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INSTRUMEN  PENELITIAN DI MI NU TBS KUDUS 

 

A. PEDOMAN OBSERVASI 

 

No Objek Data yang Diambil 

1 Guru saat memberikan arahan 

terkait pembelajaran muatan 

lokal Kitab Ta’lim Al-

Muta’allim di MI NU TBS 

Kudus 

- Model pengajaran 

- Penyampaian materi 

- Pengelolaan pendidikan 

- Partisipasi siswa 

2 Lingkungan MI NU TBS 

Kudus 

- Keadaan Madrasah 

- Keadaan guru, siswa MI NU TBS 

Kudus. 

- Sarana prasarana 

- Pengarahan dalam penanaman 

pendidikan Akhlak. 

- Aktivitas guru dan siswa terkait 

pembelajaran muatan lokal kitab 

Ta’lim Al-Muta’allim 

 

 

 

 

 

 



B. PEDOMAN DATA DOKUMENTASI 

No Deskripsi Data yang Diambil Ada Tidak 

Ada 

1 Sejarah dan perkembangan MI NU TBS Kudus   

2 Visi misi dan tujuan MI NU TBS Kudus   

3 Keadaan geografis MI NU TBS Kudus   

4 Data guru MI NU TBS Kudus   

5 Data siswa MI NU TBS Kudus   

6 Kurikulum MI NU TBS Kudus   

7 Sarana prasarana MI NU TBS Kudus   

8 Foto wawancara dengan Kepala MI NU TBS Kudus.   

9 Foto wawancara dengan guru MI NU TBS Kudus.   

10 Foto wawancara dengan waka kurikulum MI NU TBS 

Kudus. 

  

11 Foto wawancara dengan pengurus MI NU TBS Kudus.   

12 Foto saat pembinaan akhlak di MI NU TBS Kudus..   

13 Foto saat pembelajaran kitab ta’lim al-muta’allim di MI 

NU TBS Kudus.. 

  

14 Foto gedung MI NU TBS Kudus..   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. PEDOMAN WAWANCARA 

 

 Pedoman Wawancara dengan Kepala MI NU TBS Kudus 

Narasumber  : Salim, S.Ag., M.Pd.  

Jabatan   : Kepala MI NU TBS Kudus 

Tanggal Wawancara : …………………….2020 

Waktu Wawancara  : ................................WIB  

Tempat   : ................................. 

Pertanyaan   : 

 

1. Bagaimana manajemen dalam mengatur guru materi salaf di MI NU TBS 

Kudus? 

2. Bagaimana peran dan kinerja guru materi salaf di MI NU TBS Kudus? 

3. Berapa jam tiap kelasnya dalam pembelajaram kitab ta’lim di MI NU TBS 

Kudus dalam 1 minggunya?  

4. Bagaimana perencanaan pembelajaran kitab Ta’lim Al-Muta’allim dalam 

penguatan pendidikan karakter siswa di MI NU TBS Kudus?  

5. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran kitab Ta’lim Al-Muta’allim dalam 

penguatan pendidikan karakter siswa di MI NU TBS Kudus?  

6. Bagaimana evaluasi pembelajaran kitab Ta’lim Al-Muta’allim dalam 

penguatan pendidikan karakter siswa di MI NU TBS Kudus? 

7. Kendala apa yang dihadapi dalam pembelajaran kitab salaf di MI NU TBS 

Kudus? 

8. Bagaimana solusinya dari kendala tersebut? 

9. Apa upaya yang dilakukan kepala untuk meningkatkan kinerja guru 

pembelajaran kitab salaf di MI NU TBS Kudus 

 

 

 

 



 Pedoman Wawancara dengan Guru Muatan Lokal 

Narasumber  : Ahmad Nur Kholis, S.Pd.I  

Jabatan  : Guru Mulok MI NU TBS Kudus 

Tanggal Wawancara : …………………….2020 

Waktu Wawancara : ................................WIB  

Tempat  : ................................. 

Pertanyaan  : 

 

1. Bagaimana proses pengambilan kebijakan dan manajemen materi kitab 

salaf di MI NU TBS Kudus? 

2. Siapa aktor-aktor yang terlibat di dalam merumuskan dan membuat 

kebijakan di MI NU TBS Kudus 

3. Bagaimana perencanaan pembelajaran kitab Ta’lim Al-Muta’allim dalam 

penguatan pendidikan karakter siswa di MI NU TBS Kudus?  

4. Dari adanya manajemen madrasah apakah hanya menggunakan kurikulum 

salaf saja di madrasah ini atau ada kurikulum lain yang di pelajarinya, 

Pak? 

5. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran kitab Ta’lim Al-Muta’allim dalam 

penguatan pendidikan karakter siswa di MI NU TBS Kudus?  

6. Bagaimana evaluasi pembelajaran kitab Ta’lim Al-Muta’allim dalam 

penguatan pendidikan karakter siswa di MI NU TBS Kudus? 

7. Kendala apa yang anda dihadapi dalam manajemen pembelajaran muatan 

lokal di MI NU TBS Kudus? 

8. Bagaimana solusinya dari kendala tersebut? 

9. Upaya apa saja yang dilakukan guru dalam meningkatkan pembelajaran 

kitab salaf di MI NU TBS Kudus? 

 

 

 



 Pedoman Wawancara dengan Waka Kurikulum 

Narasumber  : Mbar Utomo, S.Pd.I  

Jabatan  : Waka Kurikulum MI NU TBS Kudus 

Tanggal Wawancara : …………………….2020 

Waktu Wawancara : ................................WIB  

Tempat  : ................................. 

Pertanyaan  : 

 

1. Bagaimana manajemen dalam mengatur guru materi kitab di MI NU TBS 

Kudus? 

2. Berapa jam tiap kelasnya dalam pembelajaram kitab salaf di MI NU TBS 

Kudus dalam 1 minggunya? 

3. Bagaimana pengelolaan guru kitab salaf dalam pembelajaran di madrasah? 

4. Bagaimana perencanaan pembelajaran kitab Ta’lim Al-Muta’allim dalam 

penguatan pendidikan karakter siswa di MI NU TBS Kudus?  

5. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran kitab Ta’lim Al-Muta’allim dalam 

penguatan pendidikan karakter siswa di MI NU TBS Kudus?  

6. Bagaimana evaluasi pembelajaran kitab Ta’lim Al-Muta’allim dalam 

penguatan pendidikan karakter siswa di MI NU TBS Kudus? 

7. Kendala apa yang dihadapi dalam pembelajaran kitab salaf di MI NU TBS 

Kudus? 

