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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

 

A. Gambaran Umum MI Roudhatul Mubtadiin Kaliaman Kembang Jepara 

1. Sejarah Berdirinya MI 

Madrasah Ibtidaiyah Raudlatul Mubtadiin Kaliaman didirikan guna 

memenuhi permohonan masyarakat dan juga merupakan cita-cita pendiri 

dalam memberikan fasilitas pendidikan formal yang berbasis Islam saat itu 

karena pada waktu itu hanya ada sekolah yang berbasis umum (Sekolah 

Rakyat), beliau adalah Mbah Sebah Kabul selaku sesepuh saat itu, Mbah 

Kasran petinggi/pewakaf tanah MI yang bertempat di RT 01 RW 02 

Kaliaman Bangsri Jepara , Mbah Noyokarman sebagai pewakaf  sawah 

yang digunakan untuk membiayai para guru yang diambil dari bukan asli 

orang desa tersebut. Karena keterbatasan SDM masyarakat desa Kaliaman 

(dulu bernama Kalibedah) pada waktu itu dalam hal masalah keagamaan, 

sehingga para tokoh tersebut di atas mencari orang atau ustadz yang di 

anggap bisa membimbing masyarakat desa Kaliaman. Adapaun ustadz 

atau guru yang didapat antara lain ; Mbah Kiyai Mawardi dari kajen dan 

Mbah Haji As’ad dari Jebol Mayong.1 

Syukur Alhamdulillah dengan jerih payah para pendiri, pada tahun 

03 Februari 1965 MI Raudlatul Mubtadiin Kaliaman resmi berdiri. Awal 

pendirian MI Raudlatul Mubtadiin Kaliaman bernama Sekolah Muslimin 

Raudlatul Mubtadiin (karena bertujuan untuk mengajarkan ajaran agama 

                                                
1 Dokumentasi MI Roudhatul Mubtadiin Kaliaman Kembang Jepara, Tanggal  5 Februari 

tahun 2018. 
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Islam) sehingga menginjak usia 8 tahun berdirinya Sekolah Muslimin 

Raudlatul Mubtadiin, Para tokoh tersebut kemudian pada tanggal 12 

Desember 1973 mendaftarkan  Sekolah Muslimin menjadi Madrasah 

kepada Depag (sekarang Kemenag) dan berlanjut sampai sekarang. MI 

Raudlatul Mubtadiin Kaliaman sampai sekarang telah mengalami 

beberapa kemajuan dalam beberapa aspek, tetapi masih banyak persoalan 

dan tantangan yang perlu segera disikapi.2 

 

2. Identitas Madrasah3 

a. Nama Madrasah : MI Roudhatul Mubtadiin  

b. Alamat Madrasah : Jl. Raya PLTU Tanjung Jati 

B Km.3 

Desa : Kaliaman   

Kecamatan : Kembang 

Kabupaten : Jepara 

Propinsi :  Jawa Tengah 

Kode Pos : 59453  

c. SK Akriditasi :  

Jenjang Akriditasi : A (86)   

Nomor : 166/BAP-SM/XI/2015 

Tanggal : 16 November 2015 

                                                
2 Ibid. 
3 Dokumentasi MI Roudhatul Mubtadiin Kaliaman Kembang Jepara, Tanggal  5 Februari 

tahun 2018. 
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d. NSM : 111233200089 

e. NPSN : 20318562 (new 60712538) 

 Kelembagaan  : Lembaga Pendidikan Ma’arif 

NU Kab. Jepara 

f. Tahun Berdiri : 1965 

g. Tahun Beroperasi : 1973 

h. Waktu belajar :  Pagi hari 

i. Kurikulum yang dipakai :  KTSP 

j. Nomor Akte Notaris : AHU-00308.AH.02.01-

TANGGAL 19 MEI 2015 

k. Nomor Akte Tanah :  3 TANGGAL 3 DESEMBER 

1984 

l. Nama Kepala Madrasah :  Kamim Winarno, M.Pd.I 

m. SK Kepala Madrasah :  15/YPI.RM/VII/2005 (dari 

Yayasan) 

3. Letak Geografis 

Adapun mengenai batas-batas wilayah MI Roudhatul Mubtadiin 

Kaliaman Kembang Jepara adalah sebagai berikut: 4 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa rumah penduduk 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan rumah penduduk 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah penduduk 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan rumah penduduk 

