, kemudian menerjemahkan kata demi kata dalam bahasa
daerah dan menerangkan maksudnya, setelah itu santri disuruh
membaca dan mengulangi pelajaran tersebut satu persatu sehingga
setiap santri menguasainya. Di samping itu, guru juga menerapkan
metode Bandongan atau wetonan, yaitu guru memberikan pengajaran
secara berkelompok yang diikuti oleh seluruh santri di kelas.
Pengaruh

nilai

agama

yang

dirumuskan

dalam

kurikulum

pembelajaran di pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo dibangun
untuk menentukan prioritas nilai-nilai universal yang menjamin mutu
pendidikan bagi para santri. Guru, anak didik, pimpinan, dan para
pengelola bekerja secara efisien dan efektif untuk menghasilkan sebuah
pembelajaran yang komprehensif, aktif, responsif, dan integratif.
3. Upaya Dalam Melaksanakan Pembelajaran Kitab Ta’lim Al Muta’allim

di Pondok Pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo
Berbagai upaya telah dilakukan oleh guru juga pimpinan untuk
mengoptimalkan pembelajaran kitab Ta’lim Al Muta’allim di pondok
pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo. Upaya yang dilakukan untuk
mencapai

tujuan

pendidikan

melalui

pembelajaran

kitab

yaitu

menempatkan guru berpengalaman, menyediakan buku bagi setiap
santri, memberikan pengarahan secara langsung kepada guru, dan guru
menghubungkan pemahaman dengan perilaku dalam kehidupan seharihari para santri.
Pendidik tidak hanya menyajikan hasil pembelajaran dari proses
edukatif tetapi juga nilai karakter dan tingkah laku, serta menyesuaikan
hasil mereka dengan lingkungan. Pertautan antara mata pelajaran,
pengalaman, dan aktivitas yang terkandung dalam kurikulum. Begitu juga
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pertautan antara kandungan kurikulum dan kebutuhan murid, kebutuhan
masyarakat, tuntutan zaman dan tempat dimana murid itu berada.
Pengelolaan pendidikan haruslah berorientasi pada efektivitas
terhadap segala aspek atau komponen pendidikan baik dalam
pertumbuhan

dan

komponen-komponen

perkembangan.
terikat

satu

Lembaga
sama

lain

pendidikan
yang

memiliki

menentukan

keberhasilan lembaga tersebut.
Kegiatan manajemen sumber daya manusia di pondok pesantren
Nurul

Iman

Muaro

Sebapo,

memainkan

peran

penting

dalam

memastikan organisasi keagamaan ini bertahan lama dan dapat
berkembang pesat. Efektivitas organisasi dinilai dari keseimbangan
karakteristik pencapaian tujuan, kemampuan dan skill tenaga kerja yang
efisien, kepastian retensi dengan baik, dan motivasi tenaga kerja. Oleh
karena itu penempatan guru yang telah memiliki pengalaman kerja pada
instansi lain selama waktu tertentu menjadi bagian penting.
Pimpinan
menjalankan

pondok

pesantren

manajemen

mengkoordinasikan

seluruh

dak

pesantren
aspek

untuk

kepala

sekolah

dalam

dan

sekolah

telah

mencapai

tujuan

yang

ditetapkan. Suatu kebijaksanaan yang mengandung tujuan atau misi
sekolah telah dirumuskan dan disampaikan kepada pihak-pihak yang
bertanggung jawab agar dapat diukur efisiensi kerjanya.
Sebuah koordinasi yang baik telah dilakukan oleh pimpinan dan
juga guru dalam melaksanakan kurikulum pembelajaran kitab Ta’lim Al
Muta’allim di pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo yaitu
memberikan sebuah pengarahan kepada guru dan melakukan sebuah
pengawasan untuk mengatasi masalah pembelajaran yang sedang
dihadapi guru dan meningkatkan kualitas pembelajaran.
Pengarahan yang diberikan oleh pimpinan pondok pesantren Nurul
Iman Muaro Sebapo yang bekerja sama dengan pimpinan sekolah Islam
Al-Arief mencakup kerangka penetapan kurikulum yang tertuang di
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dalam perangkat mengajar dan aturan akademik yang harus dipatuhi
semua warga sekolah dan pesantren.
Menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau
kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman
oleh guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar
yang selanjutnya akan dijadikan umpan balik untuk penyempurnaan
sistem instruksional pembelajaran kitab Ta’lim Al Muta’allim secara
keseluruhan.

