
IMPLEMENTASI  

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SISTEM KUTTAB 

(Studi Kasus Di Kuttab Ibnu Abbas BSD, 

Tangerang Selatan) 

Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh 

Gelar Sarjana Pendidiksn (S.Pd) 

 

 

 

Oleh: 

Ilfi Zakiah Darmanita 

NIM. 14311358 

 

Pembimbing: 

Dr. Akhmad Shodiq, M.A. 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

FAKULTAS TARBIYAH 

INSTITUT ILMU AL-QUR`AN (IIQ) JAKARTA 

TAHUN 1439 H/2018 M  



i 
 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

Skripsi dengan judul “Implementasi Pendidikan Agama Islam Sistem 

Kuttab (Studi Kasus di Kuttab Ibnu Abbas BSD, Tangerang Selatan)” 

yang disusun oleh Ilfi Zakiah Darmanita dengan Nomor Induk Mahasiswa 

14311358 telah melalui proses bimbingan dan dinyatakan oleh pembimbing 

telah layak dan memenuhi syarat ilmah untuk diujikan dalam sidang 

munaqasyah.  

 

 

 

 

 

 Jakarta, 30 Juli 2018 

 Pembimbing, 

 

 

 Dr. Ahmad Shodiq, M.A. 

 

 

 



ii 
 

LEMBAR PENGESAHAN 

Skripsi dengan judul “Implementasi Pendidikan Agama Islam Sistem 

Kuttab (Studi Kasus di Kuttab Ibnu Abbas BSD, Tangerang Selatan) yang 

disusun oleh Ilfi Zakiah Darmanita dengan Nomor Induk Mahasiswa 

14311358 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Tarbiyah Institut 

Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta pada tanggal ....... Agustus 2018. Skripsi telah 

diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

Islam (S.Pd.I). 

Jakarta, ..... Agustus 2018 

Dekan Fakultas Tarbiyah 

Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta, 

 

Dr. Hj. Umi Khusnul Khotimah, M.Ag. 

 

Sidang Munaqasyah 

Ketua Sidang, Sekretaris Sidang, 

 

 

Dr. Hj. Umi Khusnul Khotimah, M.Ag. Wasmini 

Penguji I, Penguji II, 

 

 

Sri Tuti Rahmawati, MA.  Dr. Hj. Umi Khusnul Khotimah, M.Ag.  

 Pembimbing, 

 

 

Dr. Ahmad Shodiq, M.A. 



iii 
 

SURAT PERNYATAAN 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : Ilfi Zakiah Darmanita 

NIM : 14311358 

Tempat/Tanggal lahir : Takalar, 1 Juni 1996 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul 

“Implementasi Pendidikan Agama Islam Sistem Kuttab (Studi Kasus di 

Kuttab Ibnu Abbas BSD, Tangerang Selatan)” adalah benar-benar karya 

saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan sumbernya. Kesalahan 

dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab 

saya. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya 

tanpa rekayasa apapun. 

 

 Jakarta, 10 Agustus 2018 

  

 Ilfi Zakiah Darmanita 

 

 

 



iv 
 

MOTTO 

ِمنۡ َۡوُىوَۡۡأُنَثىۡ َۡأوۡ ۡذََكرۡ ۡمِّنۡاِلحۡ َعِمَلۡصۡ َۡمنۡ 
ِييَ نَّوُُۡۡمؤ  ۡ ۖ َبة ۡطَيِّۡۡةۡ َحيَ وۡ ۡۥفَ َلُنح  زِيَ ن َُّهم  َولََنج 

َمُلونَۡ َۡكانُواْۡيَ ع  َسِنَۡما َرُىمِۡبَِح   ٩٧ َأج 

“Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan 

dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya 

kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan kepada mereka dengan 

pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” 

(QS. An-Nahl [16]:97) 

 

َنَۡوَعلََّمُوۡ)رواهۡالبخارى(آاْلُقرَْۡخي ْرُُكْمَۡمْنۡتَ َعلََّمۡ  

“Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur’an dan 

mengajarkannya.”  

(HR. Bukhari) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan 

pedoman transliterasi berdasarkan sistem transliterasi yang terdapat dalam 

petunjuk teknis penulisan skripsi dan tesis Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) 

Jakarta, yang penulisannya dapat diuraikan sebagai berikut: 

A. Konsonan 

 q = ق z = ش a = ا

 k = ك s = س b = ة

 l  = ل sy = ش t  = ث

 m = م sh = ص ts = ث

 n = ن dh = ض j = ج

 w = و th = ط h  = ح

 h = ي zh = ظ kh = خ

 ` = ء „ = ع d = د

 y = ي gh = غ dz = ذ

 f = ف r = ز

 

B. Vocal  

1. Vocal Tunggal 

Fathah : a 

Kasrah : i 

Dhammah : u 

2. Vocal Panjang 

 â : آ

 î : ي

 û : و

 

3. Vocal Rangkap 

 ai : ...َيْ 

 au : ...َوْ 
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C. Kata Sandang 

a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh alim lam (ال) qamariyah 

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh: 

البقسةْ : al-Baqarah ْالمديىت : al-Madînah 

b. Kata sandang yang diikuti oleh alif-lam (ال) syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh alif-lam (ال) syamsiyah 

ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan depan dan 

sesuai dengan bunyinya. Contoh: 

السجلْ : ar-rajul ْالشمس : asy-syams 

 

D. Syaddah (Tasydîd) 

Syiddah (tasydîd) dalam sistem aksara Arab digunakan lambang (ْ ـ), 

sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu 

dengan cara menggandakan huruf yang bertanda tasydîd. Aturan ini 

berlaku secara umum, baik tasydîd yang berada di tengah kata, di akhir 

kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-

huruf syamsiyah. Contoh: 

ْالَِّري هَْْ اِنَّ : Inna al-ladzîna 

 

E. Ta Marbûthah (ة) 

Ta Marbûthah (ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata 

sifat (na’at), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf “h”. 

Contoh: 

َف ئِدَةِْْ اْل  : al-Af`idah 

Sedangkan Ta Marbûthah (ة) yang diikuti atau disambungkan (di-

washal) dengan kata benda (ism), maka dialihaksarakan menjadi huruf 

“t”. Contoh: 
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َعبِملَتٌْوَبِصبَتٌْْ : „Âmilatun Nâshibah 

 

F. Huruf Kapital 

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi 

apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan Yang 

Disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, 

huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri dan lain-lain. Ketentuan 

yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak 

miring (italic) atau cetak tebal (bold) dan ketentuan lainnya. Adapun 

untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang, maka huruf yang 

ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. Khusus 

untuk penulisan kata Al-Qur`an dan nama-nama surahnya menggunakan 

huruf kapital. 
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ABSTRAK 

Ilfi Zakiah Darmanita (NIM: 14311358), Judul skripsi “Implementasi 

Pendidikan Agama Islam Sistem Kuttab (Studi Kasus di Kuttab Ibnu 

Abbas BSD, Tangerang Selatan)”, Program Studi Pendidikan Agama 

Islam, Tahun 2018. 

Sistem pendidikan Kuttab Ibnu Abbas merupakan sistem pendidikan yang 

terinspirasi dari pendidikan kuttab pada zaman klasik. Kuttab adalah institusi 

pendidikan yang memiliki sejarah panjang. Munculnya sistem pendidikan ini 

diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat khususnya umat Islam 

terhadap peningkatan kualitas kehidupan yang sejalan dengan ajaran Islam 

dan sesuai dengan perkembangan zaman. Rumusan masalah pada penelitian 

ini antara lain: (1) Bagaimana model pendidikan sistem kuttab yang 

dilaksanakan di Kuttab Ibnu Abbas? (2) Bagaimana implementasi pendidikan 

agama Islam dengan sistem kuttab di Kuttab Ibnu Abbas? (3) Apa faktor 

pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pendidikan agama Islam 

dengan sistem kuttab di Kuttab Ibnu Abbas?. Dalam rangka menjawab 

rumusan masalah tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan 

(field research) yang bersifat deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil 

penelitian diperoleh kesimpulan bahwa model pendidikan sistem kuttab yang 

diterapkan di kuttab Ibnu Abbas adalah model pendidikan yang 

menitikberatkan pada penguasaan materi Al-Qur`an dan Bahasa Arab sesuai 

dengan tingkat intelektualitas para peserta didiknya. Kurikulum yang 

digunakan adalah kurikulum lokal yang meliputi Al-Qur`an, Bahasa Arab, 

dan Mata Pelajaran Umum (MPU). Pendekatan yang digunakan antara lain 

pendekatan keteladanan (uswatun hasanah) dan pembiasaan. Metode 

pembelajaran yang digunakan adalah metode talaqqi, tasmi’, murojaah, 

ceramah, tanya jawab, kisah, perumpamaan, dan lain-lain. Evaluasi yang 

digunakan di Kuttab Ibnu Abbas adalah tes dalam bentuk tulis dan lisan 

meliputi tes hafalan, tes formatif dan tes sumatif. Faktor pendukung dan 

penghambat dalam pelaksanaan pendidikan di kuttab ini adalah sarana dan 

prasarana, jumlah santri setiap halaqah, guru, dan orang tua. 

Kata Kunci: Pendidikan Agama Islam dan Kuttab 
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia pendidikan merupakan hal yang tidak akan pernah habis jika 

ingin dibahas, digali, dibicarakan ataupun diteliti. Karena pada dasarnya 

pendidikan merupakan hak asasi bagi setiap manusia. Perannya sebagai 

kebutuhan bagi setiap orang menjadikannya tidak dapat dipisahkan dari 

sisi kehidupan manusia. Sehingga, pendidikan menjadi salah satu faktor 

penting bagi manusia dalam rangka menjadikan dan mengembangkan 

dirinya menjadi lebih baik. 

Menurut Ki Hajar Dewantara yang dikutip dalam buku Dasar-dasar 

Ilmu Pendidikan karya Hasbullah, “pendidikan yaitu tuntunan di dalam 

hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu 

menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar 

mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah 

mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.”
1
 

Setiap manusia yang dilahirkan tidak ada yang sama persis, baik dari 

segi fisik, keadaan, ataupun potensinya. “Bahkan, walaupun dua orang 

sepintas lalu menunjukkan adanya ciri-ciri jasmani yang sama, misalnya 

pada anak kembar identik, bila diamati secara seksama terdapat juga 

perbedaan-perbedaan itu.”
2
 

                                                           
1
 Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 

2017), h. 3.    
2
 Rulam Ahmadi, Pengantar Pendidikan: Asas dan Filsafat Pendidikan, 

(Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2014), h. 20. 
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Selain itu, setiap manusia dilahirkan disertai dengan potensi pikir. 

Bagaimanapun bentuk manusia itu dilahirkan, seperti lahir dalam 

keadaan cacat pada bagian tubuh tertentu atau kembar siam, ia tetap 

membawa potensi pikir. Potensi inilah yang membuat manusia berbeda 

dengan makhluk yang lain, seperti binatang. 

Dengan kemampuan berpikir, membuat manusia juga mampu 

menciptakan teknologi canggih (high-tech) yang dapat digunakan untuk 

kemaslahatan umat manusia. Sesuatu yang berat menjadi ringan, yang 

besar menjadi kecil, yang jauh menjadi dekat, dan yang lambat menjadi 

cepat. Banyak hal yang bisa diubah oleh manusia karena potensi pikir 

yang dimilikinya. 

Manusia sebagai makhluk berpikir, pada dasarnya memiliki potensi 

(pikiran) yang dibawa sejak lahir, tetapi pada mulanya potensi ini 

bersifat pasif. Potensi pikiran perlu ditumbuh-kembangkan sehingga 

mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara wajar. Tidak ada 

seorang bayi yang baru lahir langsung mengenal huruf, nama orang, 

nama binatang, bahkan ia pun belum mengenal ayah dan ibunya. 

Alat utama untuk menumbuh-kembangkan potensi pikiran manusia 

adalah melalui proses pendidikan.
3
 

Dengan demikian, pendidikan merupakan alat utama dan 

mempunyai peranan penting untuk mengembangkan potensi pikir 

manusia. Tanpa atau kurangnya pendidikan yang diperoleh oleh 

manusia, akan menyebabkan perkembangannya terganggu, baik dari segi 

pola berpikir maupun psikologis. 

Kemajuan sebuah masyarakat atau bahkan bangsa tergantung pada 

kemajuan pendidikannya. Pendidikan yang maju hanya ditemukan di 

masyarakat atau bangsa yang maju pula, tidak mungkin pendidikan yang 

maju ditemukan di masyarakat yang terbelakang. Keterkaitan antara 

pendidikan dan masyarakat tersebut ibarat seperti sepasang sendal yang 

                                                           
3
 Rulam Ahmadi, Pengantar Pendidikan: Asas dan Filsafat Pendidikan, h. 19. 
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tidak dapat dipisahkan. Semakin baik kondisi pendidikannya, maka 

semakin tinggi pula probabilitas bangsa untuk memperoleh kejayaan di 

masa mendatang. 

Dalam ajaran Islam, Allah Swt mengangkat derajat orang-orang 

yang beriman dan berilmu, serta menempatkannya pada kedudukan 

mulia. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Al-Mujadilah ayat 11: 

ت   ... ُ ٱلهِذيَن َءاَمُنواْ ِمنُكۡم َوٱلهِذيَن أُوُتواْ ٱۡلِعۡلَم َدَرجََٰ   .... يَ ۡرَفِع ٱَّلله
“... niscaya Allah akan mengangat (derajat) orang-orang yang 

beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa 

derajat ....” (QS. Al-Mujadilah [58]: 11) 

Dari ayat di atas dapat dipahami betapa pentingnya pendidikan bagi 

kehidupan manusia, sehingga Islam sangat menghargai orang-orang yang 

berilmu, yaitu dengan diangkatnya derajat orang-orang berilmu 

sebagaimana tingginya derajat keilmuannya. 

Di dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Bab II Pasal 3 dijelaskan bahwa:  

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
4
 

Rumusan tujuan pendidikan nasional di atas relevan dengan 

rumusan tujuan pendidikan Islam. Tujuan Islam diturunkan adalah untuk 

menjadi rahmat bagi seluruh alam. Tujuan tersebut mengandung makna 

bahwa Islam sebagai agama yang mengandung wahyu merupakan 

                                                           
4
 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 

20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Kementrian Agama, 2016), h. 

3. 
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petunjuk yang sifatnya menyeluruh bagi kehidupan umat manusia. Islam 

sebagai agama yang menyeluruh, mengandung dan membawa sistem 

nilai yang dapat menjadikan umat manusia sebagai hamba Allah yang 

bisa menikmati dan menyelaraskan hidupnya. Sehingga jelaslah bahwa 

tujuan pendidikan Islam adalah untuk mewujudkan manusia yang 

berakhlak mulia. Karena dengan akhlak yang mulia (akhlaqul karimah), 

seseorang akan terus melakukan revolusi ke arah yang lebih baik, tidak 

hanya terhadap dirinya sendiri, tetapi juga terhadap lingkungan dan 

orang-orang disekitarnya. 

Pendidikan keagamaan merupakan aspek penting dalam dunia 

pendidikan yang tidak boleh dikesampingkan. “Pada zaman ini 

dibutuhkan lebih dari sekedar mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga 

nilai-nilai keagamaan yang seharusnya mendapat porsi memadai dalam 

pembelajaran.”
5
 

Pada dasarnya terdapat persamaan dan perbedaan antara pendidikan 

Islam dan pendidikan pada umumnya. “Persamaan akan timbul karena 

sama-sama berangkat dari dua arah pendidikan yakni dari diri manusia 

sendiri yang memang fitrahnya untuk melakukan proses pendidikan, 

kemudian dari budaya yakni masyarakat yang memang menginginkan 

usaha warisan nilai, maka semuanya memerlukan pendidikan.”
6
  

Jika dilihat dari dimensi historis, pendidikan Islam sebenarnya 

memiliki perjalanan sejarah yang sangat panjang, “sebab sudah ada 

semenjak agama Islam itu sendiri bercokol di bumi nusantara, 

kendatipun dalam pengertian yang sangat sederhana yaitu dari 

                                                           
5
 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, 

(Bandung: Rosdakarya, 2004), h. 13. 
6
 Cholidjah Hasan, Kajian Perbandingan Pendidikan, (Surabaya: al-Ikhlas, 1995), 

h. 49.  
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pendidikan langgar, masjid, pesantren, sampai madrasah.”
7
 Sebelum 

pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan sistem pendidikan Barat 

yang sekuler, sudah diketahui adanya pesantren yang merupakan satu-

satunya lembaga pendidikan formal yang ada di Indonesia dan telah 

berlangsung selama berabad lamanya. Sehingga perjalanan dan 

perkembangan pendidikan agama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 

bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. 

Penanaman nilai moralitas sangat erat kaitannya dengan pemahaman 

seseorang dengan ajaran agama. Karena dengan pemahaman yang 

mendalam terhadap agama akan sangat memungkinkan terjaganya nilai-

nilai moral pada diri seseorang. “Menurut Sigmund Freud (tokoh 

psikoanalisis) bahwa tingkah laku seseorang dalam kehidupannya di 

dalam masyarakat, dapat dicari asal usulnya dari keadaan pendidikan dan 

kehidupan rumah tangganya ataupun lingkungannya.”
8
 Oleh karena itu, 

penanaman nilai moral tersebut hendaknya dilakukan sejak dini, sampai 

kebutuhan seseorang terhadap agama itu diinginkan. 

Masa anak-anak pada umumnya dimulai dari umur 6-12 tahun. Pada 

masa ini anak-anak mengalami fase dimana ia ingin mengetahui segala 

sesuatu. Keingintahuan yang tinggi tersebut menjadi fase yang sangat 

tepat dalam menanamkan ajaran agama.  

 Rasulullah Saw. bersabda: 

ثَ َنا  ثَ َنا ُُمَمهُد ْبُن َحده ، َعِن َحاِجُب ْبُن اْلَولِْيِد، َحده ، َعِن الزُّبَ ْيِديِّ َحْرب 
، َأْخبَ َرِن َسِعْيُد ْبُن اْلُمَسيِِّب،  الَ قَ  :أَنهُو َكاَن يَ ُقْولُ ، ةَ رَ ي ْ رَ ىُ  أِبْ  نْ عَ  الزُّْىرِيِّ

                                                           
7
 Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), 

h. 2. 
8
 Amos Neolaka, dkk., Landasan Pendidikan: Dasar Pengenalan Diri Sendiri 

Menuju Perubahan Hidup, (Depok: Kencana, 2017), h. 429.  



6 
 

 ،ةِ رَ طْ فِ الْ  ىلَ عَ  دُ لَ وْ ي ُ  ِإّله  د  وْ لُ  وْ مَ  : َما ِمنْ  مَ له سَ وَ  وِ يْ لَ عَ  ى للاُ له صَ  للاِ  لُ وْ سُ رَ 
َتجُ وِ انِ سَ جِّ يَُ وَ  وِ انِ رَ صِّ نَ ي ُ وَ  وِ انِ دَ وِّ هَ ي ُ  اهُ وَ ب َ أَ فَ  . ... اْلَبِهْيَمة ََبِْيَمة ََجَْعاءَ  ، َكَما تُ ن ْ

  9()رواه مسلم
“Hajib bin Al Walid telah menceritakan kepada kami, Muhamad bin 

Harb telah menceritakan kepada kami dari Az Zubaidi, dari Az 

Zuhri, Sa‟id bin Al Musayyab telah menginformasikan kepada kami 

dari Abi Hurairah, dia berkata: Rasulullah Saw. telah bersabda: 

Seorang bayi tidak dilahirkan (ke dunia ini) melainkan ia berada  

dalam keadaan suci (fitrah). Kemudian kedua orang tuanyalah yang 

akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi, 

sebagaimana hewan yang dilahirkan dalam keadaan selamat tanpa 

cacat....” (HR. Muslim). 

Pesan edukatif dari hadits di atas adalah pada dasarnya 

perkembangan seseorang tidak terlepas dari peran dan pengaruh orang-

orang disekitarnya, terkhusus orang tua. Karena itu, penanaman nilai 

agama pada masa dini sebagai upaya pembangunan pondasi yang kokoh 

dalam jiwa seorang anak, sangat menjadi prioritas dalam rangka 

menghadapi fase selanjutnya yaitu masa remaja. Hal ini menjadi 

tantangan besar bagi para pelaksana pendidikan, yakni menyiapkan 

generasi penerus bangsa yang tidak berhenti hanya pada ilmunya saja, 

akan tetapi menyentuh pada keseluruhan aspek. 

Dalam dunia Islam, sebelum muncul lembaga pendidikan formal, 

sebenarnya telah berkembang lembaga pendidikan non formal di tengah-

tengah masyarakat yang dinamakan “kuttab”.  

Kuttab secara bahasa berasal dari istilah Arab, kataba yang berarti 

menulis. Menggunakan pola (wazan) fu‟aal menjadi kuttab yang 

secara harfiah berarti para penulis. Lembaga ini bertujuan untuk 

                                                           
9
 Abu Al-Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi An-Naisaburi, Al-

Musnad Ash-Shahîh Al-Mukhtasar Binaqlil Adli „anil Adli ilâ Rasûlillâhi (Shahih Muslim), 

(Beirut: Ihyaut Turats Al-Arabi, t.th), h. 2048. 
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mengajarkan keterampilan menulis (kitabah) dan menghasilkan para 

penulis. Dalam hal ini perlu penegasan bahwa penulis disini bukan 

penulis dalam arti para pengarang kitab-kitab, akan tetapi orang 

yang memiliki keahlian menulis pada umumnya. Untuk dapat 

menulis secara otomatis murid-murid yang belajar di Kuttab harus 

dapat membaca (qiraah).
10

 

Kuttab Ibnu Abbas yang berlokasi di BSD, Tangerang Selatan, 

merupakan sebuah institusi pendidikan setara dengan sekolah dasar 

untuk anak-anak usia 6-12 tahun. Kuttab ini mengusung sistem 

pendidikan dengan menitikberatkan proses penanaman nilai-nilai agama 

sejak dini di dalamnya. Di kuttab Ibnu Abbas ini, proses penanaman 

nilai-nilai agama tidak hanya menjadi tugas guru dan civitas akademika 

lainnya di sekolah, tetapi menjadi tugas penting juga bagi orang tua 

masing-masing peserta didik. 

Kuttab ini memiliki visi: “Mencetak Hafidz Qur`an yang Lancar 

Bahasa Arab Tanpa Pesantren”. Jika pada era dewasa ini pesantren 

merupakan salah satu mata rantai yang sangat penting dalam pendidikan, 

di kuttab ini memiliki sisi keunikan tersendiri. Pelaksanaan sistem 

pendidikan agama Islam dilaksanakan dengan program bilingual yaitu 

bahasa Indonesia dan bahasa Arab, ditambah dengan program tahfidz Al-

Qur`an, tetapi tidak dalam bentuk pesantren. Artinya, waktu pelaksanaan 

program pembelajaran sehari-hari di kuttab ini tidak jauh berbeda 

dengan sekolah dasar pada umumnya, namun menitikberatkan 

pembelajaran yang bersifat penanaman nilai agama yang lebih 

mendalam. Pada intinya, konsep utama dari kuttab ini adalah Al-Qur`an 

dan As-Sunnah.  

                                                           
10

 Moh. Toriqul Chaer, “Kuttab; Lembaga Pendidikan Islam Klasik”, dalam Jurnal 

Al Murabbi, Vol. 01 No. 02 Juni 2015, h. 25.  
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Berdasarkan hal-hal di atas, peneliti ingin menganalisis lebih lanjut 

tentang aktualisasi penanaman nilai-nilai agama yang dilaksanakan di 

Kuttab Ibnu Abbas, yang dirumuskan dalam sebuah judul 

“Implementasi Pendidikan Agama Islam Sistem Kuttab (Studi 

Kasus di Kuttab Ibnu Abbas BSD, Tangerang Selatan)”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat 

diidentifikasi beberapa masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep pendidikan agama Islam di Kuttab Ibnu Abbas? 

2. Bagaimana implementasi pendidikan agama Islam dengan sistem 

kuttab di Kuttab Ibnu Abbas? 

3. Bagaimana kurikulum di Kuttab Ibnu Abbas? 

4. Bagaimana pendekatan dan metode di Kuttab Ibnu Abbas? 

5. Bagaimana pemahaman guru mengenai konsep pendidikan agama 

Islam di Kuttab Ibnu Abbas? 

6. Apa faktor pendukung dalam pelaksanaan konsep pendidikan agama 

Islam tanpa pesantren di Kuttab Ibnu Abbas? 

7. Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan konsep pendidikan agama 

Islam tanpa pesantren di Kuttab Ibnu Abbas? 

8. Bagaimana evaluasi dan penilaian di Kuttab Ibnu Abbas? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, 

maka masalah pada penelitian ini dibatasi pada point kedua yaitu  

implementasi pendidikan agama Islam dengan sistem kuttab di Kuttab 

Ibnu Abbas. 
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D. Perumusan Masalah 

Setelah membatasi permasalahan di atas, maka peneliti merumuskan 

masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana model pendidikan sistem kuttab di Kuttab Ibnu Abbas? 

2. Bagaimana implementasi pendidikan agama Islam dengan sistem 

kuttab di Kuttab Ibnu Abbas? 

3. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan 

pendidikan agama Islam dengan sistem kuttab di Kuttab Ibnu Abbas? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sebagaimana pembatasan masalah dan perumusan masalah di atas, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Model pendidikan sistem kuttab yang dilaksanakan di Kuttab Ibnu 

Abbas. 

2. Implementasi pendidikan agama Islam dengan sistem kuttab di 

Kuttab Ibnu Abbas. 

3. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pendidikan 

agama Islam dengan sistem kuttab di Kuttab Ibnu Abbas. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

pengetahuan dan wawasan khususnya tentang implementasi 

pendidikan agama Islam dengan sistem kuttab, baik bagi praktisi 

pendidikan maupun pembaca pada umumnya. 

b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan 

pengetahuan dan wawasan, baik kepada orang tua, praktisi 
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pendidikan, maupun pembaca pada umumnya, akan pentingnya 

penanaman nilai-nilai agama sejak dini yang dikemas dengan 

sistem yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tantangan 

zaman. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi lembaga tempat penelitian, semoga hasil penelitian ini dapat 

menjadi feed back (umpan balik) dan bahan evaluasi tersendiri 

tentang implementasi pendidikan agama Islam di Kuttab Ibnu 

Abbas. 

b. Bagi para orang tua dan praktisi pendidikan, semoga dengan hasil 

penelitian ini mampu memberikan pemahaman tentang 

pentingnya penanaman nilai-nilai agama sejak dini. 

c. Bagi peneliti yang akan datang, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberi manfaat bagi para peneliti terkait untuk melakukan 

penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini. 