                                                
4 Observasi peneliti pada tanggal 5 Februari 2018. 
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Dilihat dari lokasi yang demikian, maka MI Roudhatul Mubtadiin 

Kaliaman Kembang Jepara kiranya cukup baik, cukup representatif dan 

cukup kondusif untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 

4. Visi dan Misi 

Mengingat tujuan pendidikan masih sangat umum, maka perlu 

dijabarkan secara rinci ke dalam visi dan misi yang sesuai dengan lembaga 

tersebut. Adapun visi dan misi MI Roudhatul Mubtadiin Kaliaman 

Kembang Jepara Tahun 2018/2019, sebagai berikut :5 

a. Visi 

“Menciptakan manusia yang beriman, bertaqwa, berprestasi, dan 

berakhlaqul karimah” 

b. Misi 

Misi dari MI Roudhatul Mubtadiin Kaliaman Kembang Jepara 

yaitu sebagai berikut: 

1) Menjadikan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang 

membentuk kader-kader Islam yang beriman. 

2) Menjadikan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang 

membentuk kader-kader Islam yang bertaqwa. 

3) Menjadikan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang 

membentuk kader-kader Islam yang beprestasi. 

                                                
5 Observasi peneliti pada tanggal 12 Februari 2018.   
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4) Menjadikan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang 

membentuk kader-kader Islam yang berakhlaqul karimah.6    

 

5. Tujuan MI Roudhatul Mubtadiin Kaliaman Kembang Jepara 

a. Terwujudnya generasi bangsa yang cerdas secara intelektual, 

emosional dan spiritual (IESQ) serta berketerampilan guna 

mempertinggi derajat dan martabatnya 

b. Terbangunnya masyarakat yang peduli dan menghargai pendidikan 

sebagai investasi jangka panjang bagi pembangunan Nasional.7 

 

6. Struktur Organisasi 

Untuk memperlancar mekanisme kerja suatu lembaga, termasuk di 

MI Roudhatul Mubtadiin Kaliaman Kembang Jepara, sebagai suatu 

lembaga pendidikan, sangat dibutuhkan adanya suatu kejelasan setruktur 

kewenangan dalam organisasinya. 

Pembagian struktur kerja jelas pada masing-masing bidang akan 

memudahkan kinerja berdasarkan tugas dan wewenang serta tanggung 

jawab dalam menjalin kerja sama antar komponen yang efektif dan 

efesien. 

 

 

 

 

                                                
6 Ibid.. 
7 Dokumentasi MI Roudhatul Mubtadiin Kaliaman Kembang Jepara, Tanggal  12 

Februari tahun 2018. 
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Susunan Pengurus MI Roudhatul Mubtadiin Kaliaman Kembang 

Jepara  Tahun Pelajaram 2018/20198: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

  Garis komando 

  Garis konsultasi 

Adapun pembagian tugas dan sistem hubungan kerja madrasah 

adalah sebagai berikut :9 

 

                                                
8 Data Struktur Kepengurusan MI Roudhatul Mubtadiin Kaliaman Kembang Jepara, 

dikutip 12 Februari 2018. 
9 Data Demografi MI Roudhatul Mubtadiin Kaliaman Kembang Jepara, dikutip 12 

Februari 2018. 

Kepala Madrasah 
Kamim Winarno, S.Pd.I 

Waka I 
Nine Mufawazah, A.Ma 

 

Waka II 
Rifatus Sa’adah, S.Pd.I 

Olahraga  

Waka III 
S. Amin Nasir 

Kelas I 

Choirun Nikmah 

Kelas II 

Widiarti 

Kelas III 

Kuriatun 

Kelas IV 

Zuliyati 

Kelas V 

Sulistiana 

Kelas VI 

Nine M, A.Ma 

Guru Mapel  

Bahasa Jawa  Bhs. 
Indonesia  

Wali Kelas  

Komite Madrasah 
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a. Kepala Madrasah 

1) Kepala Madrasah berfungsi dan bertugas sebagai educator 

(pendidik), manager (pemimpin), administrator 

(penyelenggara administrasi) dan supervisor (pengawas). 

2) Menciptakan / menyelenggarakan seluruh kegiatan madrasah 

dibantu oleh semua wakil kepala madrasah sesuai dengan 

urusan masing-masing. 

3) Mengorganisasikan semua sumber daya dan dana secara efektif 

sesuai peraturan yang berlaku untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. 

4) Mengarahkan semua pembantu kepala madrasah termasuk guru 

dan staf TU untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sesuai 

bidang tugas masing-masing. 