Unsur

universal

atau

prinsip

menyeluruh

dalam

penyelenggaraan pembelajaran berkaitan dengan fungsi materi ajar bagi
kehidupan anak didik di masa mendatang.
Upaya yang dilakukan guru untuk menghubungkan isi pelajaran
dengan kegiatan anak didik dalam kehidupan sehari-hari telah
dituangkan dalam format perangkat pembelajaran. Sehingga guru dapat
dengan mudah melaksanakan program pembelajaran sebagaimana
perencanaan pembelajaran.
Guru mata pelajaran kitab Ta’lim Al Muta’allim di pondok pesantren
Nurul Iman Muaro Sebapo telah mengidentifikasi serta menetapkan
spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian anak
didik sebagaimana yang diharapkan. Perubahan tingkah laku ini memiliki
kesamaan dengan tujuan pendidikan nasional yakni menjadi manusia
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab.
Guru

melakukan

pengembangan

materi

ajar

dalam

RPP

berdasarkan sumber belajar utama yaitu buku kitab Ta’lim Al Muta’allim.
Dalam melakukan identifikasi materi pembelajaran, guru bidang studi
telah mempertimbangkan potensi anak didik. Dimana guru telah
mengetahui bahwa anak didik memiliki kemampuan yang berbeda-beda
karena pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo tidak melakukan
ujian penyaringan bakat atau kemampuan. Sehingga guru juga
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melakukan pengembangan pembelajaran berdasarkan relevansi dengan
karakteristik anak dan pondok pesantren.
Upaya guru menghubungkan materi ajar dengan nilai kehidupan
anak

didik,

Pembelajaran

agar

terdapat

yang

nilai

kemanfaatan

diselenggarakan

memiliki

bagi

anak

relevansi

didik.
dengan

kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Peningkatan dan
perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spritual anak didik
juga berarti peningkatan kualitas pembelajaran di pondok pesantren.
Pengalaman guru yang pernah menempuh pendidikan di sebuah
pondok pesantren mengawali aktualitas, kedalaman, dan keluasan
materi pembelajaran pada mata pelajaran kitab Ta’lim Al Muta’allim.
Pendalaman materi dilakukan guru berdasarkan pengalaman belajarnya
dan keluasan materi berfungsi untuk memberikan pengetahuan anak
didik mengenai sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus
mereka kuasai berdasarkan pengetahuan mata pelajaran kitab Ta’lim Al
Muta’allim di pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo.
Relevansi tujuan pembelajaran kitab Ta’lim Al Muta’allim yang
dikembangkan guru pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo
dengan perilaku

kehidupan santri sehari-hari untuk memberikan

pendalaman dan penguatan pengalaman belajar anak yang memuat
kecakapan hidup yang perlu dikuasai anak didik. Kegiatan pembelajaran
dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan
proses mental dan fisik melalui interaksi antar anak didik, anak didik
dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya untuk mencapai
kompetensi dasar.
Kegiatan pembelajaran disusun sebagai acuan bagi guru pondok
pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo agar dapat melaksanakan proses
pembelajaran secara profesional. Kegiatan pembelajaran kitab Ta’lim Al
Muta’allim memuat rangkaian kegiatan manajerial yang dilakukan guru,
agar anak didik melakukan kegiatan yang merupakan pengalaman
belajar untuk mencapai kompetensi tertentu sesuai dengan tujuan
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pembelajaran yang telah dikembangkan. Kegiatan pembelajaran untuk
setiap