 

G. Tinjauan Pustaka 

1. Skripsi yang berjudul Strategi Pembinaan Aktivitas Keagamaan Siswa 

di Sekolah Menengah Atas (SMA) Darul Ma’arif Cipete Jakarta 

Selatan disusun oleh Destianty Dara Solihat, NIM 13311272, Fakultas 

Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam Institut Ilmu Al-Qur`an 

(IIQ) Jakarta, tahun 2017.  

Strategi pembinaan aktivitas keagamaan merupakan kegiatan 

yang bernuansa agama yang berlangsung di sekolah yang membantu 

para guru terutama guru agama dalam membantu seluruh siswa untuk 

memahami pengetahuan tentang Islam yang baik serta memiliki 

tujuan agar membuat seluruh siswa dan siswi memiliki penanaman 
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sikap religius melalui kegiatan keagamaan yang berlangsung di 

sekolah.  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam 

bentuk studi kasus. Pengumpulan data diperoleh dengan teknik 

wawancara, observasi, angket, dan dokumentasi. Hasil penelitian 

mengungkapkan bahwa: 1) strategi pembinaan aktivitas keagamaan di 

SMA Darul Ma’arif Cipete Jakarta Selatan adalah baik, dimana fokus 

awalnya yaitu kegiatan aktivitas keagamaan diadakan untuk 

menanamkan sikap yang religius serta agar setiap siswa dan siswi 

memilki bekal yang baik ketika pulang dari sekolah; 2) implementasi 

dari adanya strategi pembinaan aktivitas keagamaan di SMA Darul 

Ma’arif dapat dikatakan memiliki dapat dikatakan memiliki hasil yang 

baik, karena dengan adanya kegiatan keagamaan yang diterapkan di 

sekolah, siswa mampu mengetahui ilm-ilmu tentang Islam. 

2. Skripsi yang berjudul Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam pada Ma’had As-Saqafah Al-Islamiyah di Patani (Thailan 

Selatan) disusun oleh Yuwainee Mayeetae, NPM 1311010107, 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam 

UIN Raden Intan Lampung, tahun 2017. 

Sekolah agama Ma’had As-Saqafah Al-Islamiyah merupakan 

salah satu sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan 

umum dan sekaligus program pendidikan agama Islam. Dalam 

pelaksanaan pendidikan agama dan umum dijalnkan di bawah satu 

atap, namun pengelolaannya berjalan secara dualisme yaitu dalam 

satu sekolah mempunyai dua administrasif dua kelompok tenaga 

edukatif, dua jenis kurikulum dan dua tujuan bagi siswa yang sama. 

Penelitian ini adalah penelitian kulitatif, dengan menggunakan 
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instrumen penelitian yaitu metode observasi, wawancara dan 

dokumentasi.  

Dari hasil penelitian ini dapat menunjukkan bahwa implementasi 

pembelajaran pendidikan agama Islam di Ma’had As-Sawafah Al-

Islamiyah menerapkan sistem pendidikan agama Islam yang sesuai 

dengan materi yang telah ditetapkan dalam kurikulum pendidikan, 

yang menyesuaikan antara materi pembelajaran dengan potensi yang 

dimiliki oleh peserta didik, baik terkait dengan kemampuan kognitif, 

afektif, psikomotorik dan berdasarkan falsafah negara, dengan tujuan 

untuk membentuk peserta didik menjadi warga negara yang 

mempunyai jiwa membangun negara. 

3. Skripsi yang berjudul Pelaksanaan Pembinaan Agama Islam dalam 

Meningkatkan Perilaku Spiritual Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan 

Wanita di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surakarta Tahun 2016 

disusun oleh Nurun Na’imah, NIM 123111334, Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam Institut 

Agama Islam Negeri Surakarta, tahun 2017.  

Perbuatan melanggar hukum yang disebabkan lemahnya mental 

iman seseorang menyebabkan ia masuk ke dalam penjara. Hal ini 

karena adanya kegoyahan norma-norma yang berlaku dalam 

masyarakat serta penyimpangan-penyimpangan tersebut untuk 

berbuat zalim. Di Rutan Klas 1 Surakarta terdapat warga binaan 

pemasyarakatan wanita dengan berbagai tindak pidana dan kasus 

tertentu. Dalam membina warga binaan pemasyarakatan wanita di 

Rutan ini diterapkan sistem Pondok Pesantren. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif 

kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil 
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penelitian tentang pelaksanaan pembinaan agama dalam 

meningkatkan perilaku spiritual bagi warga binaan pemasyarakatan 

wanita di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surakarta yaitu: 

pelaksanaan pembinaan agama Islam pada warga binaan wanita di 

Rumah Tahanan Negara Klas 1 diantaranya adalah shalat subuh, 

maghrib dan isya dilakukan di kamar masing-masing, shalat sunnah 

berjama’ah, pengajian rutin, pengajian dalam rangka memperingati 

hari besar Islam, membaca dan menghafal Al-Qur`an.  

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pembinaan ini adalah 

ceramah, klasikal, individu, dan musyawarah. Faktor pendukung 

pelaksanaannya adalah adanya relawan dari luar, bekerjasama dengan 

pondok pesantren di wilayah Surakarta, fasilitas yang cukup 

memadai, adaya buku rapor warga binaan pemasyrakatan. Sedangkan 

faktor penghambatnya adalah perbedaan masa hukuman dan 

masuknya yang tidak bersamaan, kemampuan penerimaan materi 

yang berbeda-beda, latar belakang warga binaan yang tidak sama, 

tidak ada kurikulum khusus, dan kurangnya tenaga pembina. 

4. Skripsi yang Implementasi Pendidikan Agama Islam sebagai Upaya 

Pembentukan Karakter Islami Siswa di SMP Negeri 13 Malang 

disusun oleh Ulya Hafidzoh, NIM 11110199, Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Maulana Malik 

Ibrahim, tahun 2015.  

Saat ini masyarakat Indonesia telah mengalami berbagai 

ketimpangan hasil pendidikan. Budaya yang cenderung negatif akan 

mempengaruhi tingkah laku mereka. Sehingga program-program 

pendidikan yang mengarah kepada pendidikan karakter sangat 

dibutuhkan. Agama Islam pada dasarnya merupakan pendidikan yang 

dianjurkan dalam Islam sebagai upaya untuk membentengi krisis 
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moral yang berkembangan di tengah-tengah masyarakat saat ini. 

Adanya pengaruh perkembangan zaman ini tidak menutup 

kemungkinan bagi siswa SMP Negeri 13 Malang untuk melakukan 

penyimpangan terhadap aturan-aturan yang ada. Disinilah peran 

pendidikan agama Islam menjadi sangat penting dalam membentuk 

siswa yang memiliki karakter dan pribadi yang berakhlakul karimah.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, 

dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Dalam proses 

pengumpulan data, peneliti menggunakan metode observasi, 

interview, dan dokumentasi.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan karakter 

Islami di SMP Negeri 13 Malang sudah cukup baik. Hal ini terbukti 

dengan adanya berbagai kegiatan pembinaan karakter yang dilakukan. 

Seperti shalat dhuha dan dzuhur berjamaah, dan mewajibkan shalat 

jum’at berjamaah. Selain itu ada pembacaan doa dan asmaul husna 

setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai. Adanya motivasi-motivasi 

untuk berperilaku baik melalui kisah-kisah teladan juga dilakukan. 

Sehingga mereka dapat menunjukkan perilaku yang positif. 

5. Tesis yang berjudul Implementasi Pendidikan Agama Islam Berbasis 

Model Pembinaan Struktural Religius disusun oleh A. Nurkholish 

Anasukha, NIM 1320411039, Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan 

Islam Konsentrasi Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga, 

tahun 2015.  

PAI merupakan salah satu mata pelajaran wajib di sekolah yang 

harus diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, hal ini 

belum bisa tercapai dengan baik karena PAI lebih concern kepada 

teori, adanya isu kenakalan remaja dan sistem evaluasi PAI yang 

kurang bermakna, yang akhirnya berdampak negatif pada perilaku 
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peserta didik. Maka dibutuhkan suatu upaya yang dapat menjadi 

solusi. Salah satunya adalah dengan penambahan jam pelajaran PAI. 

Melalui model struktural, kepala sekolah bersama seluruh warga 

sekolah melaksanakan kegiatan keagamaan dalam rangka 

menciptakan budaya religius di sekolah.  

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), 

bersifat deskriptif kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. 

Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, 

dokumentasi, dan triangulasi. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: (1) 

Konsep pendidikan agama Islam berbasis model pembinaan struktural 

religius di SMA IT Al Irsyad Al Islamiyyyah Purwokerto 

dilaksanakan melalui empat tahapan: a) Sekolah melihat 

permasalahan; b) mengkoordinasikan dengan tim manajemen; c) 

membentuk koordinator dan susunan kepanitiaan; d) menyusun 

rencana kerja. (2) Implementasi pendidikan agama Islam berbasis 

model pembinaan struktural religius diintegrasikan ke dalam kegiatan 

harian, kegiatan mingguan, kegiatan bulanan, dan kegiatan tahunan. 

 

Dari hasil tinjauan pustaka di atas peneliti menemukan beberapa 

kesamaan dari beberapa skripsi dan tesis yang membahas tentang 

pelaksanaan pendidikan Islam di sekolah. Namun dari segi judul, konsep, 

maupun isi, belum ada yang pembahasannya mengarah khusus pada 

pendidikan Islam sistem kuttab seperti yang akan peneliti teliti. Sehingga 

hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi baru yang 

menambah dari penelitian-penelitian sebelumnya. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Mengenai sistematika penulisan, skripsi ini mengacu pada buku 

Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi, yang diterbitkan oleh 
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Institu Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta revisi tahun 2017. Untuk 

mempermudah dan mendapatkan gambaran utuh secara menyeluruh, 

sistematika penulisan skripsi ini ditulis sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, dijelaskan secara jelas tentang: Latar Belakang 

Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, dan 

Sistematika Penulisan. 

Bab II Kerangka Teori, dimuat pembahasan Pengertian 

Implementasi, Pengertian Pendidikan Agama Islam, Tujuan Pendidikan 

Agama Islam, Pendekatan dan Metode Pendidikan Agama Islam, 

Evaluasi Pendidikan Agama Islam, Pengertian Kuttab, Sejarah 

Perkembangan Kuttab, Jenis-jenis Kuttab, Pendidikan Agama Islam 

Sistem Kuttab. 

Bab III Metodologi Penelitian, meliputi Tempat dan Waktu 

Penelitian, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Sumber Data, Teknik 

Pengumpulan Data. 

Bab IV Hasil Penelitian, meliputi Gambaran Umum Lokasi 

Penelitian, Deskripsi Hasil Penelitian, Sistem Kuttab di Kuttab Ibnu 

Abbas, Implementasi Pendidikan Agama Islam Sistem Kuttab, Faktor 

Pendukung dan Penghambat, Hasil Pengamatan Pelaksanaan Pendidikan 

Agama Islam Sistem Kuttab. 

Bab V Penutup, memuat Kesimpulan dan Saran. Untuk halaman 

terakhir berisi Daftar Pustaka. 
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BAB II 

KERANGKA TEORI 

A. Pengertian Implementasi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi 

adalah pelaksanaan atau penerapan. Kata kerjanya adalah melaksanakan 

atau menerapkan. Implementasi adalah melaksanakan atau menerapkan 

sesuatu yang telah dirancang/didesain/direncanakan secara matang dan 

terperinci yang kemudian dilaksanakan atau dijalankan sepenuhnya. 

“Implementasi bukan hanya aktivitas menonton belaka tetapi merupakan 

suatu kegiatan yang terencana secara baik dan berguna untuk mencapai 

tujuan tertentu.”
1
 

Oleh karena itu, implementasi merupakan bentuk aksi nyata dari 

sebuah rencana yang sebelumnya telah tersusun secara matang dan 

terperinci, yang dalam pelaksanaannya membutuhkan konsistensi agar 

dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

 

B. Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pendidikan Islam 

Defenisi pendidikan pada dasarnya sangat banyak dan beragam. 

Ahli yang satu dengan ahli yang lain terkadang memberikan defenisi 

yang berbeda tentang pendidikan. Namun demikian, pada semua 

defenisi yang berbeda tersebut tentu terdapat titik temu satu dengan 

yang lain. 

Secara bahasa pendidikan berasal dari bahasa Yunani 

paedagogy yang mengandung makna seorang anak yang pergi 

dan pulang sekolah diantar oleh seorang pelayan. Pelayan yang 

                                                           
1
 Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, (Jakarta: Grafindo, 

2012), h. 70.  
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mengantar disebut paedagogos. Dalam bahasa Romawi 

pendidikan diistilahkan sebagai educate yang berarti 

mengeluarkan sesuatu yang berada di dalam. Dalam bahasa 

Inggris pendidikan diistilahkan to educate yang berarti 

memperbaiki moral dan melatih intelektual.
2
 

“Dalam bahasa Indonesia, istilah pendidikan berasal dari kata 

didik dengan memberikan awalan “pe” dan akhiran “an”, 

mengandung arti perbuatan.”
3
 

Ahmad D. Marimba mengemukakan bahwa “pendidikan adalah 

bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap 

perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya 

kepribadian yang utama.”
4
 

Sedangkan menurut Nur Uhbiyati, “pendidikan diartikan 

sebagai bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja 

oleh orang dewasa terhadap anak didik agar menjadi dewasa secara 

mental dan intelektual.”
5
 

Lebih jelas lagi, Langeveld mengemukakan: 

Pendidikan ialah setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan 

bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada 

pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar 

cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pengaruh itu 

datangnya dari orang dewasa (atau yang diciptakan oleh orang 

dewasa seperti sekolah, buku, putaran hidup sehari-hari, dan 

sebagainya) dan ditujukan kepada orang yang belum dewasa.
6
 

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu proses dan 

hasil. Dari sudut pandang proses, pendidikan diartikan sebagai suatu 

                                                           
2
 Abdul Kadir, Dasar-dasar Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 59. 

3
 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2015), h. 30. 

4
 Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 

2013), h. 3. 
5
 Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), h. 7. 

6
 Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, h. 2. 
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usaha yang termasuk di dalamnya aktivitas interaksi manusia dengan 

lingkungannya. Sedangkan dari sudut pandang hasil, pendidikan 

diartikan sebagai perubahan dari akibat adanya interaksi manusia 

dengan lingkungannya, yaitu pendewasaan diri baik dari sudut 

pandang berpikir maupun perilaku. 

Dalam konteks Islam, pendidikan secara bahasa (lughatan) ada 

tiga kata yang digunakan. Ketiga kata tersebut, yaitu at-tarbiyah, at-

ta‟lîm, dan at-ta`dîb. Ketiga kata tersebut memiliki makna yang 

saling berkaitan dan saling cocok untuk pemaknaan pendidikan 

dalam perspektif Islam. Selain itu, ketiga tersebut mengandung 

makna yang dalam menyangkut manusia dan masyarakat serta 

lingkungannya, yang dalam aspek hubungannya dengan Tuhan 

ketiganya saling berkaitan satu sama lain. 

Jika merujuk kamus bahasa Arab, akan ditemukan tiga akar kata 

untuk istilah tarbiyah. Pertama Raba-yarbu yang artinya 

bertambah dan berkembang. Kedua, Rabiya-yarba yang artinya 

tumbuh dan berkembang. Ketiga, Rabba-yarubbu yang berarti 

memperbaiki, mengurusi kepentingan, mengatur, menjaga dan 

memperhatikan.
7
  

Ahli pendidikan Islam, al-Baidhawi, menyatakan bahwa 

“tarbiyah bermakna menyampaikan sesuatu hingga mencapai 

kesempurnaan secara bertahap. Sementara Naqib al-Attas 

menjelaskan, bahwa tarbiyah mengandung pengertian mendidik, 

memelihara, menjaga, dan membina semua ciptaan-Nya termasuk 

manusia, binatang, dan tumbuhan.”
8
 

Adapun istilah “at-ta‟lîm secara lughawy berasal dari kata fi‟il 

tsulâtsî mazîd biharfin wâhid, yaitu „allama yu‟allimu. Jadi „allama 

                                                           
7
 Moh. Haitami Salim dan Syamsul Kurniawan, Studi Ilmu Pendidikan Islam, 

(Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2012), h. 30. 
8
 Moh. Haitami Salim dan Syamsul Kurniawan, Studi Ilmu Pendidikan Islam, h. 31. 
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artinya, mengajar. Selanjutnya at-ta`dîb berasal dari kata tsulâtsî 

mazîd biharfin wâhid, yaitu `addaba yu`addibu. Jadi `addaba artinya 

memberi adab.”
9
 

Sesungguhnya bila dicermati makna dari masing-masing istilah 

tersebut, baik at-tarbiyah, at-ta‟lîm, maupun at-ta`dîb, semuanya 

merujuk kepada satu, yaitu Allah Swt. Tarbiyah yang dibentuk dari 

kata rabb atau rabba, mengacu kepada Allah sebagai Rabb al-

„âlamîn. Adapun ta‟lim yang berasal dari kata „allama, juga mengacu 

atau merujuk kepada Allah sebagai Dzat Yang Maha „Alim. 

“Sementara kata ta`dib sebagaimana yang termuat pada sabda 

Rasulullah Saw., `Addabanî Rabbî faahsana ta`dîbî‟, memperjelas 

bahwa sumber utama pendidikan adalah Allah. Rasul sendiri 

menegaskan bahwa beliau dididik oleh Allah sehingga pendidikan 

yang beliau peroleh adalah sebaik-baik pendidikan.”
10

 

Pendidikan Islam menurut istilah dirumuskan oleh beberapa 

pakar pendidikan Islam sesuai dengan perspektif masing-masing. 

Menurut Hasan Langgulung, “pendidikan Islam adalah proses 

penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan 

pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi 

manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat.”
11

 

Ia menekankan pendidikan Islam pada usaha mempersiapkan 

generasi muda agar mampu berusaha di atas dunia dan memetik 

hasilnya kelak di akhirat, dengan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai 

Islam. 

                                                           
9
 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, h. 33-34. 

10
 Moh. Haitami Salim dan Syamsul Kurniawan, Studi Ilmu Pendidikan Islam, h. 

32. 
11

 Hasan Langgulung, Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam, (Bandung: 

Al-Ma‟arif, 1980), h. 87. 
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Omar Mohammad al-Thoumi al-Syaibani menyatakan bahwa 

“pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu 

pada kehidupan pribadi, masyarakat dan alam sekitarnya dengan cara 

pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi di antara 

profesi-profesi asasi dalam masyarakat.”
12

 Pengertian ini lebih 

menekankan pada perubahan tingkah laku melalui proses 

pembelajaran. Selain itu, perubahan tersebut tidak hanya untuk 

individu saja melainkan juga sampai ke masyarakat (etika sosial). 

Pendidikan Islam secara umum dapat diartikan sebagai usaha 

pembinaan dan pengembangan potensi manusia secara optimal 

sesuai dengan statusnya, dengan berpedoman kepada syariat 

Islam yang disampaikan oleh Rasul Allah agar supaya manusia 

dapat berperan sebagai pengabdi Allah yang setia dengan segala 

aktivitasnya guna tercipta suatu kondisi kehidupan Islami yang 

ideal selamat, aman, sejahtera dan berkualitas, serta 

memperoleh jaminan (kesejahteraan) hidup di dunia dan 

jaminan bagi kehidupan yang baik di akhirat.
13

 

Secara khusus, Ramayulis mengemukakan bahwa pendidikan 

Islam merupakan: 

Usaha untuk membimbing dan mengembangkan potensi 

manusia baik pelaksanaannya secara individu, maupun secara 

kelompok yang pelaksanaannya secara bertahap sesuai dengan 

tingkat pertumbuhan dan perkembangannya, jenis kelamin, 

bakat, tingkat kecerdasan serta potensi spiritual yang dimiliki 

masing-masing secara maksimal.
14

 

Berdasarkan berbagai pengertian di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa, pendidikan agama Islam adalah pendidikan yang 

seluruh aspek atau komponennya merujuk pada ajaran syari‟at Islam, 

baik dari segi tujuan, proses, pendidik, peserta didik, dan sebagainya, 

sehingga dapat melahirkan generasi yang mampu 

                                                           
12

 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, h. 36. 
13

 Jalaluddin, Teologi Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 72. 
14

 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, h. 41. 
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mengimplementasikan pemahamannya terhadap ajaran agama Islam 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

 

2. Tujuan Pendidikan Islam 

Tujuan berfungsi sebagai pengarah dalam aktivitas pendidikan. 

Dengan adanya tujuan, segala komponen, aktivitas, proses dan 

langkah-langkah yang diambil menjadi lebih terarah dan sistematis, 

karena senantiasa berpedoman pada tujuan. 

Proses pendidikan terjadi dengan tujuan yang beragam. Setiap 

negara memiliki titik tekannya masing-masing dalam merumuskan 

tujuan pendidikan. Namun demikian, meski dengan titik tekan yang 

berbeda, ini tidak berarti tidak adanya unsur yang sama dalam 

perumusan tujuan tersebut. Semua negara dan lembaga pendidikan 

tentu mengingingkan dan mencita-citakan tercapainya hasil yang 

baik, yaitu terciptanya generasi yang mempunyai perubahan-

perubahan ke arah yang lebih baik. 

Menurut Abdul Kadir, “tujuan pendidikan merupakan 

perpaduan tujuan-tujuan yang bersifat pengembangan kemampuan-

kemampuan individu secara optimal dengan tujuan-tujuan yang 

bersifat sosial untuk dapat memainkan perannya sebagai warga 

dalam berbagai lingkungan dan kelompok sosial.”
15

 

Rumusan tujuan pendidikan yang bersifat universal dapat 

dirujuk pada hasil kongres sedunia tentang pendidikan Islam, sebagai 

berikut: 

Education should aim at the ballanced growth of total 

personality of man trough the training of man‟s spirit, intelect 

the rational self, feeling and bodily sense. Education should 

therefore cater for the growth of man in all its aspects, spiritual, 

                                                           
15

 Abdul Kadir, Dasar-dasar Pendidikan, h. 61. 
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intelectual, imaginative, physical, scientific, linguistic, both 

individual and collectivelly, and motivate all these aspects 

toward goodness and attainment of perfection. The ultimate aim 

of education lies in the realization of complete submission to 

Allah on the level individual, the community and humanity at 

large. 

Artinya: bahwa pendidikan harus ditujukan untuk menciptakan 

keseimbangan pertumbuhan kepribadian manusia secara 

menyeluruh, dengan cara melatih jiwa, akal pikiran, perasaan, 

dan fisik manusia. Dengan demikian, pendidikan harus 

mengupayakan tumbuhnya seluruh potensi manusia, baik yang 

bersifat spiritual, intelektual, daya khayal, fisik, ilmu 

pengetahuan, maupun bahasa, baik secara perorangan maupun 

kelompok, dan mendorong tumbuhnya seluruh aspek tersebut 

agar mencapai kebaikan dan kesempurnaan. Tujuan akhir 

pendidikan terletak pada terlaksananya pengabdian yang penuh 

kepada Allah, baik pada tingkat perseorangan, kelompok, 

maupun kemanusiaan dalam arti yang seluas-luasnya.
16

 

Tujuan pendidikan Islam yang bersifat universal di atas 

dirumuskan dari berbagai pendapat para pakar pendidikan, seperti 

al-Attas, Athiyah al-Abrasy, Munir Mursi, Ahmad D. Marimba, 

Muhammad Fadhil al-Jamali, Mukhtar Yahya, dan Muhammad 

Quthb. 

Gambaran tujuan akhir dan tertinggi bagi pendidikan Islam, 

sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Athiyah Al-Abrasyi 

yang dikutip dalam buku Filsafat Pendidikan karya Muhammad 

Anwar, bahwa beberapa prinsip tujuan pendidikan Islam yang harus 

diperhatikan, antara lain sebagai berikut:
17

 

a. Membantu Pembentukan Akhlak yang Mulia 

Kaum Muslimin telah setuju bahwa tujuan pendidikan yang 

sebenarnya adalah mencapai akhlak yang sempurna dan bahwa 

pendidikan akhlak merupakan jiwa pendidikan Islam. Mengisi 

                                                           
16

 Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2016), h. 53. 
17

 Muhammad Anwar, Filsafat Pendidikan, ( Jakarta: Kencana, 2015), h. 119. 
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otak pelajar dengan pelajaran-pelajaran yang belum mereka 

ketahui bukanlah tujuan pendidikan dan pengajaran dalam 

rangka pemikiran Islam. Dapat disimpulkan bahwa tujuan yang 

sesuai dengan pendidikan Islam yaitu keutamaan (fadlilah). 

Menurut tujuan tersebut, setiap pelajaran harus merupakan 

pelajaran akhlak dan setiap pengajar harus memikirkan akhlak 

keagamaan di atas segala-galanya. 

b. Persiapan untuk Kehidupan Dunia dan Akhirat 

Pendidikan Islam tidak hanya menaruh perhatian pada segi 

keagamaan saja, atau keduniaan saja. Tetapi ia menaruh 

perhatian pada kedua-duanya sekaligus dan memandang 

persiapan untuk kedua kehidupan itu sebagai tujuan tertinggi 

dan terakhir bagi pendidikan. 

c. Persiapan untuk Mencari Rezeki dan Pemeliharaan Segi-

segi Kemanfaatan 

Pendidikan Islam tidak semuanya bersifat agama, akhlak, 

atau spiritual semata-mata, tetapi menaruh perhatian pada segi 

kemanfaatan tujuan, kurikulum, dan aktivitasnya. Para pendidik 

Muslim memandang kesempurnaan manusia tidak akan tercapai 

tanpa memadukan antara agama dan ilmu pengetahuan, atau 

menaruh perhatian pada segi-segi spiritual, akhlak dan segi-segi 

kemanfaatan. 

d. Menumbuhkan Roh Ilmiah (Scientific Spirit) pada Pelajar 

dan Memuaskan Keinginan untuk Mengetahui (curiosity) 

Arti dan Memungkinkan Ia Mengkaji Ilmu Sekadar sebagai 

Ilmu 

Pada waktu para pendidik Muslim menaruh perhatian 

kepada pendidikan agama dan akhlak, mempersiapkan diri 
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untuk kehidupan dunia dan akhirat, dan mempersiapkan diri 

untuk mencari rezeki, satu hal yang tidak dapat terlupakan 

adalah mereka juga menaruh perhatian pada sains, sastra, dan 

seni. 

e. Menyiapkan Pelajar dari Segi Profesional 

Secara teknis, tujuan pendidikan adalah agar pelajar dapat 

menguasai profesi tertentu, teknis tertentu, dan supaya ia 

mencari rezeki dalam hidup sehingga hidup dengan mulia, di 

samping memelihara segi kerohanian dan keagamaannya. 