5) Mengorganisasikan semua pembantu agar terjalin hubungan 

kerja yang baik dan serasi dalam rangka memberikan motivasi 

sehingga membangkitkan partisipasi dan dedikasi yang tinggi. 

6) Secara terus-menerus melaksanakan pengawasan / monitoring 

kepada semua personal madrasah, sehingga apabila terjadi 

hambatan dapat segera diketahui dan diatasi. 

7) Secara rutin mengadakan supervise / pembinaan guru dan 

pegawai dalam rangka mengatasi hambatan-hambatan. 

8) Menyelenggarakan rapat-rapat madrasah sesuai kebutuhan. 
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9) Mengadakan evaluasi terhadap semua kegiatan madrasah 

dalam rangka mengurangi hambatan dan menentukan langkah 

pengembangan. 

10) Menjalin hubungan yang erat dengan instansi terkait. 

11) Mempertanggungjawabkan semua tugas kepada atasan sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

12) Membuat laporan tertulis setiap akhir tahun.  

13) Menyimpan dokumen hasil-hasil ujian madrasah dan ujian 

nasional 

14) Menyimpan dokumen administrasi ujian madrasah & ujian 

nasional. 

15) Membuat dokumen penyerahan STTB dan Rapor. 

16) Mengatur penulisan STTB / SKHU. 

17) Mengatur jadwal piket guru. 

b. Bidang Kesiswaan10 

1. Penerimaan siswa 

a. Menganalisa kebutuhan Siswa yang masuk madrasah / 

memperkirakan merencanakan dan mentargetkan. 

b. Bersama humas melakukan sosialisasi kemadrasahan di 

tingkat masyarakat. 

c. Menerbitkan pamflet-pamflet, sticker-sticker, brosur dan 

lain-lain, yang mengarah pada keminatan / ketertarikan 

                                                
10 Ibid. 
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nasabah untuk menginfestasikan putra-putrinya di 

madrasah. 

d. Membuat iklan (pengumuman), proposal pengumuman dan 

proposal. 

2. Pembinaan siswa (memberikan layanan kepada siswa di dalam 

/ di luar kelas). 

a. Orientasi siswa baru (pengenalan). 

b. Pengaturan kehadiran siswa (papan, buku, rekap absensi). 

c. Mengadakan bimbingan dan konseling. 

d. Pencatatan lengkap data siswa (identitas, grafik prestasi, 

ekonomi, daftar kegiatan harian siswa). 

e. Pembinaan kedisiplinan (penataan kepramukaan, UKS, 

sholat berjamaah, praktikum, ekstrakurikuler). 

f. Penataan / pengaturan / penyusunan tata tertib pegawai dan 

kesiswaan. 

c. Bidang Humas 

1. Memberikan penjelasan tentang kebijaksanaan madrasah, 

situasi dan perkembangannya. 

2. Menampung saran-saran dan pendapat masyarakat untuk 

memajukan madrasah. 

3. Membantu mewujudkan kerjasama dengan lembaga-lembaga 

usaha dan pengabdian masyarakat. 
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4. Mengatur dan menyelenggarakan pertemuan madrasah dan 

orang tua / wali murid. 

5. Membina hubungan antara madrasah dengan pengurus dan / 

komite madrasah. 

6. Melaksanakan home visit ke rumah orang tua siswa, guru dan 

moment yang diperlukan. 

7. Mengatur pelaksanaan rapat-rapat madrasah dan rapat komite. 

8. Membina hubungan baik / silaturrahmi antar sesama guru dan 

pegawai. 

9. Mengkoordinir pelaksanaan pengajian dan jamiyah sholawat. 

10. Membantu mewujudkan kerjasama dan kepedulian masyarakat 

terhadap perkembangan madrasah. 

11. Menyusun langkah-langkah pengembangan madrasah 

bekerjasama dengan segenap pengurus madrasah / komite. 

12. Mendorong pertisipasi masyarakat untuk kemajuan madrasah. 

d. Bendahara BOS11 

1. Membuat RAPBM. 

2. Mengambil dana BOS dari bank. 

3. Membuat dan mengisi : 

a. Buku kas umum 

b. Buku kas bantu kas 

c. Buku bantu bank 

                                                
11 Ibid. 
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d. Buku pajak  

e. Buku lainnya 

4. Membayar guru dan karyawan pada tiap triwulan. 

5. Membuat daftar honor. 

6. Membayari belanja madrasah dan mengarsipkan bukti 

pengeluaran / nota. 