pertemuan

berisi

langkah-langkah

kegiatan

belajar

yang

memotivasi dan mengarahkan anak didik untuk aktif belajar dengan cara
membaca dan menulis, kemudian menerapkan pengetahuannya dalam
kehidupan nyata.
Pengembangan kurikulum pembelajaran kitab Ta’lim Al Muta’allim
dilakukan oleh guru dan juga pimpinan. Penentuan alokasi waktu
menjadi bagian penting dalam kerangka kurikulum. Alokasi waktu harus
leluasa untuk memungkinkan peserta didik berproses (menyelesaikan
tugas dan mengikuti prosedur yang ditetapkan). Alokasi waktu
pembelajaran kitab Ta’lim Al Muta’allim di pondok pesantren Nurul Iman
Muaro Sebapo telah terintegrasi dengan waktu belajar di sekolah Islam
Al-Arief sehingga alokasi waktu telah dirinci dan disesuaikan dengan
program pembelajaran yang telah disusun.
Buku merupakan sumber belajar yang sangat penting bagi anak
didik atau santri di pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo. Hal
tersebut muncul karena hanya guru dan buku yang dapat digunakan oleh
anak untuk menambah ilmu pengetahuan mereka. Pihak manajemen
pondok pesantren telah mengupayakan agar seluruh santri memiliki buku
kitab Ta’lim Al Muta’allim, sehingga pihak manajemen mengadakan
pembelian dan penjualan buku melalui koperasi pondok pesantren.
Pimpinan pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo telah
berupaya menerapkan manajamen yang efektif. Hal ini terbukti dengan
penempatan guru yang memiliki pengalaman bekerja. Pengalaman
bekerja

merupakan

salah

satu

penunjang

bagi

guru

dalam

melaksanakan pembelajaran. Tingkat pendidikan guru kitab Ta’lim Al
Muta’allim belum memenuhi syarat minimal menjadi seorang guru
profesional,

oleh

karena

itu

untuk

tetap

dapat

melaksanakan

pembelajaran secara maksimal maka guru telah memiliki bekal
pengalaman dan melakukan pengembangan pengetahuan dengan
menggunakan teknologi.
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Efektivitas yang telah manajemen pondok pesantren coba untuk
lakukan berupa kesesuaian antara guru yang melaksanakan tugas
melalui suatu pengaruh yang diberikan dalam proses pembelajaran
dengan sasaran yang dituju, sehingga memberikan hasil yang sesuai
dengan kebutuhan yang diinginkan. Upaya tersebut dilakukan untuk
menjamin kebutuhan dan karakteristik pondok pesantren sesuai dengan
keterampilan, pengetahuan, kemampuan, dan kepribadian guru mata
pelajaran kitab Ta’lim Al Muta’allim.
Tindakan pengarahan diberikan oleh pimpinan dan wakil kurikulum
bagi guru mata pelajaran kitab Ta’lim Al Muta’allim dalam rangka untuk
membuat perangkat mengajar yang sesuai dengan kerangka kurikulum
pondok pesantren dan tingkat satuan pendidikan Islam Al-Arief.
Pengarahan secara langsung sangat tepat bagi guru mata pelajaran
kitab Ta’lim Al Muta’allim yang belum pernah mengenyam pendidikan
tinggi sehingga perangkat mengajar mengandung bahan ajar yang
relevan dan komprehensif dengan kebutuhan anak didik.
Pengarahan dari pimpinan dilanjutkan dengan adanya pengawasan
yang dilakukan secara berkelanjutan. Pengawasan terhadap persiapan
atau perencanaan pembelajaran dan aktivitas guru pada saat jam
kosong di kantor selain secara langsung juga dilakukan melalui CCTV.
Pemasangan CCTV memberikan dampak positif dimana guru banyak
memanfaatkan waktu untuk membuat persiapan pengajaran dan
membahas program-program pengajaran dengan guru lain.
Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren
Nurul Iman Muaro Sebapo merupakan proses pengamatan dari pada
pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi. Pengawasan bertujuan untuk
menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan oleh guru khususnya
pembelajaran kitab Ta’lim Al Muta’allim berjalan sesuai dengan rencana
yang telah ditentukan sebelumnya dan mencegah deviasi. Pelaksanaan
pengawasan

juga

dimaksudkan

sebagai

usaha

pimpinan

untuk

mendapatkan informasi (monitoring) mengenai pekerjaan yang sedang

119

berlangsung di kantor dan ruang belajar. Oleh karena itulah pengawasan
sangat diperlukan guna mendeteksi kesalahan sekecil mungkin.
Guru, pimpinan, dan pengelola pondok pesantren Nurul Iman
Muaro Sebapo telah berupaya untuk memaksimalkan pembelajaran kitab
Ta’lim Al Muta’allim. Kegiatan pembelajaran terlaksana dengan adanya
guru, anak didik, dan sarana prasarana salah satunya adalah buku atau
sumber belajar. Dalam rangka menjamin keutuhan pelaksanaan
kurikulum pondok pesantren yang terintegrasi dengan kurikulum sekolah
Islam All-Arief, maka pimpinan ikut berpartisipasi dengan memberikan
pengarahan

dalam

penyelesaian

persoalan

pembelajaran

melakukan pengawasan terhadap aktivitas guru di sekolah.