Pendidikan Islam, sekalipun menekankan segi kerohanian dan 

akhlak, tidak lupa menyiapkan seseorang untuk hidup dan 

mencari rezeki. Selain itu pendidikan Islam juga tidak lupa 

melatih badan, akal, hati, perasaan, kemauan, tangan, lidah, dan 

pribadi. 

Sedangkan menurut Ibnu Khaldun ada enam tujuan yang 

hendak dicapai melalui pendidikan, yaitu: 

a. Menyiapkan seseorang dari segi keagamaan, yaitu dengan 

mengajarkan syair-syair agama menurut Al-Qur`an dan Hadits 

Nabi, sebab dengan jalan ini potensi iman diperkuat, 

sebagaimana halnya dengan potensi-potensi lain yang jika telah 

mendarah daging maka ia seakan-akan menjadi fitrah. 

b. Menyiapkan seseorang dari segi akhlak. 

c. Menyiapkan seseorang dari segi kemasyarakatan atau sosial. 

d. Menyiapkan seseorang dari segi vokasional atau pekerjaan 

sepanjang umur manusia. sedangan pengajaran atau pendidikan 

menurutnya termasuk di antara keterampilan-keterampilan itu. 
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e. Menyiapkan seseorang dari segi pemikiran, sebab dengan 

pemikiran seseorang dapat memegang berbagai pekerjaan atau 

keterampilan tertentu. 

f. Menyiapkan seseorang dari segi kesenian, disini termasuk 

musik, syair, khat, seni bina, dan lain-lain.
18

 

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

tujuan pendidikan Islam adalah untuk menjaga fitrah dan 

mengembangkan potensi bawaan manusia agar dapat berkembang 

secara optimal sesuai dengan ajaran syari‟at Islam, guna mencapai 

kehidupan yang mulia di dunia maupun akhirat. 

 

3. Kurikulum Pendidikan Islam 

Kurikulum merupakan salah satu aspek penunjang 

terlaksananya aktivitas pendidikan secara sistematis dan terarah, 

karena kurikulum merupakan jalan untuk mencapai tujuan 

pendidikan sekaligus pedoman dalam pelaksanaannya. Secara 

etimologi: 

Kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu curir yang artinya 

pelari atau curere yang berarti tempat berpacu. Jadi, istilah 

kurikulum berasal dari istilah dunia olahraga pada zaman 

Romawi kuno di Yunani yang mengandung pengertian suatu 

jarak yang harus ditempuh dalam kegiatan berlari mulai dari 

garis start sampai garis finish.
19

 

Secara terminologi, banyak para ahli yang mendefenisikan 

kurikulum. Dr. Addamardasyi Sarhan dan Dr. Munir Kamil yang 

disitir oleh al-Syaibani mengemukakan bahwa kurikulum adalah 

“sejumlah pengalaman pendidikan, kebudayaan, sosial, olahraga, dan 

                                                           
18

 Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam II, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 

55. 
19

 Novan Ary Wiyani dan Barnawi, Ilmu Pendidikan Islam: Rancang Bangun 

Konsep Pendidikan Monokotomik –Holistik, (Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2012), h. 167. 
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kesenian yang disediakan oleh sekolah bagi murid-muridnya di 

dalam dan di luar sekolah dengan maksud untuk berkembang 

menyeluruh dalam segala segi dan merubah tingkah laku mereka 

sesuai dengan tujuan-tujuan pendidikan.”
20

 

Jika dianalisis dari pengertian di atas, maka dapat dipahami 

bahwa kegiatan pendidikan bukan hanya di dalam kelas, namun juga 

di luar kelas dan menyentuh segala aspek yang dapat memberikan 

pengalaman belajar kepada peserta didik. 

Adapun makna kurikulum secara luas dapat dikelompokkan 

menjadi tiga, yaitu tradisional, modern, dan masa kini (up to date). 

a. Kurikulum Secara Tradisional 

Ahmad Tafsir mengemukakan, kurikulum dalam 

pandangan tradisional mengatakan bahwa:  

Kurikulum memang hanya rencana pelajaran. Pandangan 

tradisional ini sebenarnya tidak terlalu salah; mereka 

membedakan kegiatan belajar kurikuler dari kegiatan 

belajar ekstrakurikuler dan kokurikuler. Kegiatan kurikuler 

ialah kegiatan belajar untuk mempelajari mata-mata 

pelajaran wajib, sedangkan kegiatan kokurikuler dan 

ekstrakurikuler disebut mereka sebagai kegiatan penyerta.
21

 

b. Kurikulum Secara Modern 

Kurikulum dalam pandangan modern menurut Ramayulis 

adalah: 

Program pendidikan yang disediakan oleh sekolah yang 

tidak hanya sebatas bidang studi dan kegiatan belajarnya 

saja, akan tetapi meliputi segala sesuatu yang dapat 

mempengaruhi perkembangan dan pembentukan pribadi 

siswa sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan 
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sehingga dapat meningkatkan mutu kehidupannya yang 

pelaksanaannya bukan saja di sekolah tetapi juga di luar 

sekolah.
22

 

c. Kurikulum Secara Masa Kini  

Kurikulum dalam pandangan masa kini adalah strategi yang 

digunakan untuk mengadaptasikan pewarisan kultural dalam 

upaya untuk mencapai tujuan sekolah. Adapun Regan 

menyatakan bahwa “kurikulum lingkungan belajar dirancang 

untuk mengembangkan minat dan kemampuan peserta didik 

agar dapat berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan 

bangsa.”
23

 Artinya, pendidikan pada masa kini tidak hanya 

berorientasi pada kemampuan peserta didik secara pribadi, 

tetapi diharapkan juga agar kelak dapat mengimplementasikan 

kemampuannya dalam bentuk partisipasi secara langsung dan 

aktif dalam kehidupan bermasyarakat.  

Jika diaplikasikan dalam kurikulum pendidikan Islam, maka 

menurut Jalaluddin dan Usman Said, “kurikulum tersebut harus 

menyatu dengan ajaran Islam itu sendiri.”
24

 Fadlil al-Jamali 

menyatakan bahwa “semua jenis ilmu yang terkandung dalam Al-

Qur`an harus diajarkan kepada anak didik.”
25

 

Oleh karena itu, kurikulum pendidikan Islam merupakan 

pedoman kegiatan pendidikan yang mengacu atau berdasar kepada 

Al-Qur`an dan Hadits untuk membimbing peserta didik ke arah 
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tujuan tertinggi, yaitu manusia yang paripurna (insan kamil) yang 

strateginya telah tersusun secara sistematis. 

 

4. Pendekatan dan Metode Pendidikan Islam 

Pendekatan dapat diartikan sebagai cara pandang terhadap suatu 

objek persoalan. Pendekatan dalam proses belajar mengajar dapat 

diartikan sebagai cara pandang atau titik tolak yang digunakan dalam 

melakukan kegiatan belajar mengajar. Dalam konteks belajar, 

Lawson mendefenisikan pendekatan adalah “cara atau strategi yang 

digunakan pendidik untuk menunjang keefektifanan dan keefesianan 

dalam proses pembelajaran materi tertentu.”
26

 

Menurut Ramayulis, ada beberapa pendekatan yang dapat 

digunakan dalam pendidikan Islam, sebagai berikut: 

a. Pendekatan Pengalaman 

Pendekatan pengalaman yaitu pemberian pengalaman 

keagamaan kepada peserta didik dalam rangka penanaman nilai-

nilai keagamaan baik secara individual maupun kelompok. 

Belajar dari pengalaman lebih baik dibandingkan dengan 

sekedar bicara, namun tidak pernah berbuat sama sekali. 

Pengalaman yang dimaksud disini adalah pengalaman 

pengalaman yang sifatnya mendidik. 

b. Pendekatan Pembiasaan 

Pembiasaan adalah suatu tingkah laku tertentu yang 

sifatnya otomatis atau tanpa direncanakan terlebih dahulu dan 

berlaku begitu saja tanpa dipikirkan lagi. Agama Islam sangat 

mementingkan pendidikan kebiasaan, karena dengan 
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pembiasaan itulah diharapkan peserta didik mengamalkan 

agamanya secara berkelanjutan. 

c. Pendekatan Emosional 

Pendekatan emosional ialah usaha untuk mengunggah 

perasaan dan emosi peserta didik dalam meyakini ajaran Islam 

sehingga dapat merasakan mana yang baik dan yang buruk 

untuk dirinya. 

d. Pendekatan Rasional 

Pendekatan rasional adalah suatu pendekatan menggunakan 

rasio (akal) dalam memahami dan menerima kebesaran dan 

kekuasaan Allah Swt. Dengan kekuatan akalnya manusia dapat 

membedakan mana perbuatan baik dan mana perbuatan buruk, 

serta dengan akal pula manusia dapat membuktikan dan 

membenarkan adanya Allah Swt. Yang Maha Pencipta di atas 

segala sesuatu di dunia ini. Usaha maksimal guru dalam 

pendekatan rasional adalah dengan memberikan peran akal 

peserta didik dalam memahami dan menerima kebenaran 

agama. 

e. Pendekatan Fungsional 

Fungsional adalah usaha memberikan materi agama 

menekankan kepada segi kemanfaatan bagi peserta didik dalam 

kehidupan sehari-hari sesuai dengan tingkat perkembangannya. 

Ilmu agama yang dipelajari oleh anak di sekolah bukanlah 

hanya sekedar melatih otak, tetapi diharapkan berguna bagi 

kehidupannya, baik dalam kehidupan individu maupun dalam 

kehidupan sosial 

 

. 
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f. Pendekatan Keteladanan 

Pendekatan keteladanan adalah pemberian pengajaran 

dengan memperlihatkan teladan, baik yang berlangsung melalui 

penciptaan kondisi pergaulan yang akrab antara personal 

sekolah, perilaku pendidik dan tenaga pendidikan lain yang 

mencerminkan akhlak terpuji, maupun yang tidak langsung 

seperti melalui suguhan ilustrasi berupa kisah-kisah 

keteladanan.  

Keteladanan pendidik terhadap peserta didik merupakan 

kunci keberhasilannya dalam mempersiapkan dan membentu 

moral spiritual dan sosial anak. Hal ini karena pendidik adalah 

figur terbaik dalam pandangan anak yang akan dijadikannya 

sebagai teladan dalam mengidentifikasikan diri dalam segala 

aspek kehidupannya. 

g. Pendekatan Terpadu 

Pendekatan terpadu adalah pendekatan yang dilakukan 

dalam proses pembelajaran dengan memadukan secara serentak 

beberapa pendekatan.
27

 

E. Mulyasa berpendapat bahwa: 

Implementasi pendidikan agama Islam dalam bentuk kegiatan 

keagamaan sebagai upaya menciptakan budaya religius dapat 

dilakukan dengan cara pembinaan dan bimbingan, pengamalan, 

ajakan (persuasif), keteladanan dan pembiasaan bersikap agamis 

baik secara vertikal (hablumminallâh) maupun horizontal 

(hablumminannâs) dalam lingkungan sekolah.
28

 

Adapun metode mengajar menurut H. Abuddin Nata merupakan 

“cara atau langkah-langkah sistematik yang ditempuh oleh seorang 
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guru dalam menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik.”
29

 

“Metode dalam Bahasa Arab, dikenal dengan istilah thariqah yang 

berarti langkah-langkah strategis yang dipersiapkan untuk melakukan 

suatu pekerjaan.”
30

 

Metode merupakan suatu cara, jalan, prosedur, atau proses yang 

dilaksanakan secara sistematis atau dengan langkah-langkah urutan 

yang teratur untuk mencapai tujuan tertentu. Jika dikaitkan dengan 

dunia pendidikan, maka metode merupakan seperangkat cara yang 

diwujudkan dalam proses pendidikan agar peserta didik dapat 

menerima pelajaran dengan mudah dan efektif.  

Dalam penerapannya, metode pendidikan secara umum 

berkaitan erat dengan permasalahan individu dan sosisal peserta 

didik. Sama hal nya dengan metode pendidikan Islam, karena metode 

menyangkut keadaan individu dan sosial peserta didik, maka 

pendidik harus mengetahui dasar-dasar dari metode pendidikan 

Islam. “Sebab metode pendidikan itu hanyalah merupakan sarana 

atau jalan menuju tujuan pendidikan, sehingga jalan yang ditempuh 

oleh seorang pendidik haruslah mengacu pada dasar-dasar metode 

pendidikan tersebut. Dalam hal ini tidak bisa terlepas dari dasar 

agamis, biologis, psikologis dan sosiologis.”
31

 

a. Dasar Agamis 

Pelaksaan metode pendidikan Islam tentu tidak terlepas dari 

pengaruh agama. Negara Indonesia yang merupakan negara 

yang memiliki keragaman budaya dan umat beragama tidak 
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boleh luput dari perhatian pendidik dalam menentukan metode 

yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. 

Al-Qur`an dan Hadits merupakan dasar mutlak yang tidak 

bisa dipisahkan dari pendidikan Islam. Kedudukan Al-Qur`an 

dan Hadits sebagai dasar tertinggi menyebabkan metode apapun 

harus merujuk kepada keduanya. Sehingga metode apapun yang 

digunakan, dalam pelaksanaannya harus dilakukan sesuai 

dengan kebutuhan peserta didik dan tidak keluar dari koridor 

ajaran Islam, yaitu Al-Qur`an dan Hadits. 

b. Dasar Biologis 

Dalam pendidikan Islam, pendidik harus memerhatikan 

perkembangan biologis peserta didiknya. Perkembangan 

intelektual akan bertambah sejalan dengan perkembangan 

biologis. Seseorang yang memiliki keadaan biologis normal 

tentu memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda dengan 

seseorang dengan keadaan biologis tidak normal. Hal ini 

menyebabkan adanya pengaruh terhadap prestasi belajar peserta 

didik ketika ia memiliki cacat fisik. Sehingga kondisi biologis 

juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan metode yang 

akan digunakan dalam proses pembelajaran. 

c. Dasar Psikologis 

Selain sudut padat agama dan biologis, salah satu hal yang 

tidak boleh luput dalam metode pendidikan Islam adalah 

pertimbangan kondisi psikologis. 

Perkembangan psikis seseorang berjalan sesuai dengan 

perkembangan biologisnya, sehingga seorang pendidik 

dalam menggunakan metode pendidikan bukan saja 

memperhatikan psikologisnya, tetapi juga biologisnya. 

Karena seseorang yang secara biologis menderita cacat, 

maka secara psikologis dia akan merasa tersiksa karena 
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ternyata dia merasakan bahwa teman-temannya tidak 

mengalami seperti apa yang dideritanya. Dengan 

memperhatikan hal yang demikian ini, seorang pendidik 

harus jeli dan dapat membedakan kondisi jiwa peserta 

didik; karena pada dasarnya tidak ada manusia yang sama.
32

  

Oleh karena itu, kondisi jasamani dan rohani adalah hal 

yang tidak dapat dipisahkan, sehingga seorang pendidik dituntut 

untuk dapat mengembangkan potensi psikologis yang ada pada 

peserta didik. 

d. Dasar Sosiologis 

Manusia adalah makhluk sosial. Interaksi adalah hal yang 

tidak dapat dihindari oleh setiap manusia, bahkan terkadang 

interaksi antar individu dapat memberikan efek atau perubahan 

terhadap individu lain, baik perubahan positif maupun 

perubahan negatif. 

Interaksi antara peserta didik dengan sesama peserta didik, 

atau peserta didik dengan guru merupakan suatu interaksi timbal 

balik, yang keduanya akan memberikan dampak satu sama lain 

dari interaksi tersebut. Maka dampak positif atau negatif yang 

mungkin saja timbul, mengharuskan pendidik untuk dapat 

menjadi sosok tauladan dalam bersosial bagi peserta didik. 

Salah satu fungsi pendidikan adalah proses pewarisan nilai 

dan budaya masyarakat dari satu generasi kepada generasi 

berikutnya atau oleh pihak yang lebih tua kepada yang lebih 

muda. Dalam interaksi sosiologi terjadi pula proses 

pembelajaran. Pada saat ini seseorang yang lebih tua 

(pendidik) dituntut untuk menggunakan nilai-nilai yang 

sudah diterima oleh aturan etika dan kaidah umum 

masyarakat tersebut. Dan diharapkan pula agar pendidik 

mampu mengembangkan dan menginternalisasikan nilai-
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nilai tersebut kepada peserta didik dengan memperhatikan 

perkembangan kebudayaan dan peradaban yang muncul.
33

 

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa dengan dasar sosial 

pendidik yang telah ada, diharapkan dapat menginternalisasikan 

nilai-nilai sosial tersebut kepada peserta didik melalui metode 

pendidikan Islam yang dilaksanakan dalam proses 

pembelajaran. 

Menurut al-Nahlawi, metode untuk menanamkan rasa iman 

ialah sebagai berikut: 

a. Metode Hiwar (Percakapan) Qur`ani dan Nabawi 

Hiwar (dialog) ialah percakapan silih berganti antara dua 

pihak atau lebih mengenai suatu topik, dan dengan sengaja 

diarahkan kepada satu tujuan yang dikehendaki, dalam hal ini 

yakni dikehendaki oleh guru. Dalam Al-Qur`an dan Sunah Nabi 

Saw. terdapat berbagai jenis hiwar, yaitu: 

1) Hiwar khitabi atau ta‟abbudi, merupakan dialog yang 

diambil dari dialog antara Tuhan dan hamba-Nya. 

2) Hiwar washfi, ialah dialog antara Tuhan dengan malaikat 

atau dengan makhluk gaib lainnya.  

3) Hiwar qishashi terdapat dalam Al-Qur`an, yang baik 

bentuk maupun rangkaian ceritanya sangat jelas, 

merupakan bagian dari uslub kisah dalam Al-Qur`an. 

4) Hiwar jadali bertujuan untuk memantapkan hujjah (alasan) 

baik dalam menegakkan kebenaran maupun menolak 

kebatilan. 

5) Hiwar nabawi adalah hiwar yang digunakan oleh Nabi 

dalam mendidik sahabat-sahabatnya. 
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b. Metode Kisah Qur`ani dan Nabawi 

Dalam pendidikan Islam, terutama pendidikan agama Islam 

(sebagai suatu bidang studi), kisah sebagai metode pendidikan 

amat penting, karena kisah selalu memikat pembaca atau 

pendengarnya untuk mengikuti peristiwanya dan merenungkan 

maknanya. Kisah Qur`ani dan Nabawi dapat menyentuh hati 

manusia karena kisah itu menampilkan tokoh dalam konteksnya 

yang menyeluruh. Selain itu, kisah Qur`ani bukanlah hanya 

semata kisah atau semata-mata karya seni yang indah, ia juga 

suatu cara Tuhan mendidik umat agar beriman kepada-Nya. 

c. Metode Amtsal (Perumpamaan) Qur`ani dan Nabawi 

Adakalanya Tuhan mengajari umat dengan membuat 

perumpamaan. Cara seperti ini dapat digunakan guru dalam 

mengajar. Kebaikan metode ini yaitu mempermudah siswa 

memahami konsep yang abstrak, dapat merangsang kesan 

terhadap makna yang tersirat dalam perumpamaan tersebut. Jika 

dalam pendidikan menggunakan perumpamaan haruslah logis 

dan mudah dipahami, serta mengandung pemberian motivasi 

kepada pendengarnya untuk berbuat amal baik dan menjauhi 

kejahatan. 

d. Metode Keteladan 

Teladan merupakan salah satu pedoman dalam bertindak. 

Murid-murid cenderung meneladani pendidiknya, karena secara 

psikologis anak memang senang meniru. Namun yang ditiru 

oleh anak tidak saja yang baik, yang jelek pun ditirunya. 

Sehingga teladan yang diberikan harus merupakan hal-hal yang 

baik. Konsep ini jelas diajarkan oleh Rasulullah Saw. Metode 

pendidikan Islam berpusat pada keteladanan. Orang yang 
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memberikan teladan itu di sekolah adalah guru, kepala sekolah, 

dan semua aparat sekolah.  

e. Metode Pembiasaan 

Inti pembiasaan ialah pengulangan. Metode pembiasaan 

sangat baik digunakan, sehingga yang dibiasakan adalah hal 

yang benar. Metode pembiasaan berjalan bersama-sama dengan 

metode keteladanan, sebab pembiasaan itu lebih baik  

dicontohkan oleh guru. 

f. Metode ‘Ibrah dan Mau’izah 

„Ibrah dan i‟tibar ialah suatu kondisi psikis yang 

menyampaikan manusia kepada intisari sesuatu yang 

disaksikan, yang dihadapi, dengan menggunakan nalar, yang 

menyebabkan hati mengakuinya. Adapun mau‟izah ialah nasihat 

yang lembut yang diterima oleh hati dengan cara menjelaskan 

pahala atau ancamannya. 

g. Metode Targhib dan Tarhib 

Targhib ialah janji terhadap kesenangan, kenikmatan 

akhirat yang disertai bujukan. Tarhib ialah ancaman karena dosa 

yang dilakukan. Targhib bertujuan agar orang mematuhi aturan 

Allah, tarhib demikian juga. Tetapi tekanannya ialah targhib 

agar melakukan kebaikan, sedangkan tarhib agar menjauhi 

kejahatan.
34

 

Berdasarkan pemaparan mengenai pendekatan dan metode di 

atas, pada dasarnya yang harus dipahami adalah bahwa baik 

pendekatan maupun metode dalam pengaplikasiannya pada 

pendidikan agama Islam tidak terlepas atau harus mengacu pada 

pengajaran yang diajarkan pada Al-Qur`an dan Hadits. 
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5. Evaluasi Pendidikan Islam 

Secara harfiah “evaluasi berasal dari bahasa Inggris, evaluation 

yang berarti penialaian dan penaksiran. Dalam bahasa Arab, dijumpai 

istilah imtihan yang berarti ujian, dan khataman berarti cara menilai 

hasil akhir dari proses kegiatan.”
35

 Jika dikaitkan dengan pendidikan, 

maka evaluasi pendidikan berarti suatu proses penilaian terhadap 

kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan pendidikan. 

Menurut Ramayulis, term evaluasi dalam wacana keislaman 

tidak ditemukan padanan yang pasti, tetapi terdapat term-term 

tertentu yang mengarah kepada makna evaluasi. Term-term tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a. Al-Hisab memiliki makna mengira, menafsirkan, menghitung, 

dan menganggap.  

b. Al-Bala‟ memiliki makna cobaan atau ujian.  

c. Al-Hukm memiliki makna putusan atau vonis.  

d. Al-Qadha memiliki mana putusan.  

e. Al-Nazhr memiliki makna melihat.  

f. Al-Imtihan memiliki makna tujuan.
36

 

Dalam konteks pendidikan, jenis-jenis evaluasi yang dapat 

diterapkan pada pendidikan Islam, sebagai berikut: 

a. Evaluasi Formatif 

Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk 

mengetahui hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik setelah 

menyelesaikan program dan satuan bahan pelajaran pada suatu 

mata pelajaran tertentu. Dalam melaksanakan evaluasi formatif, 
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seorang guru perlu memperhatikan beberapa aspek sebagai 

berikut: 

1) Aspek fungsi, yaitu untuk memperbaiki proses 

pembelajaran mengarah ke arah yang lebih baik dan efisien. 

2) Aspek tujuan, yaitu untuk mengetahui sampai dimana 

penguasaan peserta didik tentang bahan pendidikan yang 

diajarkan dalam satu program atau satuan pelajaran serta 

sesuai atau tidaknya dengan tujuan. 

3) Aspek yang dinilai, yaitu untuk mengetahui aspek-aspek 

yang dinilai pada penilaian formatif yang meliputi tingkat 

pengetahuan peserta didik, keterampilan, dan sikapnya 

ketika dalam proses pembelajaran dilaksanakan. 

b. Evaluasi Sumatif 

Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan terhadap 

hasil belajar peserta didik setelah mengikuti pelajaran dalam 

satu setengah semester, satu semester, atau akhir tahun dalam 

rangka menentukan jenjang pendidikan berikutnya. Satu 

tahapan harus diselesaikan terlebih dahulu untuk kemudian 

beralih ke tahapan yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan 

firman Allah Swt.: 

َّ طَبَ ًقا َعن طََبق     ١٩ لَتَ رَۡكُبن
“Sungguh, akan kamu jalani tingkat demi tingkat (dalam 

kehidupan).” (QS. Al-Insyiqaq [84]: 19) 

Dalam melaksanakan evaluasi sumatif, seorang guru perlu 

memerhatikan beberapa aspek sebagai berikut: 

1) Aspek fungsi, yaitu untuk menentukan angka atau nilai 

peserta didik setelah mengikuti program bahan pelajaran 
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dalam setengah semester, satu semester, atau dalam satu 

tahun. 

2) Aspek tujuan, yaitu untuk mengetahui taraf hasil belajar 

yang dicapai peserta didik setelah mengikuti program bahan 

pelajaran dalam setengah semester, satu semester, atau 

dalam satu tahun. 

3) Aspek yang dinilai, yaitu untuk mengetahui aspek-aspek 

yang dinilai atas kemajuan hasil belajar meliputi 

pengetahuan, keterampilan, sikap, dan penguasaan peserta 

didik tentang materi pelajaran yang diberikan. 

4) Aspek waktu pelaksanaan, yaitu untuk mengetahui kapan 

sebaiknya evaluasi dilaksanakan. 

c. Evaluasi Diagnostik 

Evaluasi diagnostik adalah penilaian yang dilakukan 

terhadap hasil analisis keadaan belajar peserta didik, meliputi 

kesulitan-kesulitan atau hambatan-hambatan yang ditemui 

dalam pembelajaran. Dalam melakukan evaluasi diagnostik, 

seorang guru perlu memerhatikan beberapa aspek, sebagai 

berikut: 

1) Aspek fungsi, yaitu untuk mengetahui masalah-masalah 

yang mengganggu peserta didik atau hal-hal yang dapat 

mempersulit dan menghambat pembelajaran, baik dalam 

satu bidang pelajaran tertentu atau keseluruhan bidang 

pelajaran. 