7. Mengarsip daftar penerimaan gaji dan uang lembur. 

8. Membuat administrasi berkaitan dengan penerimaan & 

penggunaan dana BOS. 

9. Membuat laporan keuangan (SPJ) 

e. Wali Kelas12 

1. Mengelola kelas baik teknis administrasi maupun edukatif. 

2. Membimbing dan mengawasi kegiatan siswanya setiap hari 

efektif. 

3. Bertanggung jawab atas pelaksanaan K6 di kelasnya. 

4. Mengenal perbedaan individual siswanya meliputi : sikap dan 

tingkah laku, bakat dan minat, kelainan fisik dan jiwa, latar 

belakang sosial ekonomi keluarga, dan kesulitan-kesulitan 

siswa perwaliannya. 

5. Bertanggung jawab atas presensi siswa perwaliannya. 

6. Bertanggung jawab atas penanganan / pengisian papan statistik 

/ bank data kelas. 

                                                
12 Ibid. 
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7. Bertanggung jawab atas penanganan buku jurnal kelas. 

8. Mencatat setiap pelanggaran tata tertib yang dilakukan 

siswanya kedalam buku pribadi siswa. 

9. Membuat laporan bulanan kepada Kepala Madrasah tentang 

keadaan siswanya. 

10. Membuat dan memiliki catatan khusus tentang kepribadian 

siswa perwaliannya. 

11. Ikut bertanggung jawab atas terlaksananya proses pembelajaran 

di kelas masing-masing. 

12. Mencatat mutasi siswa. 

13. Mengisi buku kumpulan nilai siswa (leger) secara lengkap. 

14. Mengisi dan membagikan buku rapor kepada wali murid / 

siswa. 

15. Memberikan bahan-bahan masukan kepada kepala atas keadaan 

siswanya. 

16. Mengadakan komunikasi dengan orang tua / wali siswa. 

17. Menyelesaikan permasalahan siswa. 

18. Memberikan motivasi belajar siswa. 

19. Sebagai wakil orang tua murid di madrasah. 

20. Mengisi secara lengkap administrasi kelas meliputi buku nilai, 

daftar hadir, prosentasi kehadiran, menandatanganinya setiap 

bulan dan memintakan persetujuan kepada kepala. 
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f. Guru 

Guru bertugas melaksanakan proses pembelajaran secara efektif 

meliputi : 

1. Membuat administrasi pembelajaran (Silabus, Prota, Promes, 

RPP, LKS, dll). 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal pelajaran. 

3. Melaksanakan kegiatan evaluasi belajar meliputi : ulangan 

harian, ulangan umum semester, ujian akhir. 

4. Melaksanakan analisis hasil evaluasi belajar. 

5. Menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan 

pengayaan. 

6. Mengisi daftar nilai siswa. 

7. Mengisi absensi siswa. 

8. Melaksanakan program bimbingan dalam proses pembelajaran. 

9. Melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Kepala 

Madrasah. 

10. Membuat alat pelajaran / alat peraga. 

11. Mengadakan pengembangan pengajaran yang menjadi 

tanggung jawabnya. 

12. Membuat catatan kemajuan hasil belajar masing-masing siswa. 

13. Meneliti / mengisi daftar hadir siswa sebelum memulai 

pelajaran. 

14. Ikut mengawasi pelaksanaan tata tertib siswa. 
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15. Menciptakan kondisi fisik dan psikologis anak yang stabil guna 

menunjang kemajuan belajar siswa. 

16. Mengisi jurnal KBM. 

17. Menandatangani buku absen. 

18. Sebagai guru pembimbing. 

a) Menyusun program bimbingan dan penyuluhan. 

b) Menyediakan dan mengisi administrasi BP meliputi : 

 Buku pribadi siswa 

 Kartu kasus 

 Buku catatan kasus 

 Dll  

c) Memberikan bimbingan kepada siswa agar terbentuk 

pribadi yang Islami. 

d) Membantu siswa dalam memecahkan masalah-masalah 

yang dapat menghambat belajar. 

e) Melakukan koordinasi dengan wali kelas dalam layanan 

mengatasi kesulitan-kesulitan siswa. 

f) Memberikan layanan motivasi kepada siswa agar lebih 

berprestasi dalam belajar. 

g) Memberikan layanan bimbingan kepada siswa tentang 

kelanjutan belajar / studi. 