dan

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di pondok
pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo dalam mengkaji kurikulum
pembelajaran kitab Ta’lim al Muta’allim dan temuan penelitian yang telah
diuraikan pada bab pembahasan, maka disimpulkan bahwa:
1. Implementasi kurikulum pada mata pelajaran Kitab Ta’alim AlMuta’allim

di

pondok

pesantren

Nurul

Iman

Muaro

Sebapo

dilaksanakan secara integrasi dengan kurikulum pembelajaran di
sekolah Islam Al-Arief. Kurikulum pembelajaran kitab Ta’alim AlMuta’allim dikembangkan secara mandiri oleh guru. Seluruh perangkat
mengajar dikembangkan oleh guru dengan menggunakan sumber
belajar yaitu buku kitab Ta’alim Al-Muta’allim. Silabus dan RPP dibuat
dengan mengembangkan isi materi pembelajaran pada kitab. Metode
pembelajaran

yang

digunakan

adalah

metode

sorogan

dan

bandongan atau wetonan. Dan tujuan pembelajaran dibuat dengan
mengkolaborasikan tujuan pendidikan pondok pesantren dengan
tujuan materi pembelajaran.
2. Dalam melaksanakan pembelajaran kitab Ta’alim Al-Muta’allim di
pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo guru menemukan
beberapa kendala sehingga membuat pembelajaran berjalan belum
optimal.

Beberapa

kendala

yang

menghambat

optimalisasi

pembelajaran kitab Ta’alim Al-Muta’allim diantaranya kesulitan guru
untuk memahami redaksi teks bacaan. Selanjutnya sering terjadi
pergantian

guru

sebagaimana

yang

mengakibatkan

materi

program

pembelajaran

yang

tidak

selesai

direncanakan.

Keberagaman karakteristik anak didik baik kemampuan maupun
dorongan belajar menyulitkan guru menyampaikan materi dengan
cara yang tepat. Kendala lain yang muncul juga karena tidak ada
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panduan dari pemerintah mengenai kurikulum pembelajaran kitab
Ta’alim Al-Muta’allim.
3. Upaya untuk melaksanakan pembelajaran kitab Ta’alim Al-Muta’allim
di pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo dilakukan oleh guru
dan

juga

pimpinan.

Upaya

yang

dilakukan

oleh

guru

yaitu

menghubungkan tujuan pemahaman materi pembelajaran dengan
perilaku dalam kehidupan sehari-hari para santri sehingga yang
mereka pelajari sesuai dengan kebutuhan dalam kehidupan mereka.
Upaya yang telah dilakukan oleh pimpinan diantaranya menempatkan
guru

berpengalaman,

memberikan

menyediakan

pengarahan

secara

buku

langsung

bagi

setiap

kepada

santri,

guru,

dan

melakukan pengawasan terhadap kegiatan guru di sekolah.
B. Implikasi
Adapun implikasi dari hasil penelitian “Pembelajaran Kitab Ta’lim Al
Muta’allim di Pondok Pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo” sebagai
berikut:
1. Implikasi implementasi kurikulum pembelajaran kitab Ta’alim AlMuta’allim di pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo. Dengan
adanya pengembangan kurikulum yang dilakukan secara mandiri oleh
guru memberikan dampak pada beberapa bidang. Pertama, guru
dapat

membuat

program

pembelajaran

di

dalam

Rencana

Pelaksanaan Pembelejaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan anak
didik. Standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan
juga lebih tepat sasaran. Kedua, dengan melakukan pengembangan
kurikulum secara mandiri, guru dan pimpinan pondok pesantren serta
pihak manajemen sekolah Islam Al-arief mampu bekerja sama lebih
erat dan semakin meningkatkan rasa kepercayaan diri berbagai pihak
untuk

mencapai

tujuan

pembelajaran.

Ketiga,

guru

dapat

mengembangkan wawasan atau pengetahuan mengenai kerangka
kurikulum pendidikan terbaru.