8. Bagaimana solusinya dari kendala tersebut? 

9. Apa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja guru pembelajaran 

kitab salaf di MI NU TBS Kudus 

 

 

 

 

 



 Pedoman Wawancara dengan Pengurus Madrasah TBS Kudus 

Narasumber  : Chirzil ’Ala, S.Pd.I  

Jabatan  : Pengurus  Madrasah NU TBS Kudus 

Tanggal Wawancara : …………………….2020 

Waktu Wawancara : ................................WIB  

Tempat  : ................................. 

Pertanyaan  : 

 

1. Bagaimana perekrutan guru untuk mengampu pelajaran muatan lokal di 

MI NU TBS Kudus? 

2. Bagaimana manajemen dalam mengatur pembelajaran, terutama  

perencanaan pembelajaran kitab Ta’lim Al-Muta’allim dalam penguatan 

pendidikan karakter siswa di di MI NU TBS Kudus? 

3. Bagaimana cara menentukan guru sebagai fan atau keahlian dalam mata 

pelajaran yang akan disampaikan? 

4. Apakah semua itu ada perencanaan dalam menentukan fan keahlian guru 

sesuai bidangnya? 

5. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran kitab Ta’lim Al-Muta’allim dalam 

penguatan pendidikan karakter siswa di Madrasah Ibtidaiyyah Nahdhatul 

Ulama’ Tasywiquth Thullab Salafiyyah Kudus? 

6. Apa upaya yang dilakukan pengurus atau kepala untuk meningkatkan 

kinerja guru pembelajaran salaf terutama kitab ta’lim di MI NU TBS 

Kudus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL OBSERVASI 

 

Tanggal Observasi : 7 Maret 2020 

Waktu Observasi : 10.30 WIB – selesai WIB  

Tempat Observasi : Madrasah Ibtidaiyyah NU TBS Kudus 

Hasil Observasi :  

Madrasah Ibtida’iyyah NU Tasywiquth Thullab Salafiyah Kudus terletak 

di Kelurahan Langgar Dalem, Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, tepatnya di 

jalan KH. Turaichan Adjhuri No. 235 Kudus 59314. Madrasah yang berdiri di 

lingkungan padat penduduk ini menempati area seluas 860 M2 dengan rincian 

sebagai berikut:
 
 

a. Status tanah wakaf / milik sendiri 

b. Keadaan bangunan: permanen kontruksi beton berlantai dua.. 

Letak MI NU Tasywiquth Thullab Salafiyyah Kudus termasuk berada di 

kawasan lingkungan pondok pesantren. Tercatat ada delapan pondok pesantren 

yang menampung para santri yang mayoritas para pelajar. Sehingga tidak 

mengherankan apabila suasana agamis mewarnai kehidupan Kelurahan Kajeksan 

dan sekitarnya. 

Adapun pengamatan berkaitan penerapan pembelajaran kitab ta’lim al-

muta’allim di MI NU Tasywiquth Thullab Salafiyyah Kudus ini dilaksanakan 

dengan 2 jam pada setiap pertemuannya, dan telah berjalan dengan baik sesuai 

dengan kompetensi pada tingkatan masing-masing yang telah ditentukan 

sebelumnya. Dan pelaksanaan penerapan materi muatan local  selama lebih 

diutamakan oleh para kyai, karena pelajaran salaf itu materi keagamaan murni 

atau seperti di pondok pesantren. Adapun dalam pembelajaran, pelajaran salaf itu 



dilaksanakan dengan sistem membaca kitab, memaknai gandul, menghafal 

nadhoman dari kitab, dan sesuai metode yang dipakai oleh pengampu mata 

pelajaran tersebut. 

 

Kudus, 7 Maret 2020 

Pengamat 

 

Hilman Hamid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRANSKRIP WAWANCARA I 

Narasumber  : Salim, S.Ag., M.Pd.  

Jabatan  : Kepala MI NU TBS Kudus 

Tanggal Wawancara : 5 Maret 2020 

Waktu Wawancara : 09.20 WIB – 09.55 WIB  

Tempat  : Ma’had Aly TBS Kudus 

 

Peneliti : Assalamu’alaikum..... 

Salim  : Wa’alaikum salam warahmatullah... 

Peneliti : Pak…! Maaf pak, boleh minta waktunya sebentar? 

Salim : Ya silahkan 

Peneliti : Saya mau tanya untuk data penelitian Pak?! 

Salim : Oh ya silahkan...  

Peneliti : Trimakasih... begini pak.. Bagaimana manajemen dalam 

mengatur guru materi salaf di MI NU TBS Kudus? 

Salim : Dalam memimpin madrasah ini kami menerapkan kebijaka-

kebijakan dalam meningkatkan kedisiplinan guru dalam 

mengajar, dalam penyamapaian materi, dan menyesuaikan 

dengan keputusan pengurus yayasan dan pemerintah yang telah 

ditentukan, serta membagi materi pelajaran lokal sesuai 

keahlian masing-masing dalam bidang ilmu salaf. 

Peneliti : Selanjutnya, bagaimana peran dan kinerja guru muatan lokal di 

MI NU TBS Kudus? Dan berapa jam tiap kelasnya dalam 

pembelajaran kitab salaf di MI NU TBS Kudus dalam 1 

minggunya? 

Salim : Di madrasah ini, guru-guru yang diangkat sudah terpilih 

melalui seleksi dari pengurus. Dan peran kinerja guru dari 

mateir kitab ini dapat mengatur dan menyelesaikan materi 

sesuai yang telah ditetapkan oleh madrasah. Dan kinerja 



mereka baik karena sudah memenuhi aturan dengan 

menyiapkan materi sebelum penyampaian. Untuk tiap 

minggunya materi muatan lokal berbeda-beda sesuai mata 

pelajaran dan sesuai kelas masing-masing.  

Peneliti : Kemudian, bagaimana perencanaan pembelajaran kitab Ta’lim 

Al-Muta’allim dalam penguatan pendidikan karakter siswa di MI 

NU TBS Kudus? 

Salim  Perencanaan dalam pembelajaran kitab Ta’lim dalam 

penguatan pendidikan karakter siswa di MI NU TBS Kudus dari 

para pendiri telah menerapkan kebijakan untuk melaksanakan 

pembelajaran salaf, karena asal mula madrasah ini seperti 

ngaji atau pondokan. Perencanaan untuk saat ini pembelajaran 

muatan lokal pada seluruh guru sudah membuat SK/KD sebagai 

acuan dalam perencanaan prota yang akan disampaikan pada 

tahun pembelajaran yang akan dilaksanakan. Karena 

perkembangan zaman madrasah ini mengikuti aturan 

pemerintah dengan menjalankan pembelajaran pada umumnya, 

tetapi tidak meninggalkan pelajaran kurikulum salaf. Maka dari 

itu manajemen di madrasah ini telah dikontrol oleh pengurus 

dan melaksanakan kurikulum umum dan salaf sebagai 

pembelajaran utama di madrasah TBS ini 

Peneliti : Lalu, Siapa tokoh-tokoh yang terlibat di dalam merumuskan dan 

membuat kebijakan dalam manajemen pembelajaran lokal atau 

materi kitab salaf di MI NU TBS Kudus?  