2) Aspek tujuan, yaitu untuk membantu kesulitan atau 

mengatasi hambatan yang dialami peserta didik sewaktu 
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mengikuti pembelajaran pada satu mata pelajaran atau 

keseluruhan program pembelajaran. 

3) Aspek yang dinilai, yaitu untuk mengetahui hasil belajar 

yang diperoleh peserta didik, latar belakang kehidupannya, 

dan semua aspek yang menyangkut kegiatan pembelajaran. 

4) Aspek waktu pelaksanaan, yaitu untuk mengetahui kapan 

diperlukan pembinaan yang tepat dalam rangka 

meningkatkan mutu pengetahuan peserta didik. 

d. Evaluasi Penempatan 

Evaluasi penempatan adalah evaluasi yang dilakukan 

sebelum peserta didik mengikuti proses pembelajaran untuk 

kepentingan penempatan pada jurusan atau fakultas yang 

diinginkan dan sesuai dengan kemampuannya. Masing-masing 

perbedaan harus ditempatkan sebagaimana seharusnya, 

sehingga kelebihan individu dapat berkembang dan 

kelemahannya dapat diperbaiki. Hal ini sebagaimana firman 

Allah Swt.: 

  ....ِكَلِتِهۦ َشا  َعَلى   َملن يَ عۡ  قنۡل كنل  

“Katakanlah (Muhammad), ‟Tiap-tiap orang berbuat 

menurut keadaannya masing-masing....” (QS. Al-Isra‟ [17]: 

84) 

Dalam melakukan evaluasi penempatan, seorang guru perlu 

memerhatikan beberapa aspek, sebagai berikut: 

1) Aspek fungsi, yaitu untuk mengetahui potensi, 

kecenderungan kemampuan peserta didik dan keadaan 

pribadinya agar dapat ditempatkan pada posisinya. 



42 
 

2) Aspek tujuan, yaitu menempatan peserta didik pada tempat 

yang sebenarnya berdasarkan bakat, minat, kemampuan, 

kesanggupan, serta keadaan diri anak sehingga anak tidak 

mengalami hambatan dalam mengikuti pelajaran atau setiap 

program yang disajikan guru. 

3) Aspek yang dinilai, yaitu mengetahui keadaan fisik dan 

psikis, bakat, minat, kemampuan, pengetahuan, 

pengalaman, keterampilan, sikap, dan aspek-aspek lain 

yang dianggap perlu bagi kepentingan pendidikan anak 

selanjutnya. 

4) Aspek waktu pelaksanaan, yaitu untuk mengetahui kapan 

sebaiknya dilaksanakan evaluasi penempatan tersebut.
37

 

 

C. Sistem Pendidikan Kuttab dalam Islam 

1. Sejarah Pendidikan Kuttab 

Sebelum munculnya sekolah dan universitas yang kemudian 

dikenal sebagai lembaga pendidikan formal, sebenarnya telah 

berkembang lembaga-lembaga pendidikan Islam yang bersifat non 

formal. Di antara lembaga-lembaga pendidikan tersebut, salah 

satunya adalah kuttab. “Kuttab didirikan oleh bangsa Arab dan 

bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak usia 

sekolah dasar.”
38

 

“Kuttab atau maktab berasal dari kata dasar yang sama yaitu  

kataba yang artinya menulis. Sedangkan kuttab/maktab berarti 

tempat untuk menulis, atau tempat di mana dilangsungkan kegiatan 
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38

 Abuddin Nata, Sejarah Sosial Intelektual Islam dan Institusi Pendidikannya, 
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tulis menulis.”
39

 Namun Abdullah Fajar membedakan arti keduanya, 

ia mengatakan bahwa “maktab adalah istilah untuk zaman klasik, 

sedangan kuttab adalah istilah untuk zaman modern.”
40

 

Menurut Suwendi, masyarakat Hijaz telah belajar membaca dan 

menulis kepada masyarakat Hirah, dan masyarakat Hirah belajar 

kepada masyarakat Himyariyin. Adapun orang yang pertama 

kali belajar membaca dan menulis diantara penduduk Makkah 

adalah Sufyan Ibn Umayyah dan Abu Qais ibn „Abd al-Manaf, 

yang keduanya belajar kepada Bisyr ibn „Abd al-Malik. Kepada 

keduanyalah, penduduk Makkah belajar membaca dan 

menulis.
41

 

Ayat Al-Qur`an yang pertama kali turun, telah mengisyaratkan 

perintah untuk membaca, sehingga menggambarkan pentingnya 

membaca dan menulis sebagai sarana utama dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan, khususnya dalam pandangan Islam. Kepandaian 

tulis baca yang dianggap semakin perlu memberikan ruang yang luas 

bagi kuttab sebagai tempat belajar menulis dan membaca untuk 

berkembang dengan pesat. 

Potret pendidikan kuttab pada masa hidupnya Rasulullah Saw 

hanyalah mengajarkan menulis dan membaca, serta tempatnya 

adalah di rumah-rumah seorang guru. Guru yang mengajar 

menulis dan membaca di kuttab adalah kaum Zimmi, karena 

orang-orang Islam yang pandai menulis dan membaca 

jumlahnya masih sedikit, dan hampir semuanya bertugas 

sebagai penulis wahyu.
42

 

Semakin banyak orang Muslim yang pandai menulis dan 

membaca, semakin banyak pula masyarakat yang menyadari betapa 
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h. 16. 
41

 Suwendi, Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2004), h. 8. 
42

 Hamdan Husein Batubara dan Dessy Noor Ariani, Kuttab sebagai Potret 

Pendidikan Dasar Periode Klasik, dalam Jurnal Madrasah Ibtidaiyah, Vol. 1 No. 2 April 

2016, h. 101. 



44 
 

pentingnya pengajaran Al-Qur`an di kalangan anak-anak kaum 

muslimin. Oleh karena itu, mata pelajaran di kuttab ditambah 

dengan pelajaran membaca Al-Qur`an.  

Lembaga pendidikan kuttab mulai mencapai tingkat kemajuan 

yang berarti pada masa Khulafâ al-Râsyidîn, di mana para sahabat 

yang memiliki pengetahuan keagamaan membuka majelis 

pendidikan masing-masing. “Kemajuan lembaga kuttab ini terjadi 

ketika masyarakat muslim telah menaklukkan beberapa daerah dan 

menjalin kontak dengan bangsa-bangsa yang telah maju. Lembaga 

pendidikan ini menjadi sangat penting, sehingga para ulama 

berpendapat bahwa mengajarkan Al-Qur`an adalah fardhu 

kifâyah.”
43

 Akhirnya pada abad pertama Hijriyah, mulai muncul 

kuttab yang di samping memberikan pelajaran menulis dan 

membaca, juga mengajarkan membaca Al-Qur`an dan pokok-pokok 

agama. 

Pada mulanya, kuttab jenis ini merupakan pemindahan dari 

pengajaran Al-Qur`an yang berlangsung di masjid, yang 

sifatnya umum.  Anak-anak ikut pengajian di dalamnya tetapi 

karena mereka tidak dapat diharapkan untuk menjaga kesucian 

dan kebersihan masjid, lalu diadakan tempat khusus di samping 

masjid untuk tempat anak-anak belajar Al-Qur`an dan pokok-

pokok agama.
44

 

Selanjutnya berkembanglah tempat-tempat khusus untuk 

pengajaran anak-anak dan berkembanglah kuttab-kuttab yang bukan 

hanya mengajarkan Al-Qur`an, tetapi juga pengetahuan-pengetahuan 

dasar lainnya.  
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Pada masa Dinasti Umayyah, semangat para ulama dalam 

mengajar di berbagai kuttab yang mereka dirikan telah mendukung 

perkembangan dan penyebaran kuttab di berbagai wilayah Islam, 

sehingga pada akhir masa pemerintahan Dinasti Umayyah kuttab 

telah tersebar luas hampir pada setiap desa yang ada di wilayah 

Islam.  

Sementara kemajuan kuttab pada masa Abbasiyah terdapat pada 

infrastukturnya yang semakin baik. Mahmud yunus mengungkapkan 

bahwa pendidikan kuttab pada masa Abbasiyah telah ada pada tiap-

tiap desa, bahkan ada yang lebih dari satu kuttab pada setiap desa. 

2. Tujuan Kuttab 

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada pembahasan di atas, 

bahwa tujuan didirikinnya kuttab adalah sebagai tempat belajar 

membaca dan menulis yang kemudian berkembang menjadi tempat 

belajar ilmu-ilmu lainnya. Secara khusus, tujuan yang ingin dicapai 

oleh pendidikan kuttab, antara lain: 

a. Tujuan Keagamaan 

Anak-anak mampu menghafal Al-Qur`an dan mengetahui 

maknanya sehingga anak memiliki perbendaharaan taqwa, 

petunjuk dan kesucian yang amat berharga. 

b. Tujuan Pembentukan Budi Pekerti 

Dengan sugesti dari syair-syair, nasehat-nasehat serta 

keteladanan dalam sikap, maka pembentukan karakter pemuda 

yang diharapkan akan meniru tindak-tanduk orang saleh. 
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c. Tujuan Manfaat 

Ilmu politik, tata bahasa nahwu, ilmu hitung dan 

sebagainya diharapkan mampu memberi bekal nilai praktis 

dalam kehidupan sehari-hari.
45

 

 

3. Kurikulum Kuttab 

Menurut Philip K. Hitti yang dikutip dalam buku Sejarah 

Pendidikan Islam pada Periode Klasik dan Pertengahan karya 

Abudin Nata, “kurikulum pendidikan di kuttab ini berorientasi 

kepada Al-Qur`an sebagai suatu textbooks. Hal ini mencakup 

pengajaran membaca dan menulis, kaligrafi, gramatikal bahasa 

Arab, sejarah nabi hadits, khususnya yang berkaitan dengan Nabi 

Muhammad Saw.”
46

 

Materi pendidikan yang diajarkan di kuttab pada masa Khulafâ 

al-Râsyidîn sebelum masa khalifah Umar ibn Khattab adalah 

“belajar membaca dan menulis, membaca Al-Qur`an dan 

menghafalnya, belajar pokok-pokok agama Islam seperti cara 

wudhu, shalat, puasa, dan sebagainya.”
47

 Pada masa khalifah Umar 

bin Khattab, “ia kemudian menambahkan materi pelajaran kuttab 

seperti pelajaran berenang, mengendarai onta, memanah, dan 

membaca serta menghafal syair-syair yang mudah dan 

peribahasa.”
48
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Sejak abad ke-8 M, kuttab mengajarkan pengetahuan umum 

disamping ilmu agama. Hal ini terjadi akibat adanya 

persentuhan antara Islam dengan warisan budaya Helenisme 

sehingga banyak membawa perubahan dalam bidang kurikulum 

pendidikan Islam. Bahkan dalam perkembangan berikutnya 

kuttab dibedakan menjadi dua, yaitu kuttab yang mengajarkan 

pengetahuan non agama (secular learning) dan kuttab yang 

mengajarkan ilmu agama (religius learning).
49

 

Materi pelajaran kuttab pada berbagai negara Islam memiliki 

sedikit perbedaan. Misalnya di Maroko hanya diajarkan Al-Qur`an 

saja kepada anak-anak dan dipentingkan tulisannya. Sehingga 

pelajarannya tidak bercampur dengan pelajaran-pelajaran lain. 

Sedangkan di Andalusia pelajaran Al-Qur`an dan menulis dicampur 

dengan pelajaran-pelajaran lain seperti syair-syair, natsar (prosa), 

pokok-pokok ilmu nahwu dan sharaf dan tulisan indah. Dan di 

Afriqiah (Tunisia), pelajaran Al-Qur`an dicampur dengan pelajaran 

lain, tetapi menghafal Al-Qur`an lebih dipentingkan. 

Menurut Muhammad Yunus, secara garis besar gambaran 

pokok rencana pelajaran di kuttab, sebagai berikut: 

a. Membaca Al-Qur`an dan menghafalnya. 

b. Pokok-pokok agama Islam, seperti cara berwudhu, shalat, 

puasa, dan sebagainya. 

c. Menulis. 

d. Kisah atau riwayat orang-orang besar. 

e. Membaca dan menghafal syair-syair atau nasar (prosa). 

f. Berhitung. 

g. Pokok-pokok nahwu dan sharaf ala kadarnya.
50
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4. Pendekatan dan Metode Kuttab 

Pembelajaran pada masa klasik diberikan kepada murid-murid 

seorang demi seorang seperti sorogan dalam tradisi pesantren, dan 

belum terbagi atas kelas-kelas seperti sekolah sekarang. Jadi guru 

mengajar muridnya secara berganti-ganti. Mereka belajar dengan 

duduk bersila secara berkeliling (berhalaqah) menghadap guru. 

Sehingga guru dapat secara langsung mengamati gerak-gerik dan 

wajah anak didiknya, karena duduk dalam satu lingkaran yang sama 

rendah. 

Menurut Samsul Nizar yang dikutip dalam buku  Kuttab 

sebagai Potret Pendidikan Dasar karya Hamdan Husein Batubara 

dan Dessy Noor Ariani, “dengan sistem halaqah telah membuat 

pembelajaran di kuttab tidak hanya menyentuh dimensi intelektual, 

akan tetapi lebih menyentuh dimensi emosional dan spiritual peserta 

didik.”
51

 

Pada zaman dahulu belum ada kitab-kitab yang ditetapkan 

sebagai bahan ajar seperti sekarang, karena belum terdapat 

percetakan modern untuk mencetak buku-buku seperti sekarang. 

Pelajaran diberikan oleh guru dengan dibacakan oleh murid secara 

berulang-ulang atau dengan menyalin tulisan guru. “Menurut ciri 

khas pendidikan pada masa klasik, mata pelajaran di pendidikan 

kuttab tidak diajarkan sekaligus, melainkan satu per satu.”
52

 

Misalnya mula-mula dimulai dengan mengajarkan Al-Qur`an saja, 

setelah tamat (pandai membaca atau menghafalnya) baru diajarkan 

pokok-pokok kaidah bahasa Arab, kemudian setelah tamat pula baru 
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diajarkan mata pelajaran-pelajaran yang lain, dan begitulah 

seterusnya. 

Selain diberikan teori, guru juga mengajarkan praktik, yakni 

pendekatan rasional dan pendekatan fungsional sekaligus 

pendekatan keteladanan, di mana guru terlebih dahulu 

mencontohkan kemudian diikuti murid dalam pengawasan guru. 

Adapun hubungan guru dan anak didik di kuttab adalah seperti 

hubungan orang tua dan anak. Guru mengajar anak didiknya dengan 

rendah hati, kasih sayang dan penuh tanggung jawab. Jika guru 

menemukan anak didiknya berbuat salah ia akan menegurnya 

dengan lemah lembut, namun jika tidak menimbulkan efek jera, ia 

akan memberikan hukuman yang lebih keras dengan tujuan 

mendidik. 

Pada masa awal Dinasti Abbasiyah metode pendidikan dan 

pengajaran yang digunakan dapat dikelompokkan menjadi tiga 

macam cara, yaitu sebagai berikut: 

a. Metode lisan, berupa dikte, ceramah, qirâ`at dan diskusi. 

b. Metode menghapal, merupakan ciri umum pendidikan di masa 

ini. Murid-murid harus membaca secara berulang-ulang 

pelajarannya sehingga pelajaran tersebut melekat pada benak 

mereka. Sehingga dalam proses selanjutnya murid akan 

mengeluarkan kembali dan mengkontekstualisasikan pelajaran 

yang dihapalnya, sehingga dalam diskusi dan perdebatan murid 

dapat merespon, mematahkan lawan, atau munculnya sesuatu 

yang baru. 

c. Metode menulis, dianggap metode yang paling penting pada 

masa ini. Metode ini adalah pengkopian karya-karya ulama, 

sehingga terjadi proses intelektualisasi hingga tingkat 
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penguasaan ilmu murid semakin meningkat. Disamping itu juga, 

sebagai alat penggandaan buku-buku teks, karena pada masa ini 

belum ada mesin cetak, dengan pengkopian buku-buku 

kebutuhan terhadap teks buku sedikit teratasi.
53

 

 

5. Evaluasi Kuttab 

Berkaitan dengan bentuk evaluasi yang diterapkan di kuttab 

belum ditemukan penjelasan yang rinci. Hal ini dikarenakan karena 

sistem pengajaran pada waktu itu masih dilakukan seorang demi 

seorang, belum secara klasikal, serta lama waktu yang harus 

ditempuh di kuttab tidak ditentukan secara resmi.  

“Anak-anak yang tajam otaknya serta rajin belajar akan lekas 

maju pelajarannya dan cepat tamat ilmunya. Sebaliknya anak didik 

yang bodoh atau lemah intelektualnya atau bersifat malas akan 

lambat majunya karena lambat menguasai beberapa kompetensi 

yang telah ditetapkan oleh guru dalam pembelajaran tersebut.”
54

 

Dengan demikian, waktu tersebut bergantung pada keadaan anak 

didik. 

                                                           
53

 Samsul Nizar, Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan 

Era Rasulullah Sampai Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 114. 
54

 Hamdan Husein Batubara dan Dessy Noor Ariani, Kuttab sebagai Potret 

Pendidikan Dasar Periode Klasik, h. 110. 



 
 

51 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat yang menjadi lokasi penelitian adalah Kuttab Ibnu Abbas 

yang beralamat di Jl. Wana Kencana I Blok II No. 3 Kencana Loka, 

BSD City Serpong, Tangerang Selatan, Banten.  

Adapun waktu penelitian dimulai dengan observasi terlebih dahulu 

sekaligus menyampaikan permohonan izin untuk menjadikan Kuttab 

Ibnu Abbas sebagai objek penelitian pada tanggal 28 November 2017. 

Setelah mendapat persetujuan dari pihak sekolah, maka proses penelitian 

dilaksanakan pada bulan Mei 2018. 

 

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) 

yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

menerangkan atau menggambarkan fenomena atau suatu peristiwa yang 

terjadi. Menurut Anselm Strauss dan Juliet Corbin, penelitian kualitatif 

adalah “penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui 

prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.”
1
 

Penelitian kualitatif sebagai salah satu metode ilmiah sering 

digunakan dalam penelitian oleh sekelompok peneliti dalam bidang Ilmu 

Sosial dan sejumlah penelitian di bidang perilaku lainnya seperti Ilmu 

Pendidikan. Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah 

“prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

                                                           
1
 Anselm Strauss dan Juliet Corbin, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Tata  

Langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 4. 



52 
 

tertulis atau kesan dari orang dan perilaku yang dapat diamati untuk 

menunjang peneliti meneliti bidang pendidikan.”
2
 

Menurut Bogdan dan Biklen (1992) dalam Soehardi Sigit (2001), 

suatu penelitian dikatakan sebagai penelitian kualitatif jika mempunyai 

lima ciri, yaitu: 

1. Perangkat alami adalah sumber langsung data, dan peneliti adalah 

instrumen kunci (pokok). Peneliti pergi secara langsung ke tempat 

ia menaruh perhatian untuk mengobservasi dan mengumpulkan 

data. Mengenai perilaku yang tentunya tidak terlepas dari pengaruh 

tempat terjadinya perilaku tersebut, maka peneliti harus melihat atau 

menjadi saksi sendiri. 

2. Data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan 

dalam bentuk kata-kata atau gambar-gambar. Jenis data yang 

dikumpulkan mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, 

potret-potret, catatan audio, video tape, buku harian, komentar 

pribadi-pribadi, memo-memo, catatan resmi, dan lain-lain yang 

dapat menunjukkan kata-kata atau perbuatan orang yang 

sesungguhnya. 

3. Penelitian kualitatif bertalian hanya dengan proses dan hasil. 

Peneliti hanya peduli pada bagaimana hal itu terjadi, bagaimana 

orang berinteraksi satu sama lain, bagaiamana satu pertanyaan 

dijawab, arti daripada kata-kkata dan tindakannya, bagaimana sikap 

dijabarkan dalam tindakan, bagaimana suatu perintah dilaksanakan 

dan sebagainya. 

4. Penelitian kualitatif cenderung menganalisis data secara induktif. 

Penelitian kualitatif biasanya tidak memformlasikan sesuatu 
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hipotesis, lalu mengujinya, melainkan melihat dan melaporkan 

sebagaimana adanya, play it as it goes. 

5. Penelitian kualitatif peduli terhadap bagaimana hidup mereka, yang 

menjadi sasaran penelitian itu, dan mempunyai arti bagi kehidupan 

mereka.
3
 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu 

“penelitian yang dilakukan di tengah-tengah kancah kehidupan 

masyarakat.”
4
 Berdasarkan maksud suatu penelitian dilaksanakan, 

penelitian ini merupakan penelitian deskriptif (descriptive research), 

yaitu bentuk penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan dan 

menguraikan tentang suatu fenomena sosial, situasi, atau kejadian-

kejadian yang terjadi di lapangan. Menurut Sukardi, “penelitian 

deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan umum 

menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau 

subyek yang diteliti secara tepat.”
5
 

 

C. Sumber Data 

Sumber data merupakan segala sesuatu yang digunakan sebagai data 

untuk keperluan penelitian. Data kualitatif adalah apa yang dikatakan 

oleh orang-orang yang diajukan seperangkat pertanyaan oleh peneliti.  

Menurut Patton, apa yang orang-orang katakan itu merupakan 

sumber utama data kualitatif, apakah apa yang mereka katakan 

diperoleh secara verbal melalui suatu wawancara atau dalam bentuk 

tertulis melalui analisis dokumen, atau respon survei. Lebih konkret 

lagi, Patton mengatakan bahwa pada dasarnya data kualitatif itu 

                                                           
3
 Prasetyo Irawan, Metode Penelitian, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2009), h. 8.4-

8.5. 
4
 Dudung Abdurrahman, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Karunia 

Kalam Semesta, 2003), h. 7. 
5
 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2003), h. 157. 
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terdiri atas petikan-petikan dari orang-orang dan deskripsi tentang 

situasi, interaksi, dan peristiwa.
6
 

Mengenai sumber data penelitian ini, data dibagi menajdi dua jenis, 

yaitu: 

1. Sumber Data Primer 

Data primer adalah sumber data yang dijadikan sumber utama 

dalam penelitian dan langsung memberikan data kepada pengumpul 

data. Data ini bersumber dari ucapan dan tindakan yang diperoleh 

peneliti dari hasil wawancara dan observasi atau pengamatan 

langsung pada obyek selama kegiatan penelitian. Dalam penelitian 

ini, yang dijadikan data primer adalah Kepala Sekolah, Koordinator 

Kurikulum, dan Guru Kelas.  

2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data tambahan yang diperoleh dari 

sumber-sumber lain selain data primer, seperti dokumen-dokumen 

resmi, buku-buku, buku harian, dan sebagainya. Lexy J. Moleong 

menjelaskan bahwa “sumber di luar kata dan tindakan merupakan 

sumber kedua, jelas hal ini tidak bisa diabaikan. Dilihat dari sumber 

data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi 

atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen 

pribadi, dan dokumen resmi.”
7
 

Dalam penelitian ini yang dijadikan data sekunder adalah 

beberapa murid Kuttab, data-data administratif dan dokumentasi 

yang berkenaan dengan model pembelajaran sistem kuttab di Kuttab 

Ibnu Abbas. 

                                                           
6
 Rulam Ahmadi, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 

2014), h. 108. 
7
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2014), h. 159. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah-langkah yang 

diambil dalam mengumpulkan data atau keterangan untuk kepentingan 

penelitian. Beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, 

sebagai berikut: 

1. Wawancara (Interview) 

Wawancara (interview) adalah metode pengumpulan data 

melalui proses tanya jawab terkait obyek penelitian yang 

berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih, bertatap muka 

dan mendengarkan secara langsung keterangan-keterangan atau 

informasi-informasi. “Secara sederhana dapat dikatakan bahwa 

wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses 

interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang 

diwawancarai melalui komunikasi langsung.”
8
 

Menurut Sugiyono, “metode wawancara adalah suatu metode 

pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab kepada pihak 

tertentu yang dikerjakan secara sistematis dan didasarkan pada 

tujuan penelitian.”
9
 

Bila ditinjau dari bentuk pertanyaannya, maka wawancara 

dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu: 

a. Wawancara terstruktur, adalah suatu bentuk wawancara di 

mana pewawancara dalam hal ini peneliti menyusun secara 

terperinci dan sistematis rencana atau pedoman pertanyaan 

menurut pola tertentu dnegan menggunakan format yang 

baku. 

                                                           
8
 Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan, 

(Jakarta: Kencana, 2017), h. 372. 
9
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan 

R&D, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 312. 



56 
 

b. Wawancara tidak terstruktur, adalah apabila 

peneliti/pewawancara menyusun rencana (schedule) 

wawancara yang mantap, tetapi tidak menggunakan format 

atau urutan yang baku. 

c. Wawancara bebas, adalah wawancara yang berlangsung 

secara alami, tidak diikat atau diatur oleh suatu pedoman atau 

oleh suatu format yang baku.
10

 

Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara 

terstruktur, yaitu dalam melaksanakan wawancara peneliti 

membawa pedoman yang berisi hal-hal yang akan ditanyakan, 

sehingga wawancara tidak menyimpang dari tujuan. Data yang akan 

dicari melalui wawancara adalah tujuan, kurikulum, pendekatan dan 

metode, serta evaluasi di Kuttab Ibnu Abbas. 

Sistem pendidikan Islam terdiri dari; dasar dan tujuan 

pendidikan Islam, kurikulum pendidikan Islam, metode pendidikan 

Islam, alat pendidikan dan penilaian (evaluasi). Berdasarkan hal 

tersebut, maka peneliti merumuskan kisi-kisi instrumen wawancara 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Kisi-kisi Instrumen Wawancara 

No. 
Fokus 

Penelitian 
Indikator 

Nomor 

Item 

Jumlah 

Item 

1. 
Dasar dan 

Tujuan  

a. Latar belakang 

berdirinya Kuttab Ibnu 

Abbas. 

b. Tujuan berdirinya. 

c. Status kelembagaan. 