122

Guru, pimpinan pondok pesantren, dan kepala sekolah, dapat
mengembangkan elemen-elemen kurikulum secara efisien, efektif,
relevan, komprehensif, dan aktif. Elemen perubahan kurikulum fokus
pada empat standar yaitu, standar kompetensi lulusan, standar isi,
standar proses, dan standar penilaian. Dengan demikian perubahan
akan terjadi pada penyesuaian beban belajar, penguatan proses,
pendalaman dan perluasan materi, penataan pola pikir dan tata kelola,
serta program peminatan dan lintas minat dengan rambu-rambu dan
ketentuan yang berbeda.
Pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo berkerjasama dengan
sekolah Islam Al-Arief telah membentuk kurikulum tingkat satuan
pendidikan yang merupakan kurikulum operasional yang disusun oleh
guru dan pimpinan sekolah dan dilaksanakan di masing-masing
jenjang pendidikan. Kurikulum pada pembelajaran kitab Ta’alim AlMuta’allim dapat berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan
kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang mencakup
tiga domain sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus
terintegrasi, serta dapat menggambarkan kesesuaian dan kekhasan
kondisi dan potensi daerah, pondok pesantren dan sekolah Islam AlArief serta anak didik.
2. Implikasi implementasi pembelajaran kitab Ta’alim Al-Muta’allim di
pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo oleh guru berjalan
belum secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan
beberapa hambatan yang dialami guru. Dengan ditemukannya
kendala tersebut ada beberapa dampak yang diharapkan mengena
pada pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo. Pertama, guru
mampu meningkatkan pengetahuan terhadap mata pelajaran yang
diampu sehingga guru dapat mengajar secara profesional. Kedua,
guru mengembangkan diri untuk mengelola pembelajaran dengan
program

yang

tepat.

Ketiga,

bagi

pihak

manajemen

untuk

memperbaiki sistem kurikulum yang lebih baku untuk skala jangka
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panjang atau jangka pendek sehingga guru tidak harus menghadapi
pergantian jadwal atau pergantian guru untuk mengampu suatu
bidang studi.
Nilai pengaruh yang lebih dalam diharapkan muncul pada guru ialah
guru harus menciptakan kegiatan pembelajaran yang mendidik. Guru
mampu menyusun dan melaksanakan rancangan pembelajaran yang
mendidik secara lengkap. Guru mampu melaksanakan kegiatan
pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter anak didik.
Guru

mampu

menyusun

dan

menggunakan

berbagai

materi

pembelajaran dan sumber belajar sesuai dengan karakteristik anak
didik di pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo.
Penting bagi guru untuk dapat menyusun kurikulum pembelajaran
agar mata pelajaran kitab Ta’alim Al-Muta’allim dapat menunjang
peningkatan Iman, takwa dan akhlak mulia yang menjadi dasar
pembentukan kepribadian anak didik secara utuh.
3. Implikasi upaya yang dilakukan untuk melaksanakan pembelajaran
kitab Ta’alim Al-Muta’allim di pondok pesantren Nurul Iman Muaro
Sebapo. Upaya yang telah dilakukan oleh guru dan pimpinan menjadi
solusi bagi permasalahan pelaksanaan pembelajaran kitab Ta’alim AlMuta’allim.

Demi

meningkatkan

mutu

atau

kualitas

lembaga

pendidikan seperti pondok pesantren maka hasil dari pembelajaran
kitab Ta’alim Al-Muta’allim mampu memberikan pengetahuan teoritis
dan aplikatif bagi pengembangan karakter anak didik sebagaimana
tujuan pendidikan nasional yang dapat mengangkat derajat pondok
pesantren.
Upaya yang dilakukan oleh guru atau pimpinan memberikan dampak
positif bahwa guru melaksanakan aktivitas pembelajaran sesuai
dengan

rancangan

yang

telah

disusun

secara

lengkap

dan

pelaksanaan aktivitas tersebut mengindikasikan bahwa guru mengerti
tentang tujuan pembelajaran kitab Ta’alim Al-Muta’allim selaras
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dengan tujuan pendidikan pondok pesantren Nurul Iman Muaro
Sebapo dan tujuan pendidikan pada sekolah Islam Al-Arief.
Peningkatan

pembelajaran

menghargai

keragaman

karakteristik

lingkungan.