h) Menyusun statistik tentang hasil evaluasi bimbingan serta 

tindak lanjutnya. 
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i) Sebagai coordinator pelaksanaan tata tertib siswa. 

j) Menyusun laporan pelaksanaan BP secara berkala. 

g. Guru Piket13 

a) Hadir 10 menit sebelum jam pelajaran dimulai dan pulang 5 

menit setelah jam pelajaran berakhir. 

b) Menerima surat-surat ijin dari siswa/wali murid untuk 

diteruskan kepada Kepala Madrasah. 

c) Menerima surat-surat ijin dan tugas dari guru (yang 

berhalangan hadir) untuk diteruskan kepada Kepala Madrasah. 

d) Mengarsipkan surat ijin guru/karyawan pada tempat yang 

sudah disediakan. 

e) Mengatasi/menyelesaikan jam-jam pelajaran guru yang 

kosong. 

f) Melaporkan kepada Kepala Madrasah tentang peristiwa-

peristiwa yang terjadi pada hari itu. 

g) Ikut menyelesaikan / mencatat siswa yang melanggar tata 

tertib, misalnya terlambat, membolos, dll bersama para petugas 

terkait. 

h) Memberi ijin siswa untuk masuk / keluar madrasah sesuai 

ketentuan bagi anak yang membutuhkan. 

i) Merekap absen siswa kelas ke dalam buku piket. 

                                                
13 Papan Struktur Organisasi MI Roudhatul Mubtadiin Kaliaman Kembang Jepara, 

dikutip pada tanggal 12 Februari 2018. 
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j) Mencatat peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada hari itu 

pada buku piket. 

k) Menandatangani buku piket. 

h. Tata Usaha14 

Pengadministrasian madrasah meliputi : 

1. Administrasi KBM, kesiswaan, ketenagaan, alat pelajaran, 

gedung dan perlengkapan madrasah, keuangan madrasah, 

humas dan surat menyurat, perpustakaan dan laboratorium. 

2. Menyusun dan menyajikan data statistik madrasah. 

3. Turut Mengkoordinir pelaksanaan K6 di lingkungan madrasah. 

4. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan madrasah. 

5. Mengatur / menyusun absensi guru / karyawan. 

6. Mengatur administrasi perpustakaan. 

7. Membuat administrasi koprasi siswa. 

8. Membuat daftar hadir rapat guru, karyawan & wali murid. 

9. Membuat notulen rapat. 

10. Menyiapkan dan menyimpan file. 

11. Membuat, mengisi dan menyiapkan buku agenda surat 

menyurat. 

12. Membuat, mengisi dan menyiapkan buku ekspedisi surat 

keluar. 

                                                
14 Ibid.. 
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13. Menyiapkan / mengarsip surat masuk kedalam filing setelah 

digunakan yang bersangkutan. 

14. Memberi nomor surat keluar dan mengarsipkannya. 

15. Membuat dan menyiapkan buku tamu umum dan tamu khusus. 

16. Mengisi dan menyiapkan buku induk siswa, buku kleper dan 

buku mutasi. 

17. Mengarsip daftar hadir siswa, tata tertib siswa. 

18. Menyiapkan dokumen penyerahan STTB. 

19. Mengisi buku induk. 

20. Mengisi buku mutasi siswa. 

21. Menangani absent guru dan karyawan. 

22. Menyiapkan dan mengisi daftar inventarisasi buku 

perpustakaan. 

23. Mengantarkan surat ke instansi, guru / karyawan & pengurus. 

24. Membunyikan bel masuk, ganti jam pelajaran, dan bel keluar. 

Dari sekian data yang peneliti dapatkan kiranya MI 

Roudhatul Mubtadiin Kaliaman Kembang Jepara dalam bidang 

pengelolaan dan sumbernya telah terencana dan berjalan dengan 

teratur. 

7. Keadaan Guru dan Karyawan 

a. Keadaan guru 

Guru adalah salah satu komponen pengajaran yang sangat 

penting. Keberhasilan pengajaran akan sangat ditentukan oleh kualitas 
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guru. Semakin berkualitas (profesional) seorang guru maka semakin 

baik pula pengajaran yang diperoleh siswa. Intinya, di tangan gurulah 

kualitas pendidikan siswa ditentukan. Terkait dengan masalah guru, 

MI Roudhatul Mubtadiin Kaliaman Kembang Jepara memilih guru 

yang berkompetensi di bidangnya serta guru yang memiliki skill 

(keterampilan). Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran sehingga akan menghasilkan output yang berkualitas. Di 

bawah ini adalah daftar guru yang mengajar di MI Roudhatul 

Mubtadiin Kaliaman Kembang Jepara tahun pelajaran 2018/2019. 