Salim : Orang-orang yang terlibat di dalam perencanaan pembelajaran 

kurikulum muatan lokal di MI NU TBS Kudus ini dimotori oleh 

poro romo kyai dan pengurus, kemudian kepala madrasah dan 

waka kurikulumnya untuk menentukan pelajaran salaf dan tetap 

eksis dipakai dalam kurikulum pembelajaran, serta batasan-

batasan yang akan disampaikan pada tiap kelas masing-masing 



sesuai mata pelajaran kurikulum salaf. 

Peneliti : Emmm... Bagaimana pelaksanaan pembelajaran kitab Ta’lim Al-

Muta’allim dalam penguatan pendidikan karakter siswa di MI 

NU TBS Kudus? 

Salim : Implementasi dari kitab Ta’lim Al-Mutallim dalam penguatan 

pendidikan karakter siswa di madrasah ini telah berjalan 

dengan baik sesuai dengan kompetensi pada tingkatan masing-

masing yang telah ditentukan sebelumnya. Dan pelaksanaan 

selama lebih diutamakan oleh guru pondok, karena pelajaran 

salaf itu materi keagamaan murni atau seperti di pondok 

pesantren. Adapun dalam pembelajaran kitab Ta’lim Al-

Mutallim itu dilaksanakan dengan sistem membaca kitab, 

memaknai gandul, menghafal nadhoman dari kitab, dan sesuai 

metode yang dipakai oleh pengampu mata pelajaran tersebut. 

Namun materi yang disampaikan harus sesuai dengan 

kompetensi dasar yang telah ditentukan sesuai mata pelajaran 

di setiap tingkatnya. Dan dari pembelajaran ini menekankan 

pada belajar tentang sikap atau akhlak dalam kehidupan sehari-

hari 

Peneliti : Oh begitu pak,... lalu dari adanya manajemen madrasah, 

bagaimana evaluasi pembelajaran kitab Ta’lim Al-Muta’allim 

dalam penguatan pendidikan karakter siswa di MI NU TBS 

Kudus? 

Salim : Penilaian dalam pembelajaran kitab Ta’lim Al-Mutallim dalam 

penguatan pendidikan karakter siswa saya menekankan agar 

setiap guru melakukan evaluasi dengan membaca kitab gandul 

yang telah disampaikan, selain itu apabila materinya ada 

hubungannya dengan bait maka siswa dinilai dalam hafalan 

bait yang dipelajari. Seperti mapel mulok lain, bait-bait yang 

terdapat dalam kitab tersebut digunakan untuk evaluasi dan 



nilai harian untuk masing-masing tingkat kelas. Oleh karena itu 

disamping evaluasi tertulis seperti dalam UTS atau UAS juga 

ada evaluasi untuk kenaikan kelas dan pemahaman akhlaq-

akhlaq yang telah dipelajari sebagai langkah dalam penguatan 

karakter siswa. 

Peneliti : Kemudian, Kendala apa yang dihadapi dalam pembelajaran 

kitab salaf di MI NU TBS Kudus? 

 

Salim : Kendalanya apabila ada guru materi kitab pada waktu-waktu 

tertentu, romo kyai sering diminta masyarakat untuk mengisi 

acara yang berakibat terjadi ketertinggalan dalam penyampaian 

materi yang telah ditentukan. 

Peneliti : Emm lalu bagaimana solusinya dari kendala tersebut? 

Salim : Solusinya ya guru tersebut harus mengejar materi yang 

tertinggal dengan menambah jam sendiri atau kata lain itu 

ngebut tarjet yang telah ditentukan. 

Peneliti : Oh ngoten pak… kemudian apa upaya yang dilakukan kepala 

untuk meningkatkan kinerja guru pembelajaran kitab salaf di MI 

NU TBS Kudus? 

Salim : Upaya yang saya lakukan, sebagaimana guru dalam mengajar 

mempersiapkan semua perangkat pembelajaran yang 

dibutuhkan, dan kalau bisa mengikuti perkembangan teknologi 

ketika penyampaian materi pembelajaran, dan juga tidak 

meninggalkan kesalafan dari ilmu materi kitab salaf itu.  

 

Peneliti : Begitu ya pak... 

Salim : Iya... 

Peneliti : Kiranya cukup pak...! dan terimakasih atas waktunya.. 

Salim : Oh ya sama-sama 



Peneliti : Assalamualaikum.. 

Salim : Walaikumsalam warahmatullah wabarokatuh 

 

 

Kudus,  5 Maret 2020 

Narasumber 

 

Salim, S.Ag., M.Pd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRANSKRIP WAWANCARA II 

Narasumber  : Chirzil A’la, S.Pd.I 

Jabatan  : Pengurus Madrasah NU TBS Kudus 

Tanggal Wawancara : 3 Maret 2020 

Waktu Wawancara : 09.00 WIB – 09.40 WIB  

Tempat  : Ruang Guru  MI NU TBS Kudus 

 

Peneliti : Assalamu’alaikum. Pak..... 

Chirzil : Wa’alaikum salam warahmatullah... 

Peneliti : Nuwun sewu yai…! Nyuwun wekdalipun sekedap? 

Chirzil : Monggo... nggak apa-apa 

Peneliti : Bade tangklet seputar penelitian saya! 

Chirzil : Oh ya silahkan... 

Peneliti : Maturnuwun... ngeten yai.... Bagaimana kebijakan dan 

manajemen dalam pembelajaran salaf di MI NU TBS Kudus? 

Chirzil : Kebijakan dan manajemen di MI NU TBS Kudus dalam 

pembelajaran materi salaf ini kita tentukan bersama kepala 

madrsah, juga waka kurikulum serta guru-guru terkait 

pengampu mata pelajaran. 

Peneliti : Siapakah saja yang ikut merumuskan dan membuat kebijakan  di 

MI NU TBS Kudus? 

Chirzil : Tokoh-tokoh yang terlibat di dalam merumuskan dan membuat 

kebijakan manajemen kitab salaf di MI NU TBS Kudus tersebut 

adalah kami atau pengurus, dan para bapak kyai lain atau 

pengurus inti madrasah. 

Peneliti : Oh ngoten pak.. lalu menurut pendapat kyai sendiri mengenai 

kebijakan madrasah ini untuk menjaga materi salaf pripun? 

Chirzil  Sebisa mungkin kami menjaga ilmu salaf atau pelajaran lokal 

karena menjaga keunggulan kurikulum salafnya yang tidak 



luntur. 

Peneliti : Nah, dari adanya manajemen madrasah, bagaimana perencanaan 

pembelajaran salaf terutama kitab ta’lim di MI NU TBS Kudus? 