kitab

Ta’alim

potensi,

Al-Muta’allim

kebutuhan,

Masing-masing

mampu

tantangan,

daerah

dan

memerlukan

pendidikan yang sesuai dengan karakteristik daerah dan pengalaman
hidup sehari-hari. Oleh karena itu, kurikulum pembelajaran kitab
Ta’alim Al-Muta’allim di pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo
perlu memuat keragaman tersebut untuk menghasilkan lulusan yang
relevan dengan kebutuhan pengembangan daerah.
Implikasi lain bagi pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo untuk
mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual
dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan
kemampuan intelektual dan psikomotorik. Karena sekolah atau
pondok

pesantren

merupakan

bagian

dari

masyarakat

yang

memberikan pengalaman belajar terencana dimana anak didik akan
menerapkan apa yang telah dipelajari di sekolah ke masyarakat dan
memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar mereka yang
baru.
C. Rekomendasi
Berdasarkan pada kesimpulan dan hasil penelitian “Pembelajaran
Kitab Ta’lim Al Muta’allim di Pondok Pesantren Nurul Iman Muaro
Sebapo” maka penelitian ini merekomendasikan hasil penelitian sebagai
berikut:
1. Jajaran pimpinan pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo agar
lebih aktif meningkatan kompetensi guru melalui berbagai kegiatan
pelatihan, workshop, seminar, dan bahkan studi banding dengan
berbagai pondok pesantren. Pimpinan pondok pesantren Nurul Iman
Muaro Sebapo harus mengembangkan sebuah kurikulum pondok
pesantren modern yang memiliki ciri khas yang mampu menjadi
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sebuah benchmarking bagi berbagai pondok pesantren di Jambi
dengan tetap mempertahankan nilai-nilai pembelajaran salafiyah.
Sehingga pondok pesantren tetap terus berkembang di tengah
persaingan dengan berbagai lembaga pendidikan berbasis Islam yang
sedang bermunculan saat ini.
Relevansi dengan tuntutan perkembangan kebutuhan saat ini,
pimpinan seharusnya menciptakan program pembelajaran yang dapat
mendukung tumbuh kembangnya pribadi anak didik yang berjiwa
kewirausahaan dan mempunyai kecakapan hidup. Oleh sebab itu
kurikulum pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo perlu memuat
kecakapan hidup untuk membekali para santri sebagai anak didik
dalam memasuki dunia kerja. Hal ini sangat penting terutama bagi
satuan pendidikan pondok pesantren yang selama ini hanya dikenal
sebagai lembaga pendidikan yang membekali ilmu agama tanpa
mementingkan pengetahuan untuk kehidupan di dunia. pondok
pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo harus lebih berani dalam
melakukan kreativitas dan inovasi.
Dalam mendukung implementasi pembelajaran kitab Ta’lim Al
Muta’allim, maka sistem kepemimpinan yang direkomendasikan
bersandar pada manajemen perencanaan, aplikasi, pengawasan dan
evaluasi yang lebih sistemis. Pemimpin mampu mengambil kebijakan
strategis untuk meningkatkan gerakan visi dan misi yang diembankan
the faunding father pondok. Hal ini bertujuan, agar keberhasilan
pondok selama ini tidak mengalami pasang surut dan selalu eksis
sepanjang zaman.
2. Pengelola pondok pesantren dan kepala sekolah Islam Al-Arief
disarankan

untuk

selalu

menyusun

perencanaan

program

pembelajaran khususnya pembelajaran kitab Ta’lim Al Muta’allim yang
mengandung

nilai

komprehensif,

aplikatif,

integratif,

aktif

dan

responsif. Pengelola pondok pesantren dan kepala sekolah harus
bekerja sama untuk melaksanakan program pembelajaran dengan
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penuh amanah, melakukan pengawasan secara berkelanjutan, dan
memotivasi para gurunya agar senantiasa meningkatkan kinerjanya di
sekolah dan pondok pesantren.
Rekomendasi bagi peningkatan mutu lembaga bahwa pengembangan
kurikulum pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo dilaksanakan
oleh