1 

 

 

2 

3 

1 

 

 

1 

1 

                                                           
10

 Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan, 

h. 376-377. 
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d. Perbedaan dan 

keunggulan. 

4, 5 

 

2 

 

2. Kurikulum 

a. Kurikulum yang 

digunakan di Kuttab 

Ibnu Abbas. 

b. Materi pelajaran dalam 

kurikulum yang 

diterapkan. 

c. Sumber belajar yang 

digunakan. 

d. Kegiatan 

ekstrakurikuler. 

e. Hambatan atau 

kesulitan dalam 

menerapkan kurikulum. 

6, 8, 36 

 

 

9, 18, 

28, 37 

 

10, 19, 

29, 38 

14, 30, 

39 

15 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

4 

 

3 

 

1 

 

 

3. 
Alat 

Pendidikan 

a. Persiapan guru dalam 

mengajar. 

b. Pendekatan yang 

digunakan. 

c. Metode yang 

digunakan. 

d. Faktor pendukung dan 

penghambat dalam 

penerapannya. 

17 

 

11, 20 

 

21, 31 

 

24 

 

 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

 

 

5. Evaluasi 

a. Aspek yang dinilai. 

 

b. Bentuk evaluasi. 

 

12, 22, 

40 

13, 23, 

32, 40 

3 

 

4 
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c. Hasil yang dicapai. 

 

7, 16, 

25, 42 

4 

 

6. 
Opini Murid 

dan Orang Tua 

a. Pendapat seputar 

sekolah. 

26, 27, 

33, 34, 

35, 40, 

41, 43 

8 

 

 

2. Observasi 

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan 

menggunakan pengamatan terhadap obyek yang diteliti. Sutrisno 

Hadi mengungkapkan, “metode observasi adalah suatu metode 

pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis tentang fenomena-fenomena yang diselidiki.”
11

 

Menurut Patton, “tujuan data observasi adalah untuk 

mendeskripsikan latar yang diobservasi; kegiatan-kegiatan yang 

terjadi di latar itu; orang-orang yang berpartisipasi dalam kegiatan-

kegiatan; makna latar, kegiatan-kegiatan, dan partisipasi mereka 

dalam orang-orangnya.”
12

 

Menurut Raymond Gold, mengenai observasi dan partisipan 

yang dipantau dapat dibedakan ke dalam empat jenis, sebagai 

berikut: 

a. Complete participant (partisipan sempurna), dalam hal ini 

peneliti turut serta seperti anggota kelompok dengan benar-

benar atau sungguh-sungguh, sehingga disebut complete 

(sempurna, lengkap). 

                                                           
11

 Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Andi Offset, 1999), h. 170. 
12

 Rulam Ahmadi, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 161. 
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b. Participant as observer (partisipan sebagai observer), dalam 

hal ini peneliti ikut serta secara penuh pada aktivitas-aktivitas 

dalam kelompok yang dipelajari, tetapi ia menyatakan dirinya 

jelas-jelas sebagai peneliti (observer), dan pemberitahuannya 

itu tidak kepada semua anggota kelompok, melainkan hanya 

kepada pemimpin kelompok saja. 

c. Observer as participant (observer sebagai partisipan), dalam 

hal ini peneliti dengan terang-terangan menyatakan sebagai 

observer (peneliti) yang diketahui hampir oleh semua anggota 

kelompok. 

d. Complete observer (observer sempurna), dalam hal ini peneliti 

semata-mata sebagai observer yang melihat dan mencatat 

tingkah laku dan kejadian-kejadian yang dipantau, tanpa 

mengikuti aktivitas yang ada dalam kelompok.
13

 

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai complete 

observer (observer sempurna) dan mengadakan observasi pada 

kegiatan pembelajaran dan pengamatan terhadap situasi dan kondisi 

di Kuttab Ibnu Abbas. 

3. Dokumentasi 

Menurut Sukardi, “dokumentasi yaitu teknik memperoleh 

informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen 

yang ada pada responden atau tempat dimana responden bertempat 

tinggal atau melakukan kegiatan sehari-hari.”
14

 Nana Syaodih 

Sukmadinata berpendapat bahwa “metode dokumentasi merupakan 

metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan 

                                                           
13

 Prasetyo Irawan, Metode Penelitian, h. 8.9. 
14

 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya, h. 81. 
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menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik tertulis, 

gambar, maupun elektronik.”
15

 

Dengan demikian, dokumentasi merupakan metode 

pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data 

baik berupa tertulis, gambar, atau elektronik. 

Sumber data yang ada pada umumnya dapat dibedakan 

menjadi dua macam, yaitu: 

a. Dokumentasi resmi, termasuk surat keputusan, surat instruksi, 

dan surat bukti kegiatan yang dikeluarkan oleh kantor atau 

organisasi yang bersangkutan. 

b. Dokumentasi tidak resmi, yang berupa surat nota, surat pribadi 

yang memberikan informasi kuat terhadap suatu kejadian.
16

 

Adapun bentuk dokumentasi yang digunakan berupa foto-foto 

atau gambar tentang aktivitas guru dan peserta didik, dokumen-

dokumen sekolah, dan artikel-artikel sekolah terkait profil sekolah, 

struktur organisasi, keadaan guru,  siswa dan sarana prasarana, dan 

lain-lain yang dapat mendukung data atau informasi dalam 

penelitian ini. 

 

E. Teknik Analisis Data 

“Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan 

data ke dalam; pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat 

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang 

disarankan oleh data.”
17

 Selanjutnya, Bogdan dan Biklen menyatakan: 

Data analysis is the process of systematically searching and 

arranging the interview transcripts, fieldnotes, and others materials 

                                                           
15

 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2012), h. 220. 
16

 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya, h. 81. 
17

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi, h. 248. 



61 
 

that you accumulate to increase your own understanding of them 

and to anable you to present what you have discovered to others. 

Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa analisis data merupakan 

suatu proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip 

wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumen, foto, dan 

material lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang 

data yang telah dikumpulkan, sehingga memungkinkan temuan 

penelitian dapat disajikan dan diinformasikan kepada orang lain.
18

 

Adapun analisis data yang dirumuskan oleh Miles dan Huberman 

terbagi atas tiga kegiatan, sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, 

memilih, memfokuskan, membuang, dan mengorganisasikan data 

dalam satu cara, di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan 

diverifikasikan. Oleh kare itu reduksi data berlangsung selama 

kegiatan penelitian dilaksanakan sampai laporan akhir penelitian 

lengkap dan selesai disusun. 

2. Data Display atau Penyajian Data 

Display dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang 

telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Data display dalam kehidupan sehari-hari 

atau dalam interaksi sosial masyarakat terasing, maupun lingkungan 

belajar di sekolah atau data display surat kabar, snagat berbeda 

antara satu dengan yang lain. Namun dengan melihat tayangan atau 

data display dari suatu fenomena akan membantu seseorang 

memahami apa yang terjadi. 

Penyajian data dalam skripsi ini merupakan gambaran seluruh 

informasi tentang sistem pendidikan Islam di Kuttab Ibnu Abbas. 
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 Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan, 

h. 400. 
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3. Kesimpulan/Verifikasi 

Perlu diingat bahwa antara reduksi data, display data, dan 

penarikan kesimpulan merupakan segitiga yang saling berhubungan. 

Dengan kata lain, pada waktu melakukan reduksi data pada 

hakikinya sudah penarikan kesimpulan, dan pada waktu penarikan 

kesimpulan selalu bersumber dari reduksi data atau data yang sudah 

direduksi dan juga dari display data.
19

 

 

F. Teknik Keabsahan Data 

“Menentukan validitas berarti menentukan sejauh mana pengukuran 

menggambarkan apa yang diteliti.”
20

 Validitas data dimaksudkan 

sebagai pembuktian bahwa data yang diperoleh sesuai dengan yang 

sesungguhnya. Adapun salah satu teknik yang digunakan untuk 

membuktikan kesahihan data, yaitu teknik triangulasi. 

Menurut H. Boy S. Sabarguna, triangulasi (triangulation) 

merupakan suatu pendekatan terhadap pengumpulan data, dengan 

mengumpulkan bukti secara seksama dari berbagai sumber yang 

berbeda-beda dan berdiri sendiri-sendiri, dan seringkali juga dengan 

alat yang berbeda-beda (contoh: membandingkan kesaksian lisan 

dengan catatan tertulis), atau mengacu pada perspektif teoretis yang 

berbeda.
21

 

Maksudnya peneliti perlu mendapatkan data yang tidak hanya 

diambil dari satu sumber saja, melainkan beberapa sumber. Hal ini 

dimaksudkan agar dapat mengecek kebenaran data sejenis yang 

diperoleh dari sumber lain. Teknik triangulasi menurut Patton ada empat 

macam, yaitu sebagai berikut: 
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 Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan, 

h. 408-409. 
20

 H. Boy S. Sabarguna, Analisis Data pada Penelitian Kualitatif, (Jakarta: UI-

Press, 2004), h. 27. 
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1. Triangulasi data (data triangulation) yaitu peneliti menggunakan 

beberapa sumber data untuk mengumpulkan data yang sama. 

2. Triangulasi metode (methodological triangulation) yaitu penelitian 

yang dilakukan dengan menggunakan teknik atau metode 

pengumpulan data yang berbeda. 

3. Triangulasi peneliti (investigator triangulation) yaitu hasil 

penelitian baik data maupun simpulan mengenai bagian tertentu 

atau keseluruhannya diuji validitasnya dari beberapa peneliti. 

4. Triangulasi teori (theoritical triangulation) yaitu triangulasi yang 

dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan perspektif lebih dari 

satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji.
22

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi data 

(data triangulation) dan triangulasi metode (methodological 

triangulation). Triangulasi data yaitu peneliti mengumpulkan data yang 

sama dari sumber informasi yang berbeda-beda, kemudian dibandingkan 

dan diuji satu sama lain untuk mengecek kebenaran suatu informasi 

yang diperoleh. Sedangkan triangulasi metode yaitu peneliti 

mengumpulkan data dengan cara yang berbeda. Pada penelitian ini 

peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan teknik wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. 

G. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian pada penelitian ini terbagi atas tiga tahapan, 

sebagai berikut: 
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1. Tahap Persiapan 

Pada tahap persiapan, peneliti mencari informasi terlebih 

dahulu dari diskusi bersama salah seorang guru TPQ Kuttab Ibnu 

Abbas dan dari internet untuk memperoleh gambaran umum. 

Sebelum mengajukan proposal dan judul skripsi, peneliti terlebih 

dahulu mempersiapkan administrasi berupa surat izin penelitian 

terhadap pihak fakultas, lalu kemudian mengadakan observasi ke 

Kuttab Ibnu Abbas dan wawancara singkat terkait gambaran umum 

Kuttab Ibnu Abbas. 

Setelah mendapat izin dari Kuttab Ibnu Abbas dan mendapat 

persetujuan judul skripsi, kemudian peneliti membuat rancangan 

penelitian agar penelitian yang akan dilakukan lebih terarah. Selain 

itu peneliti membuat pedoman wawancara dan menyiapkan 

beberapa peralatan yang dibutuhkan dalam proses penelitian, seperti 

kamera, perekam, buku catatan, dan sebagainya. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan merupakan tahap inti dalam penelitian, 

karena pada tahap ini peneliti mencari dan mengumpulhkan data 

yang diperlukan untuk hasil penelitian. Pada tahap ini peneliti 

mengadakan wawancara dan observasi sebagai langkah utama 

dalam proses pengumpulan data. Selain itu, untuk melengkapi data, 

peneliti juga mengumpulkan beberapa dokumen-dokumen atau 

arsip-arsip dari sekolah dan dokumentasi. 

Ketika data telah terkumpul, maka penulis melakukan analisis 

data dan pengecekan agar dapat diketahui hal-hal yang belum 

terungkap atau terlupakan selama proses pengumpulan data. 
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3. Tahap Penyelesaian 

Tahap penyelesaian merupakan tahap akhir dari penelitian, di 

mana data yang yang telah dianalisis, diolah, disusun, dan 

disimpulkan, selanjutnya disajikan dalam bentuk laporan penelitian. 

Laporan penelitian ini disajikan dengan mengacu pada pedoman 

penulisan skripsi Institut Ilmu Al-Qur`an Jakarta. 
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BAB IV 

ANALISIS HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum 

1. Profil Kuttab Ibnu Abbas  

a. Nama Lembaga : Kuttab Ibnu Abbas BSD  

b. Alamat : Jl. Wana Kencana I Blok iI No. 3 Kencana  

   Loka BSD 

1) Kelurahan : Rw. Buntu  

2) Kecamatan : Serpong 

3) Kota : Tangerang Selatan 

4) Provinsi : Banten 

5) Kode Pos : 15310 

6) Telp/Hp : (021) 29308481 

7) Email : info.ibnuabbas@gmail.com  

c. Penyelenggara : Yayasan Ibnu Abbas Bumi Serpong Damai 

d. Status : Lembaga Pendidikan Non-Formal 

e. Mulai Operasional : 2015 

f. Jumlah Siswa : 92 

 

2. Sejarah 

Kuttab Ibnu Abbas berdiri sejak tahun 2015. Pendirian kuttab 

ini bisa dikatakan spontanitas. Hal ini berawal dari percakapan 

santai antara ustadz Haidar Abdullah dan beberapa kawan lainnya 

yang anaknya mengaji setiap sore, yakni ingin membuat lembaga 

pendidikan seperti homeschooling. Anak-anak tersebut mengaji 

setiap sore sekaligus menyetorkan hafalan Al-Qur`an. Dengan 

mailto:info.ibnuabbas@gmail.com
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waktu yang singkat di sore hari, ternyata anak-anak tersebut 

mencapai hafalan yang cukup banyak.  

Melihat perkembangan anak-anak tersebut, maka percakapan 

tadi yang awalnya ingin membuat tempat belajar seperti 

homeschooling, berkembang menjadi sekolah komunitas setara 

dengan sekolah dasar yang terfokus pada hafalan Al-Qur`an dan 

bahasa Arab tetapi tanpa pesantren.  

Bahasa Arab juga menjadi salah satu hal yang difokuskan, 

karena Al-Qur`an diturunkan dengan berbahasa Arab, sehingga 

dengan pemahaman bahasa Arab yang baik, diharapkan dapat 

menunjang anak dalam menghafal Al-Qur`an.  

Selain itu, alasan berdirinya kuttab tanpa pesantren ini karena 

banyaknya keluarga yang menginginkan anaknya bisa menghafal 

Al-Qur`an dan bahasa Arab, namun di satu sisi tidak siap untuk 

melepas anaknya ke pesantren. Sehingga menjadi alasan dan 

tantangan tersendiri untuk membuat pendidikan berbasis sekolah 

biasa, tetapi mengambil kelebihan yang ada di pesantren.  

Akhirnya, didirikanlah Kuttab Ibnu Abbas dengan model 

pendidikan Al-Qur`an bilingual untuk anak-anak tingkat Sekolah 

Dasar (SD) dengan menggabungkan kemampuan menghafal dan 

memahami Al-Qur`an sesuai dengan tingkat intelektualitas usia 

mereka, serta lancar berbahasa Arab. 

Pada tahun pertama, sosialisasi di mulai dari teman-teman dan 

mulut ke mulut saja, karena wacana ingin membuat homeschooling 

dan sejenisnya. Kehadiran Kuttab Ibnu Abbas ternyata mengundang 

minat yang besar dari para orang tua, sehingga mereka memutuskan 

untuk memasukkan bahkan memindahkan anak-anaknya ke kuttab 

Ibnu Abbas.  
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Kuttab Ibnu Abbas dimulai dengan mengontrak rumah di 

daerah sekitar Kuttab Ibnu Abbas sekarang. Bermula dari 3 kelas 

dengan jumlah santri kurang lebih 28 anak. Keberadaan Kuttab Ibnu 

Abbas membuahkan minat yang besar dari masyarakat sekitar. 

Banyak keluarga yang ingin memasukkan anaknya ke Kuttab Ibnu 

Abbas, sehinga tidak cukup dengan hanya mengandalkan kontrakan 

yang luasnya terbatas. Akhirnya para pengurus memutuskan untuk 

menyewa tempat yang lebih luas dan strategis untuk ditempati 

belajar, dan mulai melakukan pembangunan sedikit demi sedikit. 

Seiring berjalannya waktu, konsep kuttab ini makin dikenal di 

masyarakat luas, sehingga para orang tua berbondong-bondong 

mendaftarkan anaknya ke Kuttab Ibnu Abbas BSD. Namun Kuttab 

ini memiliki prinsip yang kuat. Meski dengan pendaftar yang 

banyak, seleksi yang dilakukan cukup ketat dan membutuhkan 

komitmen yang kuat dari para orang tua dan santri untuk masuk ke 

Kuttab Ibnu Abbas BSD.
1
 

  

3. Visi dan Misi 

Visi : Menjadi model pendidikan Al-Qur`an untuk anak-anak 

tingkat Sekolah Dasar (SD) yang mampu menggabungkan 

kemampuan menghafal dan memahami Al-Qur`an sesuai  

dengan tingkat intelektualitas usia mereka. 

Misi : 

a. Melahirkan anak-anak yang hafal Al-Qur`an dan lancar Bahasa 

Arab Tanpa Pesantren. 

                                                           
1
 Wawancara dengan Kepala Kuttab Ibnu Abbas BSD, Haidar Abdullah, BSD, 29 

Mei 2018. 



70 
 

b. Memasyarakatkan tradisi menghafal dan memahami Al-Qur`an, 

mulai usia dini (sekolah dasar). 

c. Menciptakan lingkungan bernuansa Qur`ani. 

d. Menghidupkan syi’ar “KEMBALI KEPADA AL-QUR`AN” di 

tengah masyarakat. 

e. Mengajarkan Tauhid sejak awal kepada anak didik. 

f. Membuka peluang bagi Muslimin untuk berinvestasi akhirat 

dibidang pendidikan Al-Qur`an. 

  

4. Pendidik dan Tenaga Pendidikan 

Guru di Kuttab Ibnu Abbas BSD tidak diberatkan dengan 

kualifikasi yang berbagai macam. “Kualifikasi guru di Kuttab Ibnu 

Abbas yaitu dari Qur`annya bagus, dan bisa bahasa Arab.”
2
 Hal 

yang pokok dalam kualifikasi guru di Kuttab Ibnu Abbas BSD 

adalah Qur`an dan Bahasa Arab, karena sesuai dengan sebutannya 

yaitu sekolah Al-Qur`an Bilingual.  

Berikut susunan dewan pengajar di Kuttab Ibnu Abbas BSD, 

antara lain: 

a. Tahfizh 

1) Fauzan Ali, Lc. 

2) Ustadz Basthoh, Lc. 

3) Ahmad Syukri, S.Pd. 

4) Hendro Prasetya, S.Pd. 

5) Ihsan Ashari, S.Q. 

6) Agus Budiyanto, Lc. 

7) Ahmad Sabila Rasyad, S.Pd. 

                                                           
2
 Wawancara dengan Kepala Kuttab Ibnu Abbas BSD, Haidar Abdullah, BSD, 29 

Mei 2018. 
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8) Nira Ervina 

9) Trisna Apriyani 

b. Bahasa Arab 

1) Raghdah 

2) Muhsin Al Maghriby 

3) Annisa Sapta Dewi, S.Pd.I. 

4) Muhammad Habibi, Lc. 

c. Calistung dan Umum 

1) Rini Murtini, ST. 

2) Yiyin Suslinaya
3
 

 

5. Sarana dan Prasarana 

Kuttab Ibnu Abbas BSD jika dibandingkan dengan sekolah-

sekolah lain masih tergolong dini dan dalam proses pembangunan, 

sehingga sarana dan prasarana bukanlah hal yang pokok. Hal yang 

terpenting adalah adanya ruang kelas yang nyaman untuk digunakan 

dalam proses pembelajaran.  

Ruang kelas di Kuttab Ibnu Abbas masing-masing dilengkapi 

dengan satu papan tulis dan satu buah AC untuk menunjang 

kenyamanan santri dalam belajar. Selain itu, terdapat beberapa 

ruangan yang dilengkapi dengan kursi dan meja untuk belajar, 

namun ada pula yang tidak, karena proses pembelajarannya 

menggunakan metode talaqqi dalam kelompok kecil (halaqah).
4
 

Berikut daftar sarana dan prasarana di Kuttab Ibnu Abbas BSD. 

 

 

                                                           
3
 Profil Pengajar Kuttab Ibnu Abbas BSD, http://www.ibnuabbas-bsd.com/  diakses 

tanggal 13 Juni 2018. 
4
 Hasil observasi Selasa, 29 Mei 2018. 

http://www.ibnuabbas-bsd.com/
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Tabel 4.1 Sarana dan Prasarana Kuttab Ibnu Abbas BSD 

No. Jenis Ruang Jumlah Kondisi 

1 Ruang Belajar 10 Baik 

2 Kantor 1 Baik 

3 Ruang Guru Laki-laki 1 Baik 

4 
Ruang Guru 

Perempuan 
1 Baik 

5 Toilet Laki-laki 2 Baik 

6 Toilet Perempuan 2 Baik 

 

 

6. Struktur Organisasi 

Kuttab Ibnu Abbas merupakan lembaga pendidikan non-

formal yang dibawahi oleh sebuah yayasan, yaitu Yayasan Ibnu 

Abbas Bumi Serpong Damai. Adapun susunan pengurus yayasan 

Ibnu Abbas BSD, sebagai berikut: 

a. Dewan Pembina 

Ketua : dr. Haidar Abdullah 

Anggota : Dwi Arinto Nugroho, SE. 

  Andi M Tandamarung, SH. 

b. Dewan Pengurus 

Ketua : Agung Triyono Safar 

Sekretaris : Indra Marta, ST. 
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Bendahara : Sova Budiman, MBA.
5
 

 

Berikut struktur organisasi Kuttab Ibnu Abbas BSD: 

4.1 Struktur Organisasi Kuttab Ibnu Abbas BSD 

 

 

7. Keadaan Siswa 

Kuttab Ibnu Abbas terdiri atas 3 tingkatan kelas dengan 

masing-masing kelas terbagi menjadi beberapa halaqah, dan setiap 

halaqah terdiri atas 7-12 santri. Terlepas dari pencapaian tahfizh, 

kelas ini dibagi berdasarkan kematangan usia anak, sebagaimana di 

sekolah lain pada umumnya. Domisili santri Kuttab sebagian besar 

berasal dari daerah sekitar BSD. Berikut rincian kelas dan jumlah 

santri di Kuttab Ibnu Abbas. 

 

 

                                                           
5
 Susunan Pengurus Yayasan Kuttab Ibnu Abbas BSD, http://www.ibnuabbas-

bsd.com/  diakses tanggal 13 Juni 2018. 

Kepala Kuttab 

dr. Haidar Abdullah 

Mas'ul Qur`an 

Ihsan Ashari, SQ. 

Mas'ul Bahasa Arab 

Basthoh, Lc. 

Guru 

Mas'ul MPU 

Rini Martini, ST. 

Kabag Kurikulum 

Muhammad Habibi, Lc. 

http://www.ibnuabbas-bsd.com/
http://www.ibnuabbas-bsd.com/
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Tabel 4.2 Kelas dan Jumlah Santri Kuttab Ibnu Abbas BSD 

Kelas Halaqah Jumlah Santri 

1 

A 12 

B 12 

C 9 

D 9 

2 

A 8 

B 7 

C 10 

3 

A 7 

B 8 

C 10 

Total 10 92 

 

B. Sistem Pendidikan Kuttab Ibnu Abbas 

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, 

dan dokumentasi, peneliti akan menganalisis data-data tersebut dengan 

teknik deskriptif kualitatif. Artinya, peneliti akan menggambarkan dan 

menguraikan tentang fenomena sosial, situasi, atau kejadian-kejadian 

yang terjadi di lapangan berdasarkan data tersebut, sehingga 

memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh. 

Sistem pendidikan Kuttab Ibnu Abbas merupakan sistem 

pendidikan yang muncul di tengah-tengah maraknya lembaga, sekolah-

sekolah, atau madrasah-madrasah Islam negeri maupun swasta. Sistem 

pendidikan ini mengacu pada sistem pendidikan kuttab di masa lalu. 

Munculnya sistem pendidikan ini diharapkan dapat menjawab 
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kebutuhan masyarakat khususnya umat Islam terhadap peningkatan 

kualitas kehidupan yang sesuai dengan tuntutan zaman saat ini. 

1. Tujuan 

Tujuan merupakan komponen penting yang membeikan 

pengaruh besar terhadap komponen lain. Dalam pendidikan, tujuan 

adalah hal yang menentukan apa saja hasil yang ingin dicapai dan 

akan seperti apa hasil tersebut di masa mendatang. Dengan adanya 

tujuan, segala aktivitas yang berkenaan dengan proses pendidikan 

akan lebih terarah dan sistematis. 

Tujuan pendidikan pada umumnya tentu ingin menciptakan 

generasi yang beriman dan bertaqwa, cerdas dan berakhlak mulia, 

serta mampu secara mandiri dan tanggung jawab dalam masyarakat.  

Sebagaimana sekolah pada umumnya, Kuttab Ibnu Abbas pun 

memiliki tujuan yang serupa. Namun kuttab ini memiliki tujuan 

khusus yang ingin dicapai, yaitu mencetak generasi penghafal Al-

Qur`an dan lancar berbahasa Arab. Hal ini sebagaimana 

disampaikan oleh Kepala Kepala Kuttab Ibnu Abbas, Ustadz dr. 

Haidar Abdullah, sebagai berikut: 

Intinya sebenarnya kita ingin anak kita hafal Al-Qur`an dan 

bisa bahasa Arab, seperti anak pesantren. Kebetulan 

marhalahnya masih SD, jadi nanti kalau ketinggalan sedikit di 

mata pelajaran umum, masih bisa dikejar, bisa melanjutkan 

nanti di SMP dan SMA biasa dan bisa menjadi apa saja, tapi 

sudah hafal Al-Qur`an dan bisa berbahasa Arab.
6
 

Adapun latar belakang berdirinya Kuttab Ibnu Abbas, sebagai 

berikut: 

                                                           
6
 Wawancara dengan Kepala Kuttab Ibnu Abbas BSD, Haidar Abdullah, BSD, 29 

Mei 2018. 
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1. Besarnya komunitas anak-anak Muslim yang sedang berada 

pada fase keemasan yakni yang berumur antara 6 sampai 12 

tahun. 