Chirzil : Prosesnya telah kami tentukan sebelumnya untuk menjalankan 

kurikulum salaf  atau pembelajaran kitab tersebut, karena untuk 

menjaga tradisi pembelajaran di madrasah TBS ini, muatan 

lokal memang sejak dulu dipakai untuk menjaga tradisi mata 

pelajaran dari kurikulum muatan lokal. Dan dalam 

pembelajaran yang dilaksanakan di setiap kelas mapel 

kurikulum salaf berbagi jam pelajaran dengan kurikulum umum. 

Karena dari kami menjaga tradisi ilmu-ilmu salaf. Selain itu 

dalam perencanaan pembelajaran dari pengurus sendiri sudah 

membentuk tim dalam penentuan kurikulum muatan lokal yang 

akan dijalankan pada pembelajaran di MI NU TBS Kudus. 

Selain itu dari pengurus sendiri telah member batas-batas 

materi pada setiap mata pelajaran agar ketika pelaksanaan 

dapat sesuai dengan materi-materi yang telah ditentukan 

Peneliti : Lalu, bagaimana pelaksanaan pembelajaran kitab Ta’lim Al-

Muta’allim dalam penguatan pendidikan karakter siswa di 

Madrasah Ibtidaiyyah Nahdhatul Ulama’ Tasywiquth Thullab 

Salafiyyah Kudus?niku? 

Chirzil : Pelaksanaan pembelajaran kitab Ta’lim Al-Mutallim dalam 

penguatan pendidikan karakter siswa di MI NU TBS ini memang 

telah ditentukan standar materinya sendiri. Guru harus 

meningkatkan kualitas pembelajarannya dengan aktif. Sebagai 

contoh anak dianjurkan untuk membaca kitab tanpa makna, 

menghafal arti dari kitab yang diajarkan, bahkan menghafal 

nadhom-nadhom yang telah disampaikan. Kemudian anak 

dituntut untuk memahami kajian-kajian akhlak yang telah 

diajarkan. 



Peneliti : Dari pembelajaran tersebut apa upaya yang dilakukan untuk 

meningkatkan kinerja guru pembelajaran materi salaf atau kitab 

talim al-muta’alim di MI NU TBS Kudus? 

Chirzil : Upaya yang kami harapkan untuk senantiasa menjaga ilmu 

salaf dan jangan sampai mengurangi atau belum sampai 

diajarkan tentang materi mata pelajaran yang telah ditetapkan 

oleh pengurus. Karena nanti dikelas selajutnya merupakan 

kelanjutan materi mata pelajaran ada ketentuan tersendiri untuk 

memulai bab atau materi dari sebuah kitab. 

Peneliti : Oh ngoten yai.... maturnuwun wekdalipun. Mugi-mugi wonten 

berkahipun derek romo yai.. 

Chirzil : Amin.. 

Peneliti : Assalamualaikum.. 

Chirzil : Walaikumsalam warahmatullah... 

 

 

Kudus,   3 Maret 2020 

Narasumber 

 

 

Chirzil A’la, S.Pd.I 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRANSKRIP WAWANCARA III 

Narasumber  : Mbar Utomo, S.Pd.I 

Jabatan  : Waka Kurikulum MI NU TBS Kudus 

Tanggal Wawancara : 5 Maret 2020 

Waktu Wawancara : 08.00 WIB – 08.40 WIB  

Tempat  : Ruang Guru MI NU TBS Kudus 

 

Peneliti : Assalamu’alaikum..... 

Utomo  : Wa’alaikum salam warahmatullah... 

Peneliti : Pak…! Maaf pak, boleh minta waktunya sebentar? 

Utomo : Mau ada apa ya? 

Peneliti : Ini, mau penelitian pak, untuk data dengan bertanya seputar 

penelitian saya Pak...! 

Utomo : Oh ya silahkan...  

Peneliti : Trimakasih... langsung saja ya pak.. Bagaimana manajemen 

dalam mengatur guru materi kitab di MI NU TBS Kudus? 

Utomo : Mengatur guru materi kitab pada jam mengajar disesuaikan 

dengan fan atau keahlian masing-masing room kyai. Dan semua 

itu telah dimusyawarahkan dengan para pengurus untuk 

menentukan pengampu mata pelajaran salaf. 

Peneliti : Lalu, siapa aktor-aktor yang terlibat di dalam merumuskan dan 

membuat kebijakan dalam menentukan guru kitab salaf di MI 

NU TBS Kudus? 

Utomo : Tokoh atau pihak-pihak yang berhak terlibat dalam penentuan 

serta pengambilan keputusan tentang penentuan guru pengampu 

muatan lokal yaitu para masyayikh atau romo kyai, kepala 

madrasah, waka kurikulum, serta beberapa guru. 



Peneliti : Kemudian, berapa jam tiap kelasnya dalam pembelajaran materi 

kitab salaf di MI NU TBS Kudus dalam 1 minggunya? 

Utomo  Untuk jam tatap muka dalam satu minggunya itu sesuai mata 

pelajaran masing-masing, ada yang 4 jam dalam 1 minggu, ada 

yang 2 jam, dan ada hany 1 jam. Itu semua tergantung dengan 

kelas dan mata pelajaran yang telah disepakati dengan para 

masyayikh. 

Peneliti : Oh begitu pak, kemudian dari adanya manajemen madrasah, 

bagaimana pengelolaan guru materi kitab salaf dalam 

pembelajaran di madrasah? 

Utomo : Sejauh ini kami berusaha untuk tetap menyeimbangkan antara 

kurikulum kami (salaf), dengan kurikulum depag. Pengelolaan 

guru muatan lokal tetap dipertahankan karena madrasah TBS 

menjaga ilmu salaf, guru-guru pun kita atur sebisa mungkin 

materi muatan lokal dapat diatur sesuai keahlian masing-

masing guru. 

Peneliti : Emmm... lalu bagaimana perencanaan pembelajaran kitab 

Ta’lim Al-Muta’allim dalam penguatan pendidikan karakter 

siswa di MI NU TBS Kudus?  

Utomo : Perencanaan dalam pelaksanaan pembelajaran kitab Ta’lim 

dalam penguatan pendidikan karakter siswa di MI NU TBS 

telah ditentukan oleh para masyayikh dan segenap dewan guru 

dalam penentuan penyampaiaan materi yang akan disampaikan 

dalam pembelajaran. Namun meski demikian, guru tetap punya 

hak untuk mengolah kembali dengan melakukan kajian yang 

akan disampaikan Dan sampai saat ini tetap dilestarikannya 

kurikulum salaf di madrasah ini baik, karena memang jika 

dilihat dari latar belakang serta sejarah madrasah ini didirikan 

adalah untuk menyelenggarakan pendidikan yang masih 



menjunjung tinggi nilai-nilai salaf yang pada zaman sekarang 

sudah mulai tergeser, namun tetap berusaha untuk 

menyeimbangkannya dengan berbagai ilmu lainnya sesuai 

dengan kurikulum yang telah berlaku pada umumnya. kemudian 

tokoh atau pihak-pihak yang berhak terlibat dalam penentuan 

serta pengambilan keputusan tentang kurikulum serta 

pelaksanaannya di MI NU TBS adalah: perwakilan dari 

yayasan, kepala sekolah, waka kurikulum, serta beberapa guru.  