pimpinan

pondok

pesantren,

kepala

sekolah,

pengelola

pesantren, dan guru, serta pengawas pembina dengan pendampingan
atau bimbingan dan kerjasama Dinas Pendidikan atau instansi lain
yang terkait. Kerjasama dengan dinas/instansi terkait dapat dilakukan
untuk menambah atau memperkaya muatan kurikulum pondok
pesantren yang sesuai dengan karakteristik pesantren dan sekolah.
Kurikulum yang telah disusun dilaksanakan dengan penuh tanggung
jawab oleh setiap guru dan tenaga kependidikan di sekolah yang
bersangkutan, dengan terlebih dahulu disosialisasikan kepada seluruh
warga pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo dan sekolah
Islam Al-Arief.
3. Bagi guru dianjurkan untuk terus meningkatkan kompetensi profesinya
baik kompetensi paedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian
dalam menunjang pembelajaran yang efisien dan efektif. Serta
mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan anak
didik. Guru harus senantiasa mengembangkan diri sebagai guru
profesional dan menambah wawasan pengetahuannya, sehingga
tercapai kompetensinya serta mendidik dengan hati agar siswa benarbenar dapat menjadi insan kamil yang berilmu dan berakhlakul
karimah sebagaimana tujuan pembelajaran kitab Ta’lim Al Muta’allim
untuk membentuk budi pekerti yang terpuji bagi anak didik.
Kegiatan pembelajaran sebagai lahan garapan bagi guru, guru
mampu menentukan apa jenis tanaman yang dibutuhkan dan
bagaimana cara mengembangkannya. Guru harus mengembangkan
program pembelajaran kitab Ta’lim Al Muta’allim berdasarkan prinsip
bahwa anak didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan
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kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis
serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan
tersebut maka pengembangan kompetensi anak didik disesuaikan
dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan anak
didik serta tuntutan lingkungan. Memiliki posisi sentral berarti kegiatan
pembelajaran kitab Ta’lim Al Muta’allim berpusat pada anak didik.
4. Bagi pemerintah daerah dan kementerian agama, direkomendasikan
agar dapat membantu pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo
mempertahankan eksistensinya yang aktif membangun pendidikan
dalam

pencerdasan

kehidupan

berbangsa,

bertanah

air,

dan

beragama. Sebab pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo
termasuk salah satu aset besar yang berperan signifikan dalam
mendidik masyarakat dan generasi muda Islam.
5. Bagi praktisi pendidikan, peneliti menyarankan agar menindak-lanjuti
penelitian ini dengan mengangkat problem lain dalam internal
pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo. Hal ini dimaksudkan
agar muncul partisipasi menyikapi problem yang muncul dalam
internal

pondok,

sekaligus

memberikan

solusi

strategis

bagi

pengembangan kurikulum pondok pesantren Nurul Iman Muaro
Sebapo dalam mengembangkan pondok ke depan. Bagi para praktisi
pendidikan juga untuk membantu merumuskan kurikulum dengan nilai
keberagaman

dan

terpadu.

Kurikulum

dikembangkan

dengan

memperhatikan keragaman karakteristik anak didik, kondisi daerah,
jenjang dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif
terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial
ekonomi, dan jender.
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D. Penutup
Demikian hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti di
pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo dalam rangka meneliti
implementasi kurikulum pembelajaran kitab Ta’alim Al-Muta’allim. Studi
terhadap permasalahan atau fenomena tersebut diawali dengan
membangun teori sebagai pijakan peneliti dalam menginterpretasikan
temuan penelitian. Data yang dikumpulkan telah melalui tahap pengujian
keabsahan data sehingga data teruji. Penelitian ini dilakukan guna
membantu memperbaiki kurikulum pembelajaran kitab Ta’alim AlMuta’allim sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan pendidikan
yang telah dirumuskan pondok pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo.
Penulis telah memaparkan hasil tulisannya dalam tesis ini, tetapi
tesis ini masih belum sempurna sehingga penulis berharap kepada para
pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang membangun. Semoga
tesis ini bermanfaat bagi seluruh pembaca. Tidak hanya sebagai bahan
referensi untuk melanjutkan penelitian yang relevan, tetapi juga
menambah wawasan dan memberikan motivasi untuk terus melakukan
yang terbaik dan menjadi yang terbaik. Karena penulisan tesis ini
memberikan arti besar dalam penyelesaian studi S-2 penulis.

Jambi,

Oktober 2019

Penulis,

M. Thontawi
NIM. MKP. 142560
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