2. Besarnya perhatian orang tua Muslim terhadap aktivitas yang 

terkait dengan hafalan dan pemahaman Al-Qur`an. 

3. Pentingnya penggabungan kemampuan hafalan dan 

pemahaman Al-Qur`an. 

4. Pentingnya pembentukan akhlak dan karakter anak yang Islami. 

5. Pentingnya memasyarakatkan Bahasa Arab sebagai bahasa 

sehari-hari. 

6. Pentingnya pengenalan tauhid kepada anak sejak dini. 

7. Saatnya  menciptakan model Pesantren Tahfizh tingkat dasar, 

pencetak generasi Qur`ani sejak dini yang mampu menghafal 

Al-Qur`an secara utuh (30 Juz) serta memahaminya secara 

umum.
7
 

Berangkat dari hal tersebut, maka disusunlah visi dan misi 

untuk mencapai tujuan tersebut. Visi Kuttab Ibnu Abbas adalah 

menjadi model pendidikan Al-Qur`an untuk anak-anak tingkat 

Sekolah Dasar (SD) yang mampu menggabungkan kemampuan 

menghafal dan memahami Al-Qur`an sesuai  dengan tingkat 

intelektualitas usia mereka. Adapun langkah-langkah yang 

dilakukan dalam usaha untuk mencapai visi tersebut yaitu dengan 

menjalankan misi, sebagai berikut: 

a. Melahirkan anak-anak yang hafal Al-Qur`an dan lancar Bahasa 

Arab Tanpa Pesantren. 

                                                           
7
 Latar Belakang Kuttab Ibnu Abbas BSD, http://www.ibnuabbas-bsd.com/  diakses 

tanggal 21 Juli 2018. 

http://www.ibnuabbas-bsd.com/
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b. Memasyarakatkan tradisi menghafal dan memahami Al-Qur`an, 

mulai usia dini (sekolah dasar). 

c. Menciptakan lingkungan bernuansa Qur`ani. 

d. Menghidupkan syi’ar “KEMBALI KEPADA AL-QUR`AN” di 

tengah masyarakat. 

e. Mengajarkan Tauhid sejak awal kepada anak didik. 

f. Membuka peluang bagi Muslimin untuk berinvestasi akhirat 

dibidang pendidikan Al-Qur`an. 

Berdasarkan visi-misi tersebut, maka lulusan dari Kuttab Ibnu 

Abbas diharapkan nantinya mampu menjadi generasi yang 

melanjutkan studi ke jenjang selanjutnya serta terjun di masyarakat 

dengan berbekal kemampuan menghafal Al-Qur`an dan berbahasa 

Arab yang telah diajarkan sejak dini di Kuttab Ibnu Abbas. 

 

2. Kurikulum 

Kurikulum diartikan sebagai kumpulan mata pelajaran yang 

diajarkan dan disesuaikan dengan tujuan kuttab. Kurikulum tersebut 

juga ikut berkembang sesuai dengan kebutuhan. 

Pendidikan kuttab pada masa Rasulullah Saw hanyalah 

mengajarkan menulis dan membaca. Namun pada masa Abu Bakar 

dan Umar bin Khattab terdapat materi tambahan yaitu Al-Qur`an. 

Penambahan materi pelajaran Al-Qur`an ini menjadi ciri khas 

tersendiri bagi kuttab hingga saat ini. 

Mengadopsi sistem pembelajaran kuttab zaman dahulu, Kuttab 

Ibnu Abbas juga menitikberatkan pada materi Al-Qur`an. Tidak 

hanya itu saja, uniknya di kuttab ini materi Bahasa Arab juga 

menjadi hal wajib yang harus dikuasai oleh santrinya. Sebagaimana 

yang dikemukakan oleh Kepala Kuttab Ibnu Abbas, Ustadz dr. 
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Haidar Abdullah: “Kurikulumnya ya sebetulnya kita kurikulum 

Qur`an, kurikulum kayak lembaga-lembaga tahfizh di pesantren, 

dan kurikulum Bahasa Arab kita pakai buku pedoman Bahasa Arab. 

Kalau ada tambahan pelajaran umum kita biasanya memakai urutan-

urutan pengajaran yang ada di DIKNAS.”
8
 

Adapun jam belajar di Kuttab Ibnu Abbas adalah sebagai 

berikut: 

- Senin – kamis  : 7.15 – 12.45 

- Jum’at : 7.15 – 11.30 

- Sabtu/Ahad : Libur 

Materi Qur`an yang dinilai sangat penting di Kuttab Ibnu 

Abbas tercermin dari jam pelajaran untuk masing-masing kelas pada 

setiap harinya yaitu 3 jam pelajaran khusus materi Qur`an, meliputi 

kegiatan menghafal, muroja’ah dan tilawah. Kemudian sisanya 

adalah materi pelajaran yang lain. 

Kalau kelas 1 kita belum membebankan anak untuk menghafal, 

jadi kita fokus bagaimana anak-anak bisa lancar baca Al-

Qur`an dulu. Kita menanamkan dasar di kelas 1, tahsin selesai, 

tidak ada masalah di makhârijul hurf dan sebagainya, sudah 

lancar baca Qur`annya, ketika naik ke kelas 2 mereka tinggal 

hafal Qur`an.
9
 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu guru kuttab di 

atas bahwa pada materi Qur`an, awal mula masuk para santri belum 

dibebani dengan kewajiban menghafal Al-Qur`an, tetapi harus 

                                                           
8
 Wawancara dengan Kepala Kuttab Ibnu Abbas BSD, Haidar Abdullah, BSD, 29 

Mei 2018. 

 
9
 Wawancara dengan Guru Kuttab Ibnu Abbas, Muhammad Habibi, BSD, 29 Mei 

2018. 
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melewati tahap tahsin atau perbaikan bacaan terlebih dahulu dengan 

menggunakan metode “BBQ Karimah”.  

BBQ (Bisa Belajar Al-Qur`an) Karimah merupakan panduan 

belajar membaca Al-Qur`an melengkapi berbagai metode yang 

sudah ada. Metode ini merupakan metode yang sangat sesuai bagi 

yang sama sekali belum bisa membaca Al-Qur`an hingga tahsin. 

Adapun karakteristik metode karimah ini adalah sebagai berikut: 

1. Menggunakan Al-Qur`an standar Utsmani (Al-Qur`an standar 

nasional. 

2. Inovasi pengenalan huruf sesuai dengan huruf yang ada di 

setiap ayat Al-Qur`an. 

3. Contoh dan latihan dari mushaf Al-Qur`an. 

4. Penekanan pada pengucapan makhraj dan sifat-sifat huruf 

secara tepat dan benar. 

5. Belajar tajwid cukup melalui ciri tanda baca. 

6. Pengajaran secara klasikal dan privat dengan teknik 

“CERDAS” lebih mudah, lebih cepat, dan tartil. 

7. Pengenalan pada bacaan-bacaan khusus pada ayat yang biasa 

disebut gharib. 

8. Cocok untuk semua usia.
10

 

Jika sudah lulus dari karimah, bacaannya sudah lancar dan 

benar baru boleh mulai menghafalkan Al-Qur`an. Di kuttab ini, para 

santri tidak diberikan target khusus dalam menghafal Al-Qur`an, 

karena setiap anak memiliki kemampuan dan latar belakang 

keluarga atau lingkungan sosial yang berbeda-beda. Sebagaimana 

                                                           
10

 Tim BBQ Karimah, BBQ Karimah Dasar, (Karanganyar: Litbang BBQ Karimah, 

2015). 
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yang dikemukakan oleh salah satu guru di Kuttab Ibnu Abbas: 

“Beda-beda sih, ada yang kelas 1 semester 1 sudah mulai 

menghafal, ada yang semester 2. Itu pencapaiannya beda-beda 

setiap anak, tergantung anak dan orang tua di rumah.”
11

 

Pada saat santri telah melalui tahap tahsin dan memasuki tahap 

menghafal, para santri tidak setiap hari menambahkan hafalan, 

melainkan satu hari menambah hafalan dan hari berikutnya 

murajaah hafalan. Misalnya pada hari senin menambah hafalan, 

hari selasa murajaah, kemudian hari rabu menambah hafalan, dan 

seterusnya. Hal ini dilaksanakan agar hafalan yang telah dihafalkan 

tidak hilang dari ingatan dan tetap terjaga. 

Selain materi Al-Qur`an, materi bahasa Arab pun menjadi hal 

yang sangat penting untuk dikuasai oleh para santri kuttab karena 

untuk menunjang dalam menghafal Al-Qur`an. Disamping itu, 

karena Al-Qur`an diturunkan dengan bahasa Arab sehingga dapat 

dikatakan bahwa bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur`an. 

Di kelas 1 para santri belum diwajibkan untuk bercakap bahasa 

Arab, karena dipandang masih baru belajar. Para santri hanya 

diajarkan bahasa Arab dasar untuk kepentingan kognitifnya. Namun 

ketika menginjak kelas 2, para santri sudah diwajibkan untuk 

bercakap dengan menggunakan bahasa Arab di lingkungan sekolah, 

baik di dalam maupun di luar kelas. 

Adapun keterampilan baca, tulis, dan hitung hanya sebagai 

tambahan bagi para santri atau tidak menjadi prioritas utama. 

Meskipun bukan prioritas utama, namun tidak kalah pentingnya 

                                                           
11

 Wawancara dengan Guru Kuttab Ibnu Abbas, Rini Murtini, BSD, 3 Juni 2018. 
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untuk diajarkan. Hal ini dimaksudkan agar logika anak menjadi 

lebih terasah.  

Materi pelajaran umum yang diajarkan pada kelas 1 dan 2  

adalah pelajaran Sains, Bahasa Indonesia, Matematika, dan materi 

tambahan yaitu Qasas. Mata pelajaran Qasas berisi materi mengenai 

kisah-kisah para Nabi dan Rasul, serta hikmah yang dapat dipetik 

dari kisah-kisah tersebut. Pada kelas 3, 4, dan 5 difokuskan pada 

pelajaran Matematika. Pada jenjang ini santri tidak mendapat 

pelajaran Sains, karena terdapat materi tambahan dalam Bahasa 

Arab yaitu „Ulum yang dikenal sebagai Sains dalam bahasa Arab.  

Dalam materi „Ulum ini, para santri mempelajari tentang Sains 

yang semua materinya dikaitkan dengan ayat Al-Qur`an. Tujuannya 

adalah untuk memperkuat iman para santri dengan memikirkan 

betapa Allah Maha Rahman dan Rahim dalam menciptakan segala 

sesuatu yang ada di dunia ini.  

Kemudian pada kelas 5 semester genap baru mulai difokuskan 

pada persiapan Ujian Nasional. Jam pelajaran Al-Qur`an yang 

tadinya diperbanyak, pada jenjang ini dikurangi karena kegiatan 

yang dilakukan hanyalah muroja’ah dan diperbanyak pada materi 

pelajaran umum yang akan diuji pada Ujian Nasional. 

Selain materi pelajaran di dalam kelas yang sifatnya formal, 

Kuttab Ibnu Abbas juga memiliki kegiatan Riyadhah (Olahraga) 

yang merupakan kegiatan ekstrakurikuler seperti sekolah-sekolah 

pada umumnya. Kegiatan ekstrakurikuler tersebut meliputi renang, 

futsal, dan memanah. Hal ini dimaksudkan agar para santri tidak 

merasa jenuh terus belajar di dalam ruang kelas dan fisiknya terlatih 
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untuk sehat dan aktif. Berikut jadwal ekstrakurikuler Kuttab Ibnu 

Abbas: 

- Renang  : setiap hari Jum’at dan dilaksanakan 2 x sebulan 

- Pekan pertama khusus ikhwan 

- Pekan kedua khusus akhwat 

- Futsal : setiap hari Sabtu dan dilaksanakan 3 x sebulan 

- Memanah : setiap hari Ahad dan dilaksanakan 3 x sebulan 

Di kuttab Ibnu Abbas juga terdapat kegiatan Outing Class yang 

biasanya dilaksanakan di akhir semester. 

 

3. Pendekatan dan Metode  

Pembelajaran kuttab pada zaman klasik dilakukan di rumah-

rumah guru atau pojok masjid. Berbeda dengan pembelajaran 

tersebut, pembelajaran di Kuttab Ibnu Abbas dilakukan di dalam 

ruang kelas, karena kuttab ini sudah memiliki gedung sendiri. 

Pembelajaran baik untuk materi Al-Qur`an maupun materi yang 

sifatnya umum, seperti Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, Sains, dan 

Matematika dilaksanakan di ruang kelas. 

Pendekatan pembelajaran di Kuttab Ibnu Abbas tidak jauh 

berbeda dengan pendekatan yang ada di sekolah atau madrasah pada 

umumnya. Pendekatan yang digunakan diantaranya keteladanan dan 

pembiasaan. 

Pendekatan keteladanan atau uswatun hasanah menjadi hal 

yang wajib dimiliki dan dipraktikkan oleh guru di kuttab. Masa 

kanak-kanak adalah masa di mana anak lebih sering meniru perilaku 

orang disekitarnya. Guru kuttab harus menjadi model yang baik 

untuk diamati dan ditiru oleh para santri, baik dari cara berpakaian, 
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berbicara, maupun berperilaku. Sehingga guru kuttab harus menjaga 

sikap dan wibawanya ketika di dalam kelas maupun di luar kelas. 

Adapun pendekatan yang lain adalah pendekatan pembiasaan. 

Pembiasaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara 

berulang-ulang sehingga menimbulkan kebiasaan baru. Pembiasaan 

di kuttab ini diantaranya seperti shalat berjamaah, bercakap dengan 

menggunakan bahasa Arab, dan sebagainya. Hal ini sebagaimana 

yang dikemukakan oleh ustadz Muhammad Habibi, Lc: 

Kalau ngajar Qur`an kan ya kita masuk, biasanya awal-awal 

ada sedikit motivasi ataupun menanyakan kabar anak dan 

kegiatan. Biasanya selalu sebelum mulai halaqah kita tanyakan, 

kemarin bagaimana murajaahnya, bagaimana di rumah, nonton 

TV berapa lama, sampai shalat subuhnya tadi di mana. Dengan 

pertanyaan-pertanyaan itu kan sebenarnya pembiasaan bagi 

anak, kalau saya akan ditanya tentang shalat subuh berarti saya 

harus shalat subuh. Meskipun awal-awal karena pertanyaan, 

lama-kelamaan akan terbiasa untuk shalat subuh.
12

 

Salah satu pembiasaan yang unik di kuttab ini adalah 

pengkhususan kelas bagi santri putra dan putri sejak awal masuk. 

Hal ini karena untuk memberikan pemahaman secara tidak langsung 

kepada santri agar tidak berkumpul secara bebas dengan lawan jenis 

yang bukan mahram. Dengan dipisahkannya kelas tersebut 

memberikan efek tersediri bagi santri untuk tidak berkumpul secara 

bebas dan malu jika disuruh masuk ke kelas lawan jenisnya. 

Sebagaimana yang dikemukakan salah satu santri kuttab, 

Hafizuddin Zaki Azhari: “Malu banget, semuanya akhwat semua. 

Biasanya kan sama laki-laki, gak digabung.”
13
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Lebih lanjut ustadz Muhammad Habibi, Lc., menambahkan: 

Karena dari awal sudah dibuat aturan kelasnya itu terpisah, 

maka ketika di luar kelas pun mereka sudah tahu. Kadang 

perempuan mojok di sebelah sana, laki-laki di sebelah sini. Jadi 

main bareng itu sudah tidak mau. Sampai pada tingkat ketika 

ada ustadz atau ustadzah baru ngajar di kelas perempuan, ada 

anak yang punya keperluan dengan ustadzah ini, kemudian 

diberitahu ustadzah ini di kelas akhwat, gak mau ah malu. Mau 

memanggil itu malu, jadi menunggu sampai ustadzahnya 

keluar. Ini tadi dikatakan bahwa, tidak diajarkan secara tertulis 

di papan tulis bahwa ini tidak boleh, tapi anak dibiasakan untuk 

tidak sekelas dengan perempuan, insya Allah akan terbiasa.
14

 

Terkait metode yang dipakai di Kuttab Ibnu Abbas, metode 

yang digunakan pada kurikulum Al-Qur`an dan materi pelajaran 

umum berbeda. Pada kurikulum Al-Qur`an metode yang digunakan 

adalah metode talaqqi, metode tasmi‟, dan metode murajaah dalam 

kelompok kecil (halaqoh). Dalam satu halaqah terdiri dari 9-10 

santri yang dibimbing oleh satu ustadz. 

Metode talaqqi digunakan ketika santri mempelajari cara 

membaca Al-Qur`an yang dicontohkan oleh ustadz secara langsung. 

Pada metode ini, para santri membentuk lingkaran atau halaqah dan 

menghadap ke ustadz untuk menerima pelajaran.  

Metode tasmi‟ digunakan ketika santri menyetorkan hafalan Al-

Qur`an dan didengarkan oleh ustadz, kemudian dibenarkan ketika 

terdapat kesalahan dalam pelafalan ayat Al-Qur`an. Ustadz yang 

berperan sebagai instruktur adalah hafidz Qur`an. Proses ini sangat 

penting untuk dilakukan dalam proses menghafal Al-Qur`an, karena 

dengan menyetorkan atau memperdengarkan hafalan Al-Qur`an 
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kepada instruktur maka akan lebih diketahui kualitas hafalan, sebab 

jika terdapat sebuah kesalahan instruktur akan membenarkan, dan 

hal ini sangat membantu dalam proses menghafal. Pada metode ini, 

para santri secara bergantian maju untuk menyetorkan hafalan, 

sebagaimana yang diterapkan di podok pesantren atau lembaga-

lembaga tahfizh pada umumnya. 

Menghafal Al-Qur`an saja tidaklah cukup bagi seorang 

penghafal Qur`an. Menjaga hafalan adalah aspek terpenting yang 

tidak dapat dipandang sebelah mata, sebab menghafal saja mungkin 

mudah, tetapi menjaganya berat, karena merupakan tugas seumur 

hidup bagi seorang penghafal Qur`an untuk terus menjaga 

hafalannya.  

Berangkat dari hal tersebut, sehingga di kuttab ini terdapat pula 

metode murajaah, yaitu mengulang-ulang ayat yang telah 

dihafalkan agar hafalan tersebut semakin lancar dan terjaga atau 

tidak hilang dari ingatan. Metode murajaah ini biasanya dilakukan 

secara sendiri-sendiri oleh para santri atau berpasang-pasangan 

bersama santri lain.  

Adapun metode pada pelajaran umum tidak jauh berbeda 

dengan pembelajaran pada umumnya yang menggunakan metode 

ceramah, tanya jawab, kisah, perumpamaan, dan lain-lain. 

Penggunaan metode pada pelajaran umum di kuttab ini bersifat 

fleksibel sesuai dengan materi yang diajarkan. Berbeda dengan 

sekolah formal pada umumnya yang mengacu pada RPP 

(Rancangan Perencanaan Pembelajaran), di kuttab ini guru-guru 

hanya membuat silabus secara umum saja mengingat jam pelajaran 
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untuk materi umum hanya sedikit. Selain itu, terkadang para guru 

mengemas pelajaran dalam bentuk permainan yang disesuaikan 

dengan pelajaran yang sedang diajarkan. Hal ini sebagaimana 

dikemukakan ustadz Muhammad Habibi, Lc., berikut: 

Kita kemas pelajaran terkadang dalam bentuk permainan, 

karena untuk anak-anak kan cocoknya permainan. Contohnya, 

setelah kita ajarkan kosa kata, kalimat dalam bahasa Arab, 

untuk memancing anak berbicara terkadang dikemasnya dalam 

bentuk permainan. Kalau cuma sekedar mengajarkan coba buat 

kalimat dari kata pergi, kalau cuma sekedar itu anak-anak 

kurang terlatih, tapi harus ada praktik.
15

 

Hal ini dimaksudkan agar para santri tidak jenuh menerima 

pelajaran, mengingat usia mereka yang masih pada tahap ingin 

selalu bermain. Selain itu, dengan adanya permainan ini dapat lebih 

mengasah, memancing, dan menguji kemampuan santri dalam 

memahami dan mempraktikkan apa yang telah dipelajari. 

Dalam rangka memaksimalkan metode yang digunakan dalam 

pembelajaran, guru kuttab terkadang menggunakan media 

pembelajaran yang dianggap dapat menunjang dalam proses 

pembelajaran, misalnya media berupa kartu, video, dan sebagainya. 

Hal ini dianggap perlu agar pembelajaran tidak terkesan monoton 

dan memudahkan santri dalam memahami materi yang diajarkan. 

Para santri di Kuttab Ibnu Abbas tidak jauh berbeda dengan 

siswa-siswi di sekolah atau madrasah tingkat dasar pada umumnya. 

Di mana usia mereka yang masih tergolong kanak-kanak 

memungkinkan bagi mereka untuk bermain-main ketika jam 
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pelajaran, atau tidak fokus ketika pelajaran sedang berlangsung. 

Sehingga para guru kuttab pun memberlakukan sistem reward dan 

punishmant. Tetapi sistem ini diberikan untuk sekedar memberikan 

efek jera yang sifatnya mendidik. Terkait hal ini, Ustadz dr. Haidar 

Abdullah menerangkan: “Kalau kelas 2 atau 3, tidak berbahasa Arab 

itu ada punishmant. Punishmant-nya terkait dengan kegiatan 

belajar-mengajar, mungkin tugas hafalan, tugas menulis, dan tugas 

lainnya yang bersifat mendidik.”
16

 

Disamping itu, Ustadz Muhammad Habibi, Lc., menambahkan: 

Permainan itu selalu ada hadiahnya, kalau dengan adanya 

hadiah itu anak-anak akan termotivasi untuk mengerjakan soal-

soal itu. Kita biasanya memberikan dalam bentuk makanan 

oreo, bengbeng, atau permen. Dengan hadiah anak-anak sudah 

senang banget. Sedangkan punishmant, biasanya anak-anak 

menjawab ditukar dengan bintang, ketika melanggar 

bintangnya saya hapus. Jadi ketika ada pelanggaran di kelas, 

katakan ketika pelajaran Bahasa Arab anak-anak tidak boleh 

menggunakan Bahasa Indonesia. Kalau dia sudah dapat 4 

bintang, saya hapus 1 jadi tinggal 3 bintang. Kalau 3 bintang 

nanti ditukarnya makanan apa, kalau 1 bintang nanti ditukarnya 

permen, sampai nanti 5 bintang kita kasih susu kotak itu. Untuk 

yang lulus ujian Qur`an juga diberikan hadiah seperti itu. 

Kecuali kalau dia lulus tanpa kesalahan, nanti kita berikan 

buku, pulpen, tempat minum, dan lain-lain yang bisa bertahan 

lama, jadi bisa terkenang.
17

 

Selain metode-metode di atas, hal yang tidak lupa dilakukan 

guru kuttab adalah memberikan santri motivasi. Motivasi tersebut 

diberikan pada waktu sebelum memulai materi pelajaran dan di 
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akhir pelajaran. Hal ini bertujuan agar santri selalu terjaga 

semangatnya dalam menghafal Al-Qur`an dan menuntut ilmu. 

4. Evaluasi 

Sistem penilaian atau evaluasi Kuttab Ibnu Abbas dilakukan 

dengan lebih modern dan berkembang, yakni menyesuaikan dengan 

perkembangan zaman. Evaluasi pembelajaran dan perkembangan 

santri kuttab dilaporkan dalam bentuk raport.  

Sebagaimana yang diterapkan di sekolah atau madrasah lainnya 

pada zaman ini, segala hal yang berkaitan dengan laporan 

perkembangan siswa dilaporkan menggunakan raport yang terdiri 

atas penilaian angka (numerik) dan kalimat-kalimat (deskriptif). 

Selain itu, laporan perkembangan santri setiap hari juga dilaporkan 

melalui grup social media yaitu WhatsApp. Masing-masing halaqah 

memiliki satu grup WhatsApp yang di dalamnya terdiri atas orang 

tua/wali santri dari halaqah tersebut. Hal ini dilakukan agar orang 

tua dapat mengetahui perkembangan anaknya setiap hari dan dapat 

melanjutkan atau mengulang pelajaran yang telah diajarkan di 

kuttab sesuai dengan pencapaian masing-masing santri.   

Oleh karena itu, orang tua santri di Kuttab Ibnu Abbas memiliki 

peran yang penting untuk mendidik anaknya di rumah, karena guru 

hanya melaporkan perkembangan dan pembelajaran santri di 

sekolah, sementara pembelajaran di rumah menjadi tanggung jawab 

orang tua. Sebelum menjadi santri kuttab, setiap orang tua diberikan 

pemahaman agar dapat menjaga komitmennya dalam usaha 

mencapai tujuan kuttab. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan 

oleh Ibu Endang salah satu wali santri kuttab, “Jadi saya dipanggil 

sama suami berdua, kemudian yang diingatkan ya itu tadi, kalau 

mau anak jadi hafidz berarti harus sanggup menyimak anak 
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murajaah berapa banyak per hari, kemudian tinggalkan hal-hal yang 

tidak sehaluan dengan itu.”
18

 

Metode evaluasi yang digunakan untuk materi hafalan Qur`an 

adalah dengan tes dalam bentuk lisan. Ujiannya di laksanakan 

sesuai dengan kemampuan santri, yaitu tidak ditargetkan atau 

disesuaikan dengan semester. Ujian tersebut dapat dilaksanakan 

setiap mencapai satu per empat juz atau 5 halaman, mengingat di 

kuttab ini para santri menghafal dengan menggunakan Qur`an yang 

satu halamannya terdiri atas 15 baris, dan satu juz terdiri atas 20 

halaman atau 10 lembar, sehingga satu juz tersebut dapat dibagi 

menjadi 4 bagian yang masing-masing terdiri atas 5 halaman. Hal 

ini bertujuan untuk mempermudah dalam menghafalkan Al-Qur`an. 

Contohnya, jika santri telah mencapai 5 halaman maka akan diuji, 

dan ketika sudah lulus ujian baru diperbolehkan menghafal 5 

halaman berikutnya. Kemudian ketika telah mencapai 10 halaman 

maka akan diuji kembali, dan begitu seterusnya.  