Peneliti : Oh begitu pak,... lalu bagaimana pelaksanaan pembelajaran 

kitab Ta’lim Al-Muta’allim dalam penguatan pendidikan 

karakter siswa di MI NU TBS Kudus?  

Utomo : Pelaksanaan pada pembelajaran Kitab Ta’lim Al-Mutallim di 

madrasah kami kurang lebih disampaikan dengan metode 

menyimak makna yang dibacakan oleh guru. Kemudian siswa 

memaknai kitab masing-masing. Adalakanya guru menyuruh 

membaca dengan kitab masing-masing, adakalanya Tanya 

jawab, dan adalakanya menghafal nadhom dari kitab tersebut. 

Namun yang ditekankan yakni pemahaman siswa akan 

pentingnya akhlak yang diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari sebagai langkah dalam penguatan pendidikan karakter 

kepada siswa. 

Peneliti : Kemudian, bagaimana evaluasi pembelajaran kitab Ta’lim Al-

Muta’allim dalam penguatan pendidikan karakter siswa itu pak? 

Utomo : Evaluasi pembelajaran kitab Ta’lim Al-Mutallim dalam penguatan 

pendidikan karakter siswa di Madrasah Ibtida’iyyah NU 

Tasywiqut Thullab Salafiyyah Kudus ini dilaksanakan sebagai 

hasil dari pelaksanaan pembelajaran yang telah disampaikan. 

Evaluasi tersebut dilaksanakan dengan cara tertulis, membaca 

atau memaknai kitab kuning, menghafal bait dari kitab, juga 

menghafal uraian penjelasan dari materi sebuah kitab. Hal ini 



telah ditentukan oleh guru mata pelajaran sesuai dengan materi 

yang disampaikan. Selain itu evaluasi ini sebagai penguatan 

karakter dalam memahami materi akhlaq yang telah 

disampaikan dalam pembelajaran. 

Peneliti : Oh....! gitu ya... kemudian kendala apa yang dihadapi dalam 

pembelajaran muatan lokal itu pak? 

Utomo : Untuk kendalanya ditinjau dari segi: 

a. Internal : semakin berkurangnya para sesepuh (kyai) yang 

dapat dijadikan sebagai sumur ilmu serta kiblat 

pelaksannan kurikulum salaf, usia para ustad yang 

tergolong muda yang sudah berpola pikir modern. 

b. Eksternal : sebagian masyarakat muda serta pendatang 

yang telah manganggap ilmu salaf adalah ilmu tua. 

Peneliti : Lalu bagaimana solusinya dari kendala tersebut? 

Utomo : Solusi dari semua itu kita tetap eksis mempertahankan ilmu 

salaf atau muatan lokal tersebut, karena ilmu tersebut menjaga 

tradisi kesalafan dari madrasah dan juga menghimbau para 

siswa untuk selalu semangat dalam menimba ilmu salaf. 

Peneliti : Kiranya cukup terimakasih atas waktunya pak...! maaf ganggu 

jam mengajar bapak.... 

Utomo : Nggak apa-apa. 

Peneliti : Assalamualaikum.. 

Utomo : Walaikumsalam warahmatullah wabarokatuh 

 

Kudus,  5 Maret 2020 

Narasumber 

 

 

Mbar Utomo, S.Pd.I 

 

 



TRANSKRIP WAWANCARA IV 

Narasumber  : Ahmad Nur Kholis, S.Pd.I 

Jabatan  : Guru MI NU TBS Kudus 

Tanggal Wawancara : 6 Maret 2020 

Waktu Wawancara : 09.00 WIB – 09.40 WIB  

Tempat  : Ruang Guru  MI NU TBS Kudus 

 

Peneliti : Assalamu’alaikum. Pak..... 

Kholis : Wa’alaikum salam warahmatullah... 

Peneliti : Pak…! Maaf gangu waktunya sebentar? 

Kholis : Ya... ndak apa-apa... 

Peneliti : Minta waktu untuk bertanya seputar penelitian saya! 

Kholis : Oh ya silahkan... 

Peneliti : Trimakasih...Begini Pak.... Bagaimana proses pengambilan 

kebijakan dan manajemen materi kitab salaf di MI NU TBS 

Kudus? 

Kholis : Proses pengambilan kebijakan dan manajemen di MI NU TBS 

Kudus tentang kurikulum salaf atau muatan lokal ini mengukuti 

apa yang ditentukan oleh pengurus yayasan, karena pelajaran 

salaf ini memang dipertahankan oleh poro romo kyai dan lebih-

lebih pengurus madrasah. Begitu juga dari masyarakat telah  

mengenal serta memasukkan ke madrasah ini karena pelajaran 

salaf yang tidak luntur. Oleh karena itu, Kepala di setiap 

tingkatan mulai dari MI, MTs, dan MA telah menentukan 

kurikulum salafnya beserta dewan guru pengampunya, lebih-

lebih dari lulusan pondok pesantren yang layak untuk mengajar 

pelajaran salaf di madrasah ini. 

Peneliti : Kemudian siapa aktor-aktor yang terlibat di dalam merumuskan 

dan membuat kebijakan di MI NU TBS Kudus? 



Kholis : Aktor-aktor yang terlibat di dalam merumuskan dan membuat 

kebijakan  di MI NU TBS Kudus tersebut terutama para 

pengurus dan masyayikh, karena beliaulah yang menjaga tradisi 

kurikulum salam sejak madrasah ini didirikan hingga sekarang. 

Peneliti : Oh gitu ya pak.. lalu kaitan dalam manajemen pembelajaran pak, 

bagaimana perencanaan pembelajaran muatan lokal di MI NU 

TBS Kudus? 

Kholis  Menurut saya perencanaan dan manajemen pembelajaran kitab 

Ta’lim Al-Mutallim dalam penguatan pendidikan karakter 

siswa di MI NU TBS Kudus ini diartikan sebagai hal untuk 

menjaga tradisi kurikulum salaf telah disepakati target 

penyampaian materi yang akan dilaksanaakan. Hal ini agar 

materi pada setiap kelasnya bisa berbeda dan sebagai 

kelanjutan dari materi di kelas sebelumnya. Untuk perencanaan 

dari guru sendiri sudah mengkaji terlebih dahulu dari materi 

mata pelajaran lokal itu, kemudian adakalanya rencana itu bisa 

melebihi atau kurang penyampaian sesuai yang ditargetkan. 

Namun ditekankan pada tiap kelas pada akhir tahun harus 

sudah terlaksana penyampaian materi yang  telah ditentukan. 

Peneliti : Nah, dari adanya manajemen madrasah apakah hanya 

menggunakan kurikulum salaf saja di madrasah ini atau ada 

kurikulum lain yang di pelajarinya, Pak? 

Kholis : Di madrasah ini, dalam pembelajaran sehari-hari kurikulum 

yang dipakai yaitu kurikulum dari kementrian agama yang 

meliputi pelajaran umum dan pelajaran PAI, dan yang lebih 

diperhatikan yaitu kurikulum salaf untuk menjaga salafiyahnya 

dalam merespon pelajaran keagamaan dalam kehidupan Islam. 

Peneliti : Lalu, bagaimana implimentasi atau pelaksanaan pembelajaran 

kitab Ta’lim Al-Muta’allim dalam penguatan pendidikan 

karakter siswa di MI NU TBS Kudus?  



Kholis : Di madrasah ini, dalam pembelajaran Kitab Ta’lim Al-Mutallim 

di Madrasah Ibtida’iyyah NU Tasywiqut Thullab Salafiyyah 

Kudus ini berjalan sesuai dengan jadwal yang telah terprogram, 

dan pelaksanaannya. terkadang memakai sistem baca kitab, 

sorogan, bandongan, dan menghafal apa yang telah 

disampaikan dari kitab Ta’lim Al-Mutallim tersebut. Lebih-lebih 

menekankan pada pentingnya penanaman akhlak dan 

penerapan dalam kehidupan sehari-hari.
 

Hal ini dilakukan 

sebagai salah satu cara dalam penguatan dan penanaman 

karakter siswa dengan menerapkan akhlaq-akhlaq yang telah 

dipelajari dalam kitab tersebut. 

Peneliti : Dari pembelajaran tersebut, bagaimana evaluasi dari 

pembelajaran kitab tersebut pak? 

Kholis : Sebagai evaluasi dalam pembelajaran kitab Ta’lim Al-Mutallim 

yang saya lakukan yaitu saya memberikan latihan untuk 

membaca kitab kuning dengan kosongan atau tanpa makna, 

siswa membaca dengan memaknai kemudian menjelaskan apa 

kandungan dari bacaan yang telah saya tentukan. Selain itu 

penilaian dengan cara tertulis seperti mid semester dan akhir 

semester sesuai materi yang telah saya tentukan. Juga 

Menghafal Nadhom yang ada dalam kitab tersebut sebagai nilai 

harian. Adapun penguatan pendidikan karakter siswa, mereka 

setelah pembelajaran kami anjurkan. 

Peneliti : Kemudian kendala yang dihadapi dalam pembelajaran materi 

kitab ini apa Pak? 

Kholis : Kendalanya yaitu anak masih kurang lancar dalam menulis 

arab atau pegon untuk member arti atau makna gandul. Karena 

dalam pembelajaran kurikulum salaf di sini memakai makna 

gandul dan mengartikan dari kalimat materi yang di sampaikan, 

bahkan membaca dengan kitab kosong atau kitab gundul. 



Peneliti : Oh....! gitu ya.. lalu solusinya dari kendala tersebut bagaimana 

pak? 

Kholis : Solusinya ketika rekrut anak dari luar madrasah TBS atau 

bukan dari MTs TBS itu diperketat dalam hal ujian masuk, 

terutama meneliti tentang hasil ujian masuk seputar keagamaan. 

Dan apabila kurang benar dalam imlak atau menulis arab bisa 

dimasukkan pada madrasah persiapan. 

Peneliti : oh begitu pak... 

Kholis : Ada yang mau ditanyakan lagi? 

Peneliti : Tidak Pak, cukup terimakasih pak...! maaf ganggu... 

Kholis : Nggeh...  sami-sami pak,... tidak apa-apa, silakan saja! 

Peneliti : Assalamualaikum.. 

Kholis : Walaikumsalam warahmatullah 

 

Kudus, 6 Maret 2020 

Narasumber 

 

 

Ahmad Nur Kholis, S.Pd.I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan : MI  NU TBS Kudus 

Mata pelajaran : Ta’lim Al-Muta’allim 

Kelas/ Semester : VI/Gasal 

Alokasi Waktu : 6 x 40 menit (3x Pertemuan) 

Pertemuan  : 10-12 

Kompetensi Inti : 

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, 

ramah lingkungan,  gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan 

pro-aktif) dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 

sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa 

dalam pergaulan dunia. 

 KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 

dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 

fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 

bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

 KI 4 : Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

A. Kompetensi Dasar 

Mendeskripsikan bab cara memilih ilmu, guru, teman, dan ketekunan belajar 

 

B. IndikatorHasil Belajar: 

 Mendefinisikan cara memilih ilmu, guru, teman, dan ketekunan belajar 

 Menyebutkan cara memilih ilmu, guru, teman, dan ketekunan belajar 

 Menunjukkan perilaku yang mencerminkan religius, disiplin, mandiri, gemar 

membaca. 

 



C. Tujuan Pembelajaran 

 Mendefinisikan cara memilih ilmu, guru, teman, dan ketekunan belajar 

 Menyebutkan cara memilih ilmu, guru, teman, dan ketekunan belajar. 

 Menyebutkan Cara memilih ilmu, guru, teman, dan ketekunan belajar. 

 Menunjukkan perilaku yang mencerminkan religius, disiplin, mandiri, gemar 

membaca 

 

D. Materi Ajar 

 Cara memilih ilmu, guru, teman, dan ketekunan belajar : 

- Pengertian cara memilih ilmu, guru, teman, dan ketekunan belajar 

- Macam-macam cara memilih ilmu, guru, teman, dan ketekunan belajar 

- Menyebutkan Cara memilih ilmu, guru, teman, dan ketekunan belajar 

 

E. Metode/Pendekatan/Model Pembelajaran 

Pertemuan Pertama sampai kedua: 

1. Metode : Ceramah, Demonstrasi, Tanya Jawab 

2. Pendekatan : Saintifik  

3. Model : Discoveri learning 

 

F. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuann I 

 Pendahuluan (5 menit) 

 Berdoa sebelum belajar 

 Guru mengecek kesiapan siswa belajar baik secara fisik maupun psikologis 

 Guru mengecek kehadiran siswa 

 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang akan dicapai 

 Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan tentang 

kegiatan yang akan dilakukan siswa untuk menyelesaikan latihan-latihan dan 

tugas dalam pembelajaran 

 Inti (35 menit) 

Mengasosiasi 



 Siswa memahami cara memilih ilmu, guru, teman, dan ketekunan belajar. 