Terkait aspek penilaian untuk materi hafalan Al-Qur`an, Ustadz 

Muhammad Habibi, Lc., mengungkapkan: 

Untuk Qur`an ya sesuai dengan hasil ujiannya. Jadi kita sudah 

tetapkan kriteria kesalahan. Anak itu dikatakan lulus kalau 

kesalahannya kurang dari berapa. Sebagai contoh anak ujian 1 

juz, maksimal kesalahannya itu 5, kalau sudah salah 6 dia tidak 

lulus, itu termasuk makhraj, panjang pendek, dan kelancaran. 

Kalau ghunnah, qalqalah, dan sebagainya itu kita yang 

ingatkan, diberikan catatan, karena di anak-anak untuk masalah 

ghunnah masih agak susah istiqomah. Jadi intinya adalah 

panjang pendek, makharijul huruf, dan kelancaran.
19
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Untuk pemberian nilai hafalan Al-Qur`an disesuaikan dengan 

jumlah kesalahan. Lebih lanjut  Ustadz Muhammad Habibi, Lc., 

mengungkapkan: “Ketika salah lima, maka nilainya ya karena kita 

pakai huruf nilainya C atau cukup, kemudian salah empat C+ atau 

jayyid, salah tiga B, salah dua B+, salah satu A, tidak ada salah A+ 

atau istimewa.”
20

 

Pemberian nilai dengan menggunakan angka sengaja dihindari, 

agar santri tidak terpaku pada nilai yang berupa angka dan tidak 

menimbulkan rasa lebih unggul hanya karena perbedaan satu angka. 

Kuttab Ibnu Abbas sebagaimana sekolah atau madrasah lainnya 

juga melaksanakan upacara, namun bedanya di kuttab ini 

dilaksanakan setiap hari Jum’at. Pada pelaksanaan upacara ini, para 

santri yang telah menyelesaikan ujian tahfizh biasanya diberikan 

bingkisan dengan disaksikan oleh para guru dan santri lainnya. Hal 

ini bertujuan agar memberikan motivasi kepada santri lainnya untuk 

menghafal Al-Qur`an. Selain itu, terkadang ada persembahan 

penampilan juga dari para santri yang telah ditugaskan. 

Persembahan penampilan tersebut biasanya berbentuk penampilan 

bercakap dengan menggunakan Bahasa Arab, pidato Bahasa Arab, 

dan sebagainya. 

Sementara itu, metode penilaian atau evaluasi untuk materi 

Bahasa Arab dilakukan dengan tes dalam bentuk tulis dan lisan. 

Evaluasi ini meliputi tes harian, tes per materi berupa lembar kerja 

(worksheet),  UTS (Ujian Tengah Semester), serta tes per semester 

yang biasa disebut UAS (Ujian Akhir Semester). Namun evaluasi 

materi Bahasa Arab ini lebih diutamakan dalam bentuk lisan, 
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mengingat prioritas utama Kuttab Ibnu Abbas yaitu melahirkan 

generasi yang lancar berbicara dalam bahasa Arab. Menurut pihak 

kuttab, untuk penguasaan dalam bentuk tertulis bisa dipelajari lebih 

menyeluruh nanti ketika melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya. 

Terkait evaluasi materi Bahasa Arab ini, Ustadz Muhammad 

Habibi, Lc., mengungkapkan: 

Kalau ujian Qur`an itu per seperempat, setengah juz, dan satu 

juz. Kalau ujian bahasa Arab per semester, dan ujiannya lisan. 

Karena target kita kan anak bisa berbicara bahasa Arab, untuk 

menulis itu bisa nanti, saat ini targetnya bisa berbicara bahasa 

Arab. Kalaupun tulisan paling cuma misalnya ada gambar ada 

kalimat, katakan gambar apel dan kalimat dalam bahasa Arab, 

kemudian narik dan memasangkan saja.
21

 

Adapun evaluasi untuk materi pelajaran umum seperti Bahasa 

Indonesia, Sains, dan Matematika, dilakukan dengan metode tes  

dalam bentuk tulis dan lisan (jika diperlukan). Tidak jauh berbeda 

dengan evaluasi materi pelajaran Bahasa Arab, evaluasi pelajaran 

umum meliputi tes harian, tes per materi berupa lembar kerja 

(worksheet),  UTS (Ujian Tengah Semester), serta tes per semester 

yang biasa disebut UAS (Ujian Akhir Semester). 

Selain bentuk evaluasi yang telah di jelaskan di atas, dari pihak 

guru sendiri terkadang melakukan crosscheck (pemeriksaan 

kembali) kepada orang tua terkait pembelajaran dan perkembangan 

anak. Hal ini sebagaimana dikemukakan Ustadz Muhammad 

Habibi, Lc., berikut: “Ya kita crosscheck, terkadang kita bertanya 

ke orang tua, anak ini nonton TV-nya bagaimana. Kayak anak 

ngomong ustadz saya tadi shalat di masjid, kadang kalau ketemu 
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orang tuanya, ketika kita perlu untuk bertanya kita akan tanyakan, 

bagaiman murajaahnya, dan sebagainya.”
22

 

Evaluasi tidak hanya dilakukan kepada para santri melainkan 

para guru juga. Setiap dua kali sepekan diadakan rapat evaluasi 

dalam rangka membicarakan atau mendiskusikan hal-hal yang 

berkaitan dengan evaluasi pembelajaran dan sejenisnya. Tidak 

jarang terkait kurikulum pun mengalami perubahan jika dipandang 

perlu, mengingat kuttab ini baru berusia kurang lebih 3 tahun, 

sehingga untuk penetapan kurikulum masih pada tahap try and 

error. Hal ini bertujuan semata-mata agar para santri lebih mudah 

dalam mengikuti proses pembelajaran, terutama pada hafalan Al-

Qur`an dan materi Bahasa Arab.  

 

5. Faktor Pendukung dan Penghambat 

Berdirinya suatu lembaga pendidikan tentu tidak terlepas dari 

adanya faktor pendukung dan penghambat. Demikian pula dengan 

Kuttab Ibnu Abbas yang didirikan dengan berbagai faktor 

pendukung. Faktor pendukung tersebut diantaranya adalah sarana 

dan prasarana, di mana setiap kelas dilengkapi dengan pendingin 

ruangan (AC) yang dapat memberikan kenyamanan dalam belajar, 

serta jumlah santri setiap halaqah yang dibatasi 7-12 santri saja, 

sehingga menunjang keefektifan dan keefesienan waktu dalam 

belajar.  

Salah satu faktor pendukung berdirinya kuttab ini adalah karena 

banyaknya orang tua yang menginginkan anaknya dididik dengan 

ilmu agama yang mendalam seperti pembelajaran di pesantren, 
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namun tidak rela untuk melepas anaknya masuk ke pesantren 

dengan berbagai alasan, salah satunya adalah masih terlalu kecil. 

Kuttab Ibnu Abbas hadir dengan konsep yang berbeda dan unik 

dari maraknya lembaga pendidikan saat ini. Kuttab ini menawarkan 

sistem pendidikan yang kental akan didikan agama tetapi tanpa 

pesantren. Hal yang diyakini dari para pendiri kuttab ini adalah 

bahwa anak usia sekolah dasar merupakan masa di mana mereka 

harusnya diberikan pondasi agama yang kuat. Kuttab ini memiliki 

tujuan utama yaitu mencetak generasi hafidz Al-Qur`an yang lancar 

berbahasa Arab. 

Salah satu faktor pendukung dari berdirinya kuttab Ibnu Abbas 

sebagaimana yang telah diungkapkan di awal adalah banyaknya 

orang tua yang berminat untuk memasukkan anakanya ke kuttab ini. 

Namun ternyata hal ini sekaligus menjadi faktor penghambat, 

karena kuttab ini menawarkan konsep pendidikan yang 

menitikberatkan juga pada kerja sama antara sekolah dan orang tua. 

Orang tua bukan hanya menjadi penonton dan penerima hasil, tetapi 

juga menjadi salah satu pendidik bagi anaknya masing-masing. 

Di Kuttab Ibnu Abbas, para orang tua harus memiliki komitmen 

yang kuat. Jika ingin memberikan didikan yang maksimal kepada 

anak, maka orang tua harus menjadi guru ketika anak sudah pulang 

dari kuttab atau berada di rumah. Guru dan wali kelas hanya 

mengajar, mengawasi, mendidik dan mentalqin ayat yang akan 

disetorkan para santri keesokan harinya ketika di sekolah, serta 

dengan waktu yang terbatas, yakni 5 jam pelajaran. Maka ketika di 

rumah orang tua harus menjalankan perannya sebagai orang tua 

sekaligus guru di rumah. Jika orang tua tidak memerankan perannya 

tersebut dengan baik, hal ini akan menjadi salah satu faktor 
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penghambat untuk mencapai tujuan yang telah dicita-citakan 

bersama. 

Oleh karena itu, faktor pendukung dan penghambat 

pelaksanaan pembelajaran di Kuttab Ibnu Abbas adalah sarana dan 

prasarana, jumlah santri setiap halaqah, peran penting guru dan 

tenaga pendidikan di kuttab, serta orang tua di rumah. 

 

C. Sistem Pendidikan Kuttab dan Relevansinya dengan Sistem 

Pendidikan di Indonesia 

Kuttab merupakan salah satu lembaga pendidikan di Indonesia yang 

termasuk dalam kategori lembaga pendidikan non-formal. Oleh karena 

itu, kuttab mengelola sistem pendidikannya secara mandiri, mulai dari 

kurikulum sampai kepada modul-modul pembelajaran yang digunakan 

para santri. Namun lulusan Kuttab Ibnu Abbas dihargai setara dengan 

lulusan lembaga pendidikan formal setelah melalui proses Ujian Paket 

atau penilaian penyetaraan. 

Kuttab sebagai lembaga pendidikan non-formal tingkat sekolah 

dasar juga memberikan pengajaran dasar agama secara khusus, karena 

kuttab merupakan bagian dari sistem pendidikan Islam yang telah ada 

sejak zaman dahulu. Sehingga kehadiran kuttab menjadi warna 

tersendiri bagi dunia pendidikan Islam khususnya tingkat dasar. 

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Bab III Pasal 12 ayat 1 menyebutkan bahwa “Setiap peserta 

didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan 

agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik 
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yang seagama.”
23

 Lebih lanjut lagi pada Undang-undang No. 20 Tahun 

2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab VI Pasal 30 ayat 2 

menyebutkan bahwa “Pendidikan kegamaan berfungsi mempersiapkan 

peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan 

mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu 

agama.”
24

 

Dari penjelasan Undang-undang di atas maka dapat di lihat adanya 

relevansi antara sistem pendidikan kuttab dengan sistem pendidikan di 

Indonesia, meskipun dengan model yang berbeda. 

Pendidikan di Kuttab Ibnu Abbas sebagai bagian dari sistem 

pendidikan Islam menitikberatkan pada pengajaran yang berkenaan 

dengan nilai-nilai Islam. Nilai-nilai pendidikan Islam ini secara tersirat 

termaktub dalam tujuan pendidikan nasional, yaitu bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak 

mulia. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Pendidikan 

Agama Islam Sistem Kuttab di Kuttab Ibnu Abbas BSD, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kuttab Ibnu Abbas merupakan lembaga pendidikan yang setara 

dengan Sekolah Dasar (SD). Model pendidikan sistem kuttab yang 

diterapkan di kuttab Ibnu Abbas merupakan model pendidikan yang 

di samping mengajarkan mata pelajaran umum, namun juga 

menitikberatkan pada penguasaan materi Al-Qur`an dan Bahasa 

Arab sesuai dengan tingkat intelektualitas para peserta didiknya.  

2. Implementasi pendidikan agama Islam sistem kuttab di Kuttab Ibnu 

Abbas memiliki beberapa komponen, sebagai berikut: 

a. Tujuan berdirinya Kuttab Ibnu Abbas yaitu menjadi model 

pendidikan Al-Qur`an untuk anak-anak tingkat Sekolah Dasar 

(SD) yang mampu menggabungkan kemampuan menghafal dan 

memahami Al-Qur`an sesuai  dengan tingkat intelektualitas usia 

mereka. Meskipun dalam pelaksanaannya para santri juga 

diberikan materi pelajaran umum, namun sejatinya kuttab ini 

memiliki tujuan khusus yang ingin dicapai, yaitu mencetak 

generasi penghafal Al-Qur`an dan lancar berbahasa Arab. 

b. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum lokal. Muatan 

kurikulum lokal ini meliputi Al-Qur`an, Bahasa Arab dan Mata 

Pelajaran Umum (MPU) yang terdiri dari pelajaran Bahasa 

Indonesia, Sains, dan Matematika. Selain itu, terdapat pula 

materi tambahan khusus kelas 1 dan 2 yaitu pelajaran Qasas 
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(Kisah-kisah para Nabi dan Rasul), dan materi khusus persiapan 

Ujian Nasional pada kelas 5 semester genap. 

c. Pendekatan yang digunakan antara lain keteladanan (uswatun 

hasanah) dan pembiasaan. Metode pembelajaran yang digunakan 

pada materi Al-Qur`an adalah metode talaqqi, metode tasmi, dan 

metode murojaah dalam kelompok kecil (halaqoh). Sedangkan 

metode pembelajaran pada materi pelajaran umum adalah 

metode ceramah, tanya jawab, kisah, perumpamaan, dan lain-

lain. Penggunaan metode pada pelajaran umum di kuttab ini 

bersifat fleksibel sesuai dengan materi yang diajarkan. 

d. Evaluasi yang digunakan di Kuttab Ibnu Abbas adalah tes dalam 

bentuk tulis dan lisan. Dalam pelaksanaannya, tes hafalan Al-

Qur`an bergantung pada pencapaian santri. Tes hafalan Al-

Qur`an dilaksanakan setiap mencapai 5 halaman. Sedangkan tes 

untuk pelajaran lain seperti Bahasa Arab, Bahasa Indonesia, 

Sains dan Matematika meliputi tes formatif berupa tes harian, tes 

per materi, dan ujian tengah semester, serta tes sumatif berupa 

ujian akhir semester. 

3. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pendidikan 

agama Islam sistem kuttab di Kuttab Ibnu Abbas pada dasarnya 

terdapat pada orang tua dan santri. Tugas wali kelas dan guru adalah 

mengajar dan mengawasi para santri di kuttab serta mentalqin ayat 

yang akan disetorkan pada keesokan harinya, sehingga menjadi 

tanggung jawab orang tua untuk mengawasi dan membimbing anak 

di rumah. Usia sekolah dasar merupakan masa di mana anak 

membutuhkan dorongan yang kuat dari lingkungan sekitarnya untuk 

menumbuhkan motivasi internalnya. Maka salah satu faktor penting 
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dalam pelaksanaan pendidikan sistem kuttab di Kuttab Ibnu Abbas 

selain guru dan tenaga pendidikan lainnya adalah orang tua. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Bagi Lembaga 

Lembaga pendidikan hendaknya mensosialisasikan Kuttab Ibnu 

Abbas lebih luas lagi kepada masyarakat. Semakin luas 

jangkauannya, maka semakin banyak pula dukungan yang 

didapatkan dalam bentuk apapun untuk mewujudkan tujuan Kuttab 

Ibnu Abbas. Selain itu, dengan banyaknya dukungan tersebut 

diharapkan akan mempermudah dalam proses pembangunan Kuttab 

Ibnu Abbas, mengingat belum lengkapnya fasilitas belajar yang 

tersedia seperti ruang perpustakaan, ruang bahasa, dan sebagainya. 

Pihak lembaga juga hendaknya melengkapi dan merapikan 

administasi yang terkait dengan pendidikan di Kuttab Ibnu Abbas. 

2. Bagi guru 

Para guru di Kuttab Ibnu Abbas hendaknya dapat mencoba 

berinovasi untuk membuat media pembelajaran yang sesuai dan 

dapat menunjang proses pembelajaran agar menjadi lebih baik. 

Mengingat pada zaman dewasa ini, segala sesuatu berkembang 

menjadi semakin canggih setiap harinya termasuk di bidang 

pendidikan. Sehingga diharapkan pembelajaran di Kuttab Ibnu 

Abbas dapat berkembang pula mengikuti zaman, namun tetap 

disesuaikan dengan jati diri dan tujuan kuttab sejak awal. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Kepala Sekolah 

1. Bagaimana latar belakang dan sejarah singkat berdirinya Kuttab Ibnu 

Abbas? 

2. Apa yang menjadi tujuan berdirinya Kuttab Ibnu Abbas? 

3. Bagaimana status kelembagaan Kuttab Ibnu Abbas? 

4. Apa perbedaan kuttab dengan lembaga pendidikan Islam lain? 

5. Apa yang menjadi keunggulan Kuttab Ibnu Abbas? 

6. Kurikulum apa yang digunakan di Kuttab Ibnu Abbas? 

7. Apa saja hasil yang dicapai selama tiga tahun terakhir? 

Koordinator Kurikulum 

8. Kurikulum apa yang digunakan di Kuttab Ibnu Abbas dan apa yang 

menajadi landasan kurikulum? 

9. Apa saja materi atau pelajaran dalam kurikulum Kuttab Ibnu Abbas? 

10. Dari mana sumber belajar yang digunakan di Kuttab Ibnu Abbas?  

11. Pendekatan apa yang digunakan dalam kurikulum? 

12. Aspek apa saja yang dinilai? 

13. Bagaimana bentuk evaluasi yang digunakan? 

14. Apa saja kegiatan ekstrakurikuler disini? 

15. Adakah kesulitan dalam penerapan kurikulum? 

16. Apa saja hasil yang dicapai selama tiga tahun terakhir? 

Guru Kelas 

17. Apa saja yang dibutuhkan guru dalam melaksanakan pembelajaran di 

Kuttab Ibnu Abbas? 

18. Apa saja materi pelajaran yang diajarkan? 



19. Sumber belajar apa saja yang digunakan? 

20. Pendekatan apa yang digunakan dalam pembelajaran? 

21. Apa saja metode mengajar yang digunakan dalam pembelajaran? 

22. Aspek apa saja yang dinilai dalam pembelajaran? 

23. Bagaimana bentuk evaluasi dan penilaian pembelajaran untuk santri 

Kuttab Ibnu Abbas? 

24. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam menerapkan 

pendekatan dan metode pembelajaran? 

25. Apa saja hasil yang dicapai selama tiga tahun terakhir? 

Murid 

26. Apa alasan adik bersekolah di sini? 

27. Apa saja hal-hal yang adik senangi selama bersekolah di sini? 

28. Apa saja mata pelajaran yang dipelajari di sini? 

29. Apa saja sumber belajar yang adik gunakan dalam belajar di sekolah 

ini? 

30. Bagaimana kegiatan ekstrakurikuler di sini? 

31. Bagaimana metode yang biasa digunakan guru dalam mengajar? 

32. Bagaimana bentuk ujian yang biasa diterapkan di sekolah? 

33. Bagaimana pendapat adik tentang guru-guru di sekolah ini? 

Orang Tua Murid 

34. Bagaimana Bapak/Ibu mendapatkan informasi mengenai Kuttab Ibnu 

Abbas?  

35. Apa alasan Bapak/Ibu memasukkan anak Bapak/Ibu ke Kuttab Ibnu 

Abbas? 

36. Menurut pengetahuan Bapak/Ibu, kurikulum apa yang digunakan di 

Kuttab Ibnu Abbas? 



37. Apa saja materi pelajaran yang diajarkan di Kuttab Ibnu Abbas? 

38. Apa saja sumber belajar yang digunakan di Kuttab Ibnu Abbas? 

39. Apa saja kegiatan ekstrakurikuler yang ada di Kuttab Ibnu Abbas? 

Apakah anak Bapak/Ibu mengikuti seluruh kegiatan tersebut? 

40. Bagaimana bentuk evaluasi yang diterapkan di Kuttab Ibnu Abbas? 

41. Peran orang tua di kuttab seperti apa? 

42. Menurut Bapak/Ibu, apa saja keunggulan dan kelemahan dalam 

sistem pendidika di Kuttab Ibnu Abbas? 

43. Apa saja dampak positif dan dampak negatif yang dilihat dari 

perkembangan anak selama bersekolah di Kuttab Ibnu Abbas? 

44. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap Kuttab Ibnu Abbas kedepannya? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BERITA WAWANCARA 

Hari/Tanggal : Selasa, 29 Mei 2018 

Waktu : 08.57 – selesai WIB 

Sumber : dr. Haidar Abdullah (Kepala Kuttab) 

Tempat : Kuttab Ibnu Abbas BSD 

 

Peneliti : Mohon maaf sebelumnya ustadz mengganggu waktunya. 

Informan : Iya, tidak apa-apa. 

Peneliti : Langsung saja kalau begitu ustadz. Latar belakang berdirinya 

kuttab ini awalnya bagaimana ustadz? 

Informan : Jadi latar belakangnya sebetulnya banyak dari anak-anak 

keluarga di sekitar sini yang ingin anaknya bisa hafidz 

Qur’an, bisa bahasa Arab, tapi mereka juga di satu sisi tidak 

siap untuk mengirimkan anaknya ke pesantren. Sehingga 

kemudian bagaimana membuat pendidikan berbasis sekolah 

biasa tapi bisa mengambil kelebihan yang ada di pesantren. 

Peneliti : Kalau sejarah berdirinya bagaimana ustadz? 

Informan : Awalnya kita bermula dari 3 kelas, kurang lebih sekitar 27 

atau 28 anak, kita kontrak rumah tidak jauh dari sini, kurang 

lebih 1 km, kemudian kita buat kegiatan belajar mengajar di 

situ, dan ternyata peminatnya banyak. Sehingga mau tidak 

mau kita harus memperluas. Akhirnya kita menyewa tempat 

di sini dan kita bangun. 



Peneliti : Bagaimana sosialisasi kepada masyarakat mengenai adanya 

kuttab ini pada awalnya ustadz? 

Informan : Ya sebetulnya Cuma dari teman-teman saja, ayo kita bikin 

mau model homeschooling atau apa, seperti itu awalnya. 

Lalu ada yang lain mendengar, yaudah kalau begitu anak 

saya deh masukkan. 

Peneliti : Apa yang menjadi tujuan dasar berdirinya kuttab ini ustadz? 

Informan : intinya sebenarnya itu saja. Kita ingin anak kita hafal Qur’an 

dan bisa bahasa Arab seperti anak-anak pesantren. Kebetulan 

kan marhalahnya masih marhalah SD, jadi kalau nanti 

ketinggalan di pelajaran umum sedikit-sedikit tidak terlalu 

susah mengejar, nanti bisa melanjutkan sekolahnya di SMP 

atau SMA biasa, tetap mau jadi apa saja, tapi sudah hafal 

Qur’an dan bisa bahasa Arab. 

Peneliti : Bagaimana status kelembagaan kuttab ini ustadz? 

Informan : Kita yayasan pendidikan non-profit. Kita terdaftar di 

DEPAG, tapi pendidikan agama non-formal. 

Peneliti : Menurut ustadz apa perbedaan kuttab dengan lembaga 

penididikan lain dan apa yang menjadi keunggulan dari 

kuttab ini ustadz? 

Informan : Saya tidak tahu ya kalau kuttab lain, karena masing-masing 

kan punya penekanan sendiri. Kalau kita penekanannya di 

dua tadi itu, Qur’an dan bahasa Arab. 

Peneliti : Kualifikasi guru di sini apa saja ustadz? 



Informan : Kualifikasinya dari Qur’annya bagus kemudian bisa bahasa 

Arab. 

Peneliti : Kalau kurikulum yang digunakan di sini kurikulum apa 

ustadz? 

Informan : Kurikulumnya ya sebetulnya kita kurikulum Qur`an, 

kurikulum kayak lembaga-lembaga tahfidz di pesantren, dan 

kurikulum Bahasa Arab kita pakai buku pedoman Bahasa 

Arab. Kalau ada tambahan pelajaran umum kita biasanya 

memakai urutan-urutan pengajaran yang ada di DIKNAS. 

Peneliti : Terakhir ustadz, hasil apa saja yang sudah dicapai selama 

berdirinya kuttab ini? 

Informan : Ini tahun ke tiga, ya Alhamdulillah dari sisi bahasa Arab 

walaupun belum dibilang sempurna tapi mereka kalau diajak 

bercakap sudah bisa paham dan menjawab, kemudian ujian 

bahasa Arab kita putarkan film bahasa Arab mereka 

mendengarkan dan bisa menceritakan kembali dalam bahasa 

Arab. Kalau hafalan Qur’annya berbeda satu sama lain, ada 

yang di kelas tiga sudah selesai surah Al-Baqarah, ada yang 

sudah 7 juz, ada yang 5 juz, ya bermacam-macam. 

Peneliti : Alhamdulillah sudah selesai ustadz, terima kasih banyak atas 

waktunya.  

Informan : Iya, sama-sama. 

 

 

 



BERITA WAWANCARA 

Hari/Tanggal : Selasa, 29 Mei 2018 

Waktu : 09.22 – selesai WIB 

Sumber : Muhammad Habibi, Lc (Kabag Kurikulum dan Guru Mapel) 

Tempat : Kuttab Ibnu Abbas BSD 

 

Peneliti : Sebelumnya saya mohon maaf mengganggu waktunya 

ustadz. Kalau boleh tahu ustadz sudah berapa lama mengajar 

di kuttab ini? 

Informan : Saya dari tahun pertama di sini, jadi ini tahun ketiga. 

Peneliti : Selama di sini ustadz mengajar mata pelajaran apa? 

Informan : Tahun pertama dan kedua saya mengajar Qur’an, dan tahun 

ketiga saya mengajar bahasa Arab. 

Peneliti : Materi pelajaran yang diajarkan di sini ada materi apa saja 

ustadz? 

Informan : Bahasa Arab dan Qur’an itu saja intinya. Kecuali santri kelas 

6 itu nantinya akan dipersiapkan untuk Ujian Nasional. 

Peneliti : Jadi dari awal masuk sudah mulai menghafal Qur’an atau 

bagaimana ustadz? 

Informan : Kalau kelas 1 kita belum membebankan anak untuk 

menghafal, jadi kita fokus bagaimana anak-anak bisa lancar 

baca Al-Qur`an dulu. Kita menanamkan dasar di kelas 1, 

tahsin selesai, tidak ada masalah di makhorijul hurf dan 



sebagainya, sudah lancar baca Qur`annya, ketika naik ke 

kelas 2 mereka tinggal hafal Qur`an. 

Peneliti : Ketika menghadapi santri biasanya ustadz menggunakan 

pendekatan apa? 