 

 Penutup (5 menit) 

 Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan pembelajaran hari itu 

 Guru meanyakan pelajaran yang telah dipelajari 

 Guru menyampaikan materi untuk rencana pembelajaran selanjutnya 

yaitu mendemonstrasikan cara memilih ilmu, guru, teman, dan ketekunan 

belajar 

 

Pertemuan II 

 Pendahuluan (5 menit) 

 Berdoa sebelum belajar 

 Guru mengecek kesiapan siswa belajar baik secara fisik maupun psikologis 

 Guru mengecek kehadiran siswa 

 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang akan 

dicapai 

 Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan tentang 

kegiatan yang akan dilakukan siswa untuk menyelesaikan latihan-latihan 

dan tugas dalam pembelajaran. 

 Membaca dan memaknai materi cara memilih ilmu, guru, teman, dan 

ketekunan belajar 

 

 Inti (35 menit) 

Demonstrasi 

 Siswa mendemonstrasikan beberapa bacaan cara memilih ilmu, guru, 

teman, dan ketekunan. 

 

 Penutup (5 menit) 

 Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan pembelajaran hari itu 

 Guru menanyakan pelajaran hari ini yang telah dipelajari 

 

Pertemuan III 



 Pendahuluan (5 menit) 

 Berdoa sebelum belajar 

 Guru mengecek kesiapan siswa belajar baik secara fisik maupun psikologis 

 Guru mengecek kehadiran siswa 

 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang akan 

dicapai 

 Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan tentang 

kegiatan yang akan dilakukan siswa untuk menyelesaikan latihan-latihan 

dan tugas dalam pembelajaran. 

 Menyebutkan langkah-langkah cara memilih ilmu, guru, teman, dan 

ketekunan belajar. 

 

 Inti (35 menit) 

 Memberi Stimulus : Guru memberikan penjelasan tentang cara memilih 

ilmu, guru, teman, dan ketekunan 

 Mengidentifikasi Masalah : Siswa mengamati dan berlatih cara memilih 

ilmu, guru, teman, dan ketekunan belajar. 

 Mengolah Data : Siswa berlatih membaca kitab dan memahami materi 

dengan benar 

 Memverifikasi : Siswa menyebutkan materi yang berkaitan dengan cara 

memilih ilmu, guru, teman, dan ketekunan belajar 

 Menyimpulan : Siswa menyimpulkan semua materi tentang cara memilih 

ilmu, guru, teman, dan ketekunan belajar. 

 

 Penutup (5 menit) 

 Guru menyimpulkan pembelajaran  

 Guru menyampaikan tugas siswa mengerjakan latihan tentang cara 

memilih ilmu, guru, teman, dan ketekunan belajar. 

 Guru menyampaikan tugas dan rencana pembelajaran untuk materi 

berikutnya. 



 Guru menyampaikan bab selanjutnya untuk pembelajaran yang akan 

datang 

 Guru menutup pelajaran dengan doa akhir dan salam (religi). 

 

G. Sumber /Bahan/Alat Pembelajaran 

 Kitab Ta’lim Al-Muta’allim 

 Tarjemah Kitab ta’lim 

 

H. Penilaian 

1. Ulangan Harian 

2. Tes Membaca kitab 

 

Mengetahui 

Kepala Madrasah 

 

 

 

Salim, S.Ag., M.Pd. 

 

 Kudus , 12 Juli 2019 

Guru Mapel 

 

 

 

Ahmad Nur Kholis, S.Pd.I 

 . 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan : MI  NU TBS Kudus 

Mata pelajaran : Ta’lim Al-Muta’allim 

Kelas/ Semester : VI/Genap 

Alokasi Waktu : 6 x 40 menit (3x Pertemuan) 

Pertemuan  : 4-6 

Kompetensi Inti : 

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, 

ramah lingkungan,  gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan 

pro-aktif) dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 

sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa 

dalam pergaulan dunia. 

 KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 

dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 

fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 

bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

 KI 4 : Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

I. Kompetensi Dasar 

Mendeskripsikan bab Tawakkal 

 

J. IndikatorHasil Belajar: 

 Mendefinisikan Tawakkal 

 Menyebutkan Tawakkal 

 Menunjukkan perilaku yang mencerminkan religius, disiplin, mandiri, gemar 

membaca. 

K. Tujuan Pembelajaran 



 Mendefinisikan Tawakkal 

 Menyebutkan Tawakkal. 

 Menyebutkan Tawakkal. 

 Menunjukkan perilaku yang mencerminkan religius, disiplin, mandiri, gemar 

membaca 

 

L. Materi Ajar 

 Tawakkal : 

- Pengertian Tawakkal 

- Macam-macam Tawakkal 

- Menyebutkan Tawakkal 

 

M. Metode/Pendekatan/Model Pembelajaran 

Pertemuan Pertama sampai kedua: 

4. Metode : Ceramah, Demonstrasi, Tanya Jawab 

5. Pendekatan : Saintifik  

6. Model : Discoveri learning, membaca kitab 

 

N. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuann I 

 Pendahuluan (5 menit) 

 Berdoa sebelum belajar 

 Guru mengecek kesiapan siswa belajar baik secara fisik maupun psikologis 

 Guru mengecek kehadiran siswa 

 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang akan dicapai 

 Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan tentang 

kegiatan yang akan dilakukan siswa untuk menyelesaikan latihan-latihan dan 

tugas dalam pembelajaran 

 

 

 

 Inti (35 menit) 



Mengasosiasi 

 Siswa memahami Tawakkal. 

 

 Penutup (5 menit) 

 Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan pembelajaran hari itu 

 Guru meanyakan pelajaran yang telah dipelajari 

 Guru menyampaikan materi untuk rencana pembelajaran selanjutnya 

yaitu mendemonstrasikan Tawakkal 

 

Pertemuan II 

 Pendahuluan (5 menit) 

 Berdoa sebelum belajar 

 Guru mengecek kesiapan siswa belajar baik secara fisik maupun psikologis 

 Guru mengecek kehadiran siswa 

 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang akan 

dicapai 

 Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan tentang 

kegiatan yang akan dilakukan siswa untuk menyelesaikan latihan-latihan 

dan tugas dalam pembelajaran. 

 Membaca dan memaknai materi Tawakkal 

 

 Inti (35 menit) 

Demonstrasi 

 Siswa mendemonstrasikan seputar tawakkal 

 

 Penutup (5 menit) 

 Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan pembelajaran hari itu 

 Guru menanyakan pelajaran hari ini yang telah dipelajari 

 

Pertemuan III 

 Pendahuluan (5 menit) 

 Berdoa sebelum belajar 



 Guru mengecek kesiapan siswa belajar baik secara fisik maupun psikologis 

 Guru mengecek kehadiran siswa 

 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang akan 

dicapai 

 Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan tentang 

kegiatan yang akan dilakukan siswa untuk menyelesaikan latihan-latihan 

dan tugas dalam pembelajaran. 

 Menyebutkan langkah-langkah tawakkal. 

 

 Inti (35 menit) 

 Memberi Stimulus : Guru memberikan penjelasan tentang cara memilih 

ilmu, guru, teman, dan ketekunan 

 Mengidentifikasi Masalah : Siswa mengamati pemahaman tentang 

tawakkal 

 Mengolah Data : Siswa berlatih dengan tawakkal. 

 Memverifikasi : Siswa menyebutkan materi yang berkaitan dengan 

tawakkal 

 Menyimpulan : Siswa menyimpulkan semua materi tentang tawakkal. 

 

 Penutup (5 menit) 

 Guru menyimpulkan pembelajaran  

 Guru menyampaikan tugas siswa mengerjakan latihan tentang tawakkal. 

 Guru menyampaikan tugas dan rencana pembelajaran untuk materi 

berikutnya. 

 Guru menyampaikan bab selanjutnya untuk pembelajaran yang akan 

datang 

 Guru menutup pelajaran dengan doa akhir dan salam (religi). 

 

O. Sumber /Bahan/Alat Pembelajaran 

 Kitab Ta’lim Al-Muta’allim 

 Tarjemah Kitab ta’lim 



 

P. Penilaian 

3. Ulangan Harian 

4. Tes Membaca kitab 

 

Mengetahui 

Kepala Madrasah 

 

 

 

Salim, S.Ag., M.Pd. 

 

 Kudus , Januari 2020 

Guru Mapel 

 

 

 

Ahmad Nur Kholis, S.Pd.I 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERI HAFALAN DAN PENDIDKAN KARAKTER 

DI MI NU TASYWIQUT THULLAB SALAFIYYAH KUDUS 

No  Kajian 

Pendidikan 

Karakter 

Pengampu  Rencana yang dilakukan Ket  

Materi  Waktu  

1 Hafalan S. 

Yasin  

Abdur Rohman., 

S.Pd.I 

Ayat 1-20 

Ayat 21-40 

Ayat 41-60 

Ayat 61-83 

Minggu I 

Minggu II 

Minggu III 

Minggu IV  

Siswa 

kelas 

IV-VI 

2 Hafalan 

Asmaul 

Husna 

Chirzil ’Ala, S.Pd.I Lafal 

Asmaul 

Husna 

Setiap Pagi Semua 

siswa 

3 Hafalan Juz 

Amma 

Zainal Fahmi, S.Pd. S. An-Nas 

s/d At-

Takatsur 

Minggu I 

dan III 

Kelas 

I, II, 

dan III 

Al-Qori’ah 

s/d Adl-

dluha 

Minggu II 

dan IV 

Kelas 

IV-VI 

4 Kaligrafi M. Nur Qosim, 

S.Pd.I 

1. Menulis 

Huruf 

Hijaiyyah 

2. Menulis 

Huruf 

Gandeng 

3. Menulis 

Ayat 

Pendek 

Jumuah 

pagi 

Semua 

siswa 

 

 



DOKUMENTASI PENELITIAN DI MADRASAH IBTIDAIYYAH NU 

TASYWIQUT THULLAB SALAFIYYAH KUDUS 

 

 
Gedung MI NU Tasywiqut Thullab Salafiyyah Kudus tampak dari depan 

 

 
 

 

 
Kantor dan Ruang Kelas VI MI NU Tasywiqut Thullab Salafiyyah Kudus  

 



DOKUMENTASI PENELITIAN DI MADRASAH IBTIDAIYYAH NU 

TASYWIQUT THULLAB SALAFIYYAH KUDUS 

 

 

 
Nilai kebersamaan dan penanaman akhlaqul karimah sebagai pengatan   

karakter siswa 

 

 

 

 

 
Nilai santun guru terhadap guru lain sebagai contoh akhlaqul karimah terhadap 

Siswa MI NU TBS Kudus 

 



DOKUMENTASI PENELITIAN DI MADRASAH IBTIDAIYYAH NU 

TASYWIQUT THULLAB SALAFIYYAH KUDUS 

 

 

 
Penguatan karakter dan Kedisiplinan siswa oleh Kepala MI NU TBS Kudus  

(Salim, S.Ag., M.Pd.) 

 
Sopan dan berakhlak dengan guru sebagai  pembiasaan dan latihan disiplin  

sebelum pembelajaan 

 



DOKUMENTASI PENELITIAN DI MADRASAH IBTIDAIYYAH NU 

TASYWIQUT THULLAB SALAFIYYAH KUDUS 

 

 

 
Foto saat pembelajaran kitab Ta’lim Al-Mutallim di MI NU TBS Kudus 

 

 

 

 

 
Foto saat pembelajaran kitab Ta’lim Al-Mutallim di MI NU TBS Kudus 

 

 

 



DOKUMENTASI PENELITIAN DI MADRASAH IBTIDAIYYAH NU 

TASYWIQUT THULLAB SALAFIYYAH KUDUS 

 

 

 

 
Ta’dhim terhadap Romo Kyai merupakan penerapan pendidikan karakter. 

 

 

 

 

 
Foto saat wawancara dengan Salim S.Ag., M.Pd.. (Kepala MI NU TBS Kudus) 
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TASYWIQUT THULLAB SALAFIYYAH KUDUS 

 
 

 
Foto saat wawancara dengan Waka MI NU TBS Kudus 

 

 

 

 
Foto saat wawancara dengan Ahmad Nur Kholis (Guru Mapel Akhlaq) 

 



Data Pribadi 

Nama : HILMAN HAMID  

Tempat, Tanggal Lahir : Kudus, 09 Pebruari 1968  

Alamat : Ds. Getas Pejaten Rt02 Rw01 Kudus  

No. HP : 081326043451  

Jenis Kelamin : Laki-Laki  

Agama : Islam  

Kewarganegaraan : Indonesia  

Status : Sudah Menikah  

Email : hilman_hamid@yahoo.co.id  

Riwayat Pendidikan 

Pendidikan Formal Lulus : 

 Tahun 2020   :   S2 UNISNU Jepara 

 Tahun 1996   :   S1 UNISSULA Semarang 

 Tahun 1988         :   SMA NU Al Ma’ruf Jati Kudus 

 Tahun 1985         :   SMP PGRI KOTA Kudus 

 Tahun 1982   :   MI NU Khoiriyyah Jati Kudus 

Pengalaman Kerja  

 2002 sampai dengan 2020 : Guru MI NU Baitul Mukminin 

  

Demikian Curriculum Vitae yang dapat saya buat. Untuk dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 

 

 

Kudus, 23 Nopember 2020 

Hormat saya, 

 

 

Hilman Hamid 