Informan : Kalau ngajar Qur`an kan ya kita masuk, biasanya awal-awal 

ada sedikit motivasi ataupun menanyakan kabar anak dan 

kegiatan. Biasanya selalu sebelum mulai halaqah kita 

tanyakan, kemarin bagaimana murajaahnya, bagaimana di 

rumah, nonton TV berapa lama, sampai shalat subuhnya tadi 

di mana. Dengan pertanyaan-pertanyaan itu kan sebenarnya 

pembiasaan bagi anak, kalau saya akan ditanya tentang 

shalat subuh berarti saya harus shalat subuh. Meskipun awal-

awal karena pertanyaan, lama-kelamaan akan terbiasa untuk 

shalat subuh. 

Peneliti : Di kuttab ini dipisahkan kelasnya antara akhwat dan ikhwan 

itu sebagai bentuk pembiasaan juga ustadz? 

Informan : Iya. Karena dari awal sudah dibuat aturan kelasnya itu 

terpisah, maka ketika di luar kelas pun mereka sudah tahu. 

Kadang perempuan mojok di sebelah sana, laki-laki di 

sebelah sini. Jadi main bareng itu sudah tidak mau. Sampai 

pada tingkat ketika ada ustadz atau ustadzah baru ngajar di 

kelas perempuan, ada anak yang punya keperluan dengan 

ustadzah ini, kemudian diberitahu ustadzah ini di kelas 

akhwat, gak mau ah malu. Mau memanggil itu malu, jadi 

menunggu sampai ustadzahnya keluar. Ini tadi dikatakan 

bahwa, tidak diajarkan secara tertulis di papan tulis bahwa 



ini tidak boleh, tapi anak dibiasakan untuk tidak sekelas 

dengan perempuan, insya Allah akan terbiasa. 

Peneliti : Metode apa yang ustadz gunakan ketika proses 

pembelajaran? 

Informan : Untuk Qur’an kita pakai sistem setoran hafalan baru dan 

murojaah, jadi misalnya senin hafalan baru nanti selasa 

murojaah. Kalau metode bahasa Arab kita menginduk ke 

salah satu buku, tetapi kita inovasikan terkadang dengan 

bahasa kita atau dengan permainan. Kita kemas pelajaran 

terkadang dalam bentuk permainan, karena untuk anak-anak 

kan cocoknya permainan. Contohnya, setelah kita ajarkan 

kosa kata, kalimat dalam bahasa Arab, untuk memancing 

anak berbicara terkadang dikemasnya dalam bentuk 

permainan. Kalau cuma sekedar mengajarkan coba buat 

kalimat dari kata pergi, kalau cuma sekedar itu anak-anak 

kurang terlatih, tapi harus ada praktik. 

Peneliti : Di sini ada sistem reward dan punishmant juga ustadz? 

Informan : Iya, jadi seperti permainan itu selalu ada hadiahnya, kalau 

dengan adanya hadiah itu anak-anak akan termotivasi untuk 

mengerjakan soal-soal itu. Kita biasanya memberikan dalam 

bentuk makanan oreo, bengbeng, atau permen. Dengan 

hadiah anak-anak sudah senang banget. Sedangkan 

punishmant, biasanya anak-anak menjawab ditukar dengan 

bintang, ketika melanggar bintangnya saya hapus. Jadi 

ketika ada pelanggaran di kelas, katakan ketika pelajaran 

Bahasa Arab anak-anak tidak boleh menggunakan Bahasa 

Indonesia. Kalau dia sudah dapat 4 bintang, saya hapus 1 



jadi tinggal 3 bintang. Kalau 3 bintang nanti ditukarnya 

makanan apa, kalau 1 bintang nanti ditukarnya permen, 

sampai nanti 5 bintang kita kasih susu kotak itu. Untuk yang 

lulus ujian Qur`an juga diberikan hadiah seperti itu. Kecuali 

kalau dia lulus tanpa kesalahan, nanti kita berikan buku, 

pulpen, tempat minum, dan lain-lain yang bisa bertahan 

lama, jadi bisa terkenang. 

Peneliti : Dalam evaluasi bentuknya seperti apa ustadz? 

Informan : Ketika guru melihat ada hal yang perlu diperbaiki di anak 

atau ada tingkah laku anak di sekolah kurang bagus, 

diingatkan ketika di akhir atau ketika shalat dzuhur. Jika 

dinilai permasalahannya besar maka wali kelas 

memberitahukan wali untuk menegur. 

Peneliti : Kalau dalam ujian, aspek apa saja yang dinilai? 

Informan : Untuk Qur`an ya sesuai dengan hasil ujiannya. Jadi kita 

sudah tetapkan kriteria kesalahan. Anak itu dikatakan lulus 

kalau kesalahannya kurang dari berapa. Sebagai contoh anak 

ujian 1 juz, maksimal kesalahannya itu 5, kalau sudah salah 

6 dia tidak lulus, itu termasuk makhraj, panjang pendek, dan 

kelancaran. Kalau ghunnah, qalqalah, dan sebagainya itu kita 

yang ingatkan, diberikan catatan, karena di anak-anak untuk 

masalah ghunnah masih agak susah istiqomah. Jadi intinya 

adalah panjang pendek, makharijul huruf, dan kelancaran.  

Peneliti : Pemberian nilainya seperti apa ustadz? 

Informan : Ketika salah lima, maka nilainya ya karena kita pakai huruf 

nilainya C atau cukup, kemudian salah empat C+ atau 



jayyid, salah tiga B, salah dua B+, salah satu A, tidak ada 

salah A+ atau istimewa. 

Peneliti : Kalau ujian bahasa Arab dan pelajaran lain seperti apa 

ustadz? 

Informan : Kalau ujian Qur`an itu per seperempat, setengah juz, dan 

satu juz. Kalau ujian bahasa Arab per semester, dan ujiannya 

lisan. Karena target kita kan anak bisa berbicara bahasa 

Arab, untuk menulis itu bisa nanti, saat ini targetnya bisa 

berbicara bahasa Arab. Kalaupun tulisan paling cuma 

misalnya ada gambar ada kalimat, katakan gambar apel dan 

kalimat dalam bahasa Arab, kemudian narik dan 

memasangkan saja. 

Peneliti : Pencapaian hafalan Qur’an santri dalam satu tahun rata-rata 

berapa banyak ustadz? 

Informan : Rata-rata dalam 2 semester satu juz, karena kita tidak 

menargetkan sama sekali, yang penting anak lancar. 

Peneliti : Untuk akhlak, guru biasa melakukan crosscheck ustadz? 

Informan : Ya kita crosscheck, terkadang kita bertanya ke orang tua, 

anak ini nonton TV-nya bagaimana. Kayak anak ngomong 

ustadz saya tadi shalat di masjid, kadang kalau ketemu orang 

tuanya, ketika kita perlu untuk bertanya kita akan tanyakan, 

bagaiman murojaahnya, dan sebagainya. 

Peneliti : Alhamdulillah ustadz, insya Allah jawaban-jawaban ustadz 

tadi sudah jelas. Terima kasih sudah meluangkan waktunya 

ustadz. 

Informan : Iya, sama-sama. 



BERITA WAWANCARA 

Hari/Tanggal : Ahad, 3 Juni 2018 

Waktu : 09.15 – selesai WIB 

Sumber : Rini Murtini, S.T. (Guru Mapel) 

Tempat : Kencana Loka, BSD. 

 

Peneliti : Mohon maaf ustadzah saya ganggu waktunya, apalagi ini 

hari libur. 

Informan : Iya, tidak apa-apa. 

Peneliti : Ustadzah sudah berapa lama mengajar di Kuttab Ibnu 

Abbas? 

Informan : Sudah tiga tahun, saya dari awal. 

Peneliti : Ustadzah mengajar mata pelajaran apa? 

Informan : Saya mengajar pelajaran umum, seperti Matematika, ya 

Calistung. 

Peneliti : Kurikulum yang digunakan di kuttab kurikulum apa 

ustadzah? 

Informan : Kurikulum sendiri, jadi merancang sendiri. Kita terdaftar di 

Depag, tapi tidak mengikuti kurikulum Depag, jadi benar-

benar menyusun kurikulum sendiri. Kemudian di kelas 5 

anak-anak kita persiapkan untuk UN. 

Peneliti : Sejak kelas 1 santri sudah diwajibkan berbahasa Arab 

ustadzah? 



Informan : Kalau kelas 1 belum, baru diperkenalkan. Ustadznya banyak 

berbicara bahasa Arab, tapi masih awalan, misalnya kata 

perintah yang simple. Kalau di kelas 2 meskipun masih 

separuh bahasa Arab dan separuh bahasa Indonesia, tapi 

mereka PD dan berani, karena di sana intinya harus PD. 

Peneliti : Kalau Qur’annya wajib menghafal dari kelas 1? 

Informan : Belum. Awal masuk itu targetnya lancar baca Qur’an. Tapi 

beda-beda sih, ada yang kelas 1 semester 1 sudah mulai 

menghafal, ada yang semester 2. Itu pencapaiannya beda-

beda setiap anak, tergantung anak dan orang tua di rumah. 

Peneliti : Jadi untuk pencapaiannya ditargetkan atau bagaimana? 

Informan : Tidak, jadi tergantung anak. Jadi evaluasi 1 tahun ini, kelas 1 

80% sudah mulai menghafal. Tetapi berbeda-beda setiap 

anak, tergantung kemampuannya masing-masing, karena 

kalau disamakan kasian. 

Peneliti : Kalau pelajaran Calistung pelaksanaannya seperti apa 

ustadzah? 

Informan : Kalau kelas 1 targetnya bisa baca, tulis, dan berhitung. Kelas 

2 melancarkan bacaan. Kelas 3, 4, dan 5 semester satu 

diperbanyak di Matematika. Kenapa tidak mempelajari Sains 

lagi? Karena ada pelajaran ‘Ulum, jadi Sains nya sudah 

dapat tapi dalam bahasa Arab. Dan di kelas 3 nanti ada 

materi Tarbiyah Qur’aniyah, jadi mereka murojaah nanti 

mereka tadabbur, dari tadabbur nanti mereka menumbuhkan 

keimanannya dan memperbaiki akhlaknya. Nanti di kelas 5 

semester dua baru persiapan UN. 



Peneliti : Media yang biasa digunakan dalam pembelajaran apa saja 

ustadzah? 

Informan : Ya biasa lewat video atau kadang bikin sendiri kartu-kartu 

begitu. 

Peneliti : Kalau metode yang biasa ustadzah gunakan seperti apa? 

Informan : Separuh centra dan separuh biasa, ya liat situasi dan kondisi. 

Karena waktu pelajaran umum beda dengan sekolah pada 

ummnya, kita hanya 3 kali dalam sepekan, lebih banyak Al-

Qur’an dan bahasa Arab. 

Peneliti : Untuk evaluasi atau ujian Qur’an, bahasa Arab, dan 

Calistungnya bagaimana ustadzah? 

Informan : Untuk ujian hafalan seperempat juz, setengah juz, dan satu 

juz. Kalau untuk selain Qur’an nanti di UAS, kita juga ada 

lembar kerja (worksheet). 

Peneliti : Ujiannya dalam bentuk lisan atau tulis? 

Informan : Lisan dan tulis. Kalau bahasa Arab kelas 1 banyak lisan, 

karena mereka belum begitu bisa menulis. Kalau Calistung 

tulisan, cuma kita banyak bimbing anaknya. 

Peneliti : Alhamdulillah sudah selesai ustadzah, terima kasih banyak 

atas waktunya. 

Informan : Iya sama-sama. 

 

 

 



BERITA WAWANCARA 

Hari/Tanggal : Kamis, 2 Agustus 2018 

Waktu : 16.33 – selesai WIB 

Sumber : Endang (Wali Santri) 

Tempat : Cluster Sevilla, BSD 

 

Peneliti : Bismillahirrahmanirrahim, sebelumnya namanya siapa bu? 

Informan : Oh iya, nama saya Endang. Anak saya baru kelas 1 tahun ini, 

tapi sudah kenal kuttab ini sejak kuttab ini ada. 

Peneliti : Awalnya informasi adanya kuttab ini ibu tahu dari mana? 

Informan : Waktu itu dekat stasiun Rawa Buntu, saya sudah tahu juga 

karena liat sih. 

Peneliti : Apa alasan ibu memasukkan anaknya di kuttab ini? 

Informan : Ya sebenarnya kita ingin saja nanti besarnya itu ahli dalam 

agama. Anggaplah kayak saya jurusannya sastra Inggris, 

sekarang baru terasa kayaknya ilmu agamanya minim. 

Peneliti : Saya sedikit akan menanyakan tentang sistem pembelajaran 

di kuttab ya bu? 

Informan : Iya silahkan. 

Peneliti : Materi pelajaran di kuttab apa saja? 

Informan : Materi pelajarannya Al-Qur’an, mereka belajar karimah 

untuk proses belajar Al-Qur’an, bahasa Arab, dan Calistung. 

Calistung itu juga tidak banyak, hanya misalnya mewarnai 

huruf A terus digunting dan ditempel, karena masih kelas 1 



mungkin ya. Untuk pelajaran adabnya itu lebih ke cerita-

cerita tentang penuntut-penuntut ilmu atau sahabat-sahabat 

itu adabnya seperti apa, lebih kesitu sih. 

Peneliti : Buku-buku atau sumber belajar yang biasa digunakan di 

kuttab itu apa saja bu? 

Informan : Buku kuttab, kuttab punya buku sendiri. Bahasa Arabnya 

punya buku sendiri, kalau Qur’annya pakai karimah. 

Peneliti : Untuk kegiatan ekstrakurikuler ada apa saja bu? 

Informan : Olahraga sunnah begitu, seperti memanah, futsal, dan 

renang. 

Peneliti : Kegiatannya setiap hari apa bu? 

Informan : Hari Ahad memanah, Futsal saya kurang tau ya karena 

khusus laki-laki, renang hari kamis setiap pekan satu dan 

tiga. 

Peneliti : Evaluasi dari sekolah biasanya dilakukan dalam bentuk apa? 

Informan : Belum sih, karena kan baru beberapa bulan ini masuk. Tapi 

ada laporan sih, misalnya Felis mengulang halaman segini. 

Itu dilaporkannya lewat WA per hari dan rutin per halaqah. 

Peneliti :  Kalau peran orang tua yang diminta di kuttab sendiri seperti 

apa bu? 

Informan : Setau saya seperti ini, mendampingi anak pada saat 

mengulang di rumah. Ustadznya bilang ke saya, nanti kalau 

anak-ankanya sudah masuk ke tahap menghafal, orang tua 

harus bersedia menyimak murajaah anaknya. Sebenarya 

tidak terlalu sulit sih kalu itu, mungkin yang lebih sulit 



ustadznya pernah mengingatkan, kalau mau anak jadi hafidz 

itu, maka orang tua harus menghindari hal-hal yang dapat 

menganggu fokus anak, misalnya jangan nonton TV, dan 

sebagainya. 

Peneliti : Komitmen seperti itu diminta secara formal atau bagaimana 

bu? 

Informan : Formal, jadi saya dipanggil sama suami berdua, kemudian 

yang diingatkan ya itu tadi, kalau mau anak jadi hafidz 

berarti harus sanggup menyimak anak murajaah berapa 

banyak per hari, kemudian tinggalkan hal-hal yang tidak 

sehaluan dengan itu. 

Peneliti : Menurut ibu sendiri, keunggulan Kuttab Ibnu Abbas apa 

saja? 

Informan : Dari baca Al-Qur’an, sejak dini itu sudah diajarkan 

bagaimana yang benar, misalnya dulu waktu saya belajar Al-

Qur’an itu huruf “dzo” biasanya sebut “zo” saja, jadi cuma 

mengakali bagaimana bunyi hurufnya bisa seperti ini, kalau 

mereka nggak, makhrajnya seperti apa itu sudah diajarkan 

sejak awal. Kedua, mereka belajar bahasa Arab itu bukan 

untuk sekedar bisa bahasa Arabnya sih, saya pikir itu untuk 

nantinya dia bisa paham bahasa Al-Qur’an sedikit demi 

sedikit. Memang masih percakapan, tapi minimal itu kan 

bahasa Al-Qur’an, saya berpikir kesitu. Terus mereka 

dipisah laki-laki dan perempuan itu penting. Maksudnya 

yang dulu saya juga sekolah agama tapi lebih bebas, kalau 

sekarang itu mereka kecil-kecil sudah tau mana yang 

mahram, pelajaran adabnya mereka diceritakan tentang kisah 



sahabat-sahabat, saya dulu malah belum tau nama sahabat. 

Kalau ditanya apa sih benefit yang kamu dapatkan, toh nanti 

kalau saya mati yang saya butuhkan ini, anak yang shaleh. 

Peneliti : Kalau kelemahan Kuttab Ibnu Abbas apa saja bu? 

Informan : Karena kita sevisi dengan kuttab ini, jadi kalau pun ada 

kekurangan itu kita benahi bersama. Malah kita banyak 

belajar dari ustadz-ustadznya, qanaahnya mereka, cara 

mereka mengajar anak kecil, dan sebagainya. 

Peneliti : Apa saja dampak positif dan negatif yang dilihat dari 

perkembangan anak selama di kuttab? 

Informan : Ngajinya lebih baik, doa-doanya gitu, misalnya dia tau doa 

masuk kamar mandi terus tiba-tiba saya lupa dia suka jadi 

kayak polisi “ibu lupa yah doa masuk kamar mandi?”. 

Kemudian kalau mau keluar itu spontanitas biasanya ambil 

jilbab.  

Peneliti : Apa harapan ibu terhadap kuttab Ibnu Abbas kedepannya? 

Informan : Pengennya sih ada lanjutannya ya, kalau bisa sampai SMA, 

kalau kuliah kan dia sudah bisa mikir dan memutuskan 

sendiri. 

Peneliti : Alhamdulillah, insya Allah sudah cukup bu, terima kasih 

atas jawabannya. 

Informan : Iya mba, sama-sama. 

 

 

 



BERITA WAWANCARA 

Hari/Tanggal : Rabu, 8 Agustus 2018 

Waktu : 16.50 – selesai WIB 

Sumber : Lili Sarlita (Wali Santri) 

Tempat : Jl. Hanjuang, BSD 

 

Peneliti : Boleh saya mulai ya bu, sebelumnya boleh saya tahu nama 

ibu? 

Informan : Iya, nama saya Lili Sarlita. Anak saya namanya Salahuddin 

Rausan Fikri, kelas 3. 

Peneliti : Awalnya ibu tahu informasi adanya kuttab ini dari mana? 

Informan : Saya tahu dari teman-teman yang anaknya tahun pertama 

masuk di Kuttab Ibnu Abbas. 

Peneliti : Apa alasan ibu memasukkan anaknya ke kuttab? 

Informan : Yang pasti pertama saya ingin anak saya lebih terjaga secara 

agama dibanding saya. Saya berharap dia bisa menghafal Al-

Qur’an, kemudian saya bisa mendapatkan akhirat melalui 

dia, lebih cenderung ke sana sih. 

Peneliti : Saya tanya tentang pembelajaran di kuttab ya bu. Materi 

pelajaran yang diajarkan di kuttab apa saja bu? 

Informan : Karena saya tau itu sekolah untuk menghafal Al-Qur’an, jadi 

saya setuju dengan murajaan dan bahasa Arabnya itu lebih 

dominan. Saya senang karena anak lebih fokus, jadi 

pelajaran umum itu lebih sedikit, yang penting konsepnya 



masuk. Saya lihat pelajaran Matematika atau membaca itu 

tidak menjadi domain yang beban sampai anak stress. 

Karena saya berpikir dengan dia menghafal, belajar 

konsisten, dan disiplin itu sudah ada karakter yang terbentuk 

sehingga kalau pun mau belajar kayak Sains atau yang lain, 

kalau anak sudah terbiasa dengan menghafal dan dia sering 

baca berulang-ulang, memorizing itu lebih bagus. Saya 

berpikir seperti itu, karena saya dulu sekolah biasa. 

Peneliti : Buku atau sumber belajar yang digunakan di kuttab apa saja 

bu? 

Informan : Tahun pertama itu setahu saya di import dari Yaman dan 

satu lagi karimah. Dulu kita di training juga, ibu dan 

bapaknya dipanggil, jadi yang menerbitkan karimah itu 

datang dari Solo, memberitahu kita seperti ini metodenya 

jadi di rumah tolong disambung lagi. Kalau untuk sekarang 

sepertinya ada bukunya sendiri karena ada tim penyusunnya. 

Peneliti : Kalau kegiatan ekstrakurikuler di kuttab ada apa saja bu? 

Informan : Ada 3. Berenang, futsal, dan panahan. 

Peneliti : Kalau sistem evaluasinya seperti apa bu? 

Informan : Ibnu Abbas ini Alhamdulillah kita ada grup WA per halaqah 

itu. Ustadz itu setiap hari mereview melalui catatan, atau 

kadang dihubungi secara langsung. 

Peneliti : Dampak positif yang dirasakan selama anak ibu sekolah di 

kuttab apa saja bu? 

Informan : Saya perhatikan anak saya, secara Matematika dan pelajaran 

umum pasti mungkin dia lebih kurang dibanding yang 



sekolah umum, tapi secara kemampuan mengingat itu lebih 

kuat. 

Peneliti : Bagaimana penanaman akhlak di kuttab bu? 

Informan : Diberitahu melalui cerita kisah, karena bagaimana pun anak-

anak kalau dengar kisah itu akan lebih nempel. Apalagi 

waktu kelas 1 itu waktu diceritakan tentang berbakti kepada 

ibu, pulang ke rumah anak-anaknya pada bantu mamanya 

bersihkan karpet dan sebagainya. Berarti dari situ ada 

perubahan memang. Dan karena bermain dengan laki-laki 

saja, jadi mereka tahu kalau tidak boleh sembarangan. 

Peneliti : Keunggulan dan kelemahan kuttab Ibnu Abbas menurut ibu 

apa saja? 

Informan : Kalau saya senangnya itu karena fokus di murajaahnya, 

kemudian bahasa Arabnya lebih bagus ya pasti. Terus untuk 

hafalan itu tidak ada paksaan anak untuk berlomba-lomba, 

tergantung orang tuanya, jadi orang tua bisa mengoreksi diri 

sendiri. Nah terus dengan Al-Qur’an dia sudah terbiasa, jadi 

lafadznya lebih bagus. Awal-awalnya Ibnu Abbas lebih 

cenderung ke sana, tapi ke sini sudah agak berubah, evaluasi 

terus ya Ibnu Abbas itu. Semakin ke sini sudah ngomongin 

adab dan sejarah. Kalau negatif itu pasti ada, tapi tertutupi 

karena ada hasil yang kita harapkan itu. 

Peneliti : Terakhir harapan ibu untuk Ibnu Abbas kedepannya seperti 

apa? 

Informan : Saya pengen ya Hafidz itu betul-betul terbentuk dalam 

karakternya, karena saya lihat yang namanya critical 



thingking itu kurang, jadi berpikir kritis dan percaya diri itu 

kurang. Jadi saya ingin Ibnu Abbas itu bisa mengajarkan, 

karakter building itu yang hidup bersama Al-Qur’an, mudah-

mudahan saya berharap Ibnu Abbas ke sana, menghasilkan 

orang-orang yang berjiwa Al-Qur’an. 

Peneliti : Alhamdulillah, sudah selesai bu. Terima kasih banyak atas 

waktunya. 

Informan : Iya mba Alhamdulillah, sama-sama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BERITA WAWANCARA 

Hari/Tanggal : Ahad, 3 Juni 2018 

Waktu : 09.27 – selesai WIB 

Sumber : Hafizuddin Zaki Azhari (Santri Kuttab) 

Tempat : Kencana Loka, BSD. 

 

Peneliti : Adik namanya siapa dan kelas berapa? 

Informan : Hafizuddin Zaki Azhari, kelas 5. 

Peneliti : Hafalan Qur’annya berarti sudah berapa juz? 

Informan : 10 juz. 

Peneliti : Dulu masuk ke kuttab Ibnu Abbas mau sendiri atau disuruh 

umi? 

Informan : Mau sendiri. 

Peneliti : Oh mau sendiri, kenapa alasannya? 

Informan : Karena ada umi, hehe. 

Peneliti : Hafiz senang tidak sekolah di kuttab Ibnu Abbas? 

Informan : Senang, karena bisa hafal Al-Qur’an terus bisa bahasa Arab. 

Peneliti : Biasanya kalau di sekolah suka main dengan yang teman-

teman akhwat tidak? 

Informan : Nggak, ikhwan aja karena gak muhrim. 

Peneliti : Berati tidak pernah masuk ke kelas akhwat? 



Informan : Malu banget. Kan biasanya mainnya sama laki-laki gak 

digabung. 

Peneliti : Oh begitu. Materi yang dipelajari di kuttab apa saja? 

Informan : Al-Qur’an, bahasa Arab, dan Calistung. Terus ada pelajaran 

baru, namanya ‘Ulum. 

Peneliti : Pelajaran ‘Ulum itu belajar tentang apa? 

Informan : Contohnya sih, misalnya namanya tanaman dalamnya kayak 

gini, tentang daun, bumi, hewan. Terakhir kemarin belajar 

tentang cahaya. 

Peneliti : Biasanya kalau gurunya mengajar pakai apa saja selain 

buku? 

Informan : Ada buku tulis, papan tulis. 

Peneliti : Pernah pakai video atau rekaman begitu tidak? 

Informan : Pernah. Biasanya sih buat tebak-tebakan pas murajaah 

hafalan gitu. 

Peneliti : Di kuttab ada kegiatan ekstrakurikuler? 

Informan : Ada. Aku ikut futsal. Ada panah, renang juga. Dulu sih ikut 

berkuda. 

Peneliti : Bagaimana pendapat Hafiz tentang guru-guru di sekolah? 

Informan : Baik-baik semua sih. 

Peneliti : Oh begitu. Kalau begitu terima kasih ya Hafiz sudah mau 

diwawancarai. 

Informan : Iya. 
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Gambar 2. Kegiatan belajar mengajar 



 

 

Gambar 3. Kegiatan belajar mengajar 

 

 

 

Gambar 4. Kegiatan belajar persiapan Ujian Nasional 



 

 

Gambar 4. Wawancara dengan Kepala Kuttab Ibnu Abbas BSD 

 

 

 

Gambar 5. Wawancara dengan Kepala Bagian Kurikulum 
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