Pada saat ini MI Roudhatul Mubtadiin Kaliaman Kembang 

Jepara mempunyai 11 orang tenaga pengajar, 4 laki-laki dan 7 orang 

perempuan dan karyawan MI Roudhatul Mubtadiin Kaliaman 

Kembang Jepara Tahun Pelajaran 2018 / 2019. 

Tabel 4. I 
Keadaan Guru MI Roudhatul Mubtadiin Kaliaman Kembang Jepara 

Tahun Ajaran 2018-2019 

No Nama Jabatan 
Kualifikasi 
Pendidikan 

Ket 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Kamim Winarno, M. Pd. I. 
Rifatus Sa’adah, S. Pd. I 
Zuliyati, S.Pd.I 
Widiarti, S.Pd.I 
Choirun Nikmah, S.Pd.I 
Nine Mufawazah, S.Pd.I 
Kurniatun, S.Pd.I 
Sulistiana, S.Pd.I 
Sochiful Amin Nasir, S.Pd.I 
Ah. Syarifuddin, S.HI 
Muhammad Adiyanto 

Kepala 
Guru 
Guru 
Guru 
Guru 
Guru 
Guru 
Guru 
Guru 
Guru 

Penjaga  

S.2 
S.1 
S.1 
S.1 
S.1 
S.1 

SLTA 
S.1 
S.1 
S.1 

SLTA 
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b. Keadaan siswa 

Proses belajar mengajar tidak akan berjalan tanpa adanya obyek 

pendidikan yakni siswa. Disini siswa merupakan komponen dalam 

pendidikan, begitu pula dengan lembaga pendidikan MI Roudhatul 

Mubtadiin Kaliaman Kembang Jepara, dalam pembelajaran tidak lepas 

dari pada siswa. Adapun keadaan siswa MI Roudhatul Mubtadiin 

Kaliaman Kembang Jepara Tahun Pelajaran 2018/ 2019 adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 4. 2 
Keadaan siswa MI Roudhatul Mubtadiin Kaliaman Kembang Jepara 

Tahun Ajaran 2018-201915 
 

No 
Tahun Pelajaran 

Peserta Didik 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 2011/2012 81 68 149 

2 2012/2013 70 70 140 

3 2013/2014 61 66 127 

4 2014/2015 67 75 142 

5 2015/2016 61 84 145 

6 2016/2017 62 85 147 

7 2017/2018 63 85 150 

 

8. Keadaan Sarana dan Prasarana 

Agar proses belajar mengajar berlangsung dengan baik, maka 

dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Adapun sarana dan 

prasarana yang tersedia di MI Roudhatul Mubtadiin Kaliaman Kembang 

Jepara adalah sebagai berikut: 

                                                
15 Data Dokumentasi MI Roudhatul Mubtadiin Kaliaman Kembang Jepara Tahun 2018, 

dikutip 12 Februari 2018. 
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yang digunakan dalam mempelajari dasar penulisan makna 
gandul yang bisa di terima dengan mudah pemahamannya pada 
siswa. Kitab ini sudah di terapkan selama tiga tahun terakhir. 
Dan selama itu, keberhasilan pembelajaran pada mata pelajaran 
BTP terlihat dalam menggunakan kitab  At-Takhrij.” 17   
 

Lanjut beliau: 
 

“Dalam kitab At-Takhrij ada beberapa metode penunjang yang 
selama ini digunakan dan diterapkan di MI Roudhatul 
Mubtadiin Kaliaman Kembang Jepara berkaitan dengan mata 
pelajaran muatan lokal BTP (Baca Tulis Pegon) yaitu, 
pengembangan dari beberapa metode”. 18 
 

 Menurut beliau:  
 

“Metode pengajaran sebagai suatu strategi atau tehnik belajar 
mengajar merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya 
terhadap keberhasilan proses pengajaran. Pemilihan metode 
pengajaran yang tepat akan menjadikan proses belajar mengajar 
dapat berjalan menarik dan memudahkan tercapainya tujuan 
pengajaran”.  Diantara metode yang dipakai dalam kitab At-
Takhrij adalah latihan membaca, latihan terjamah dengan 
menggunakan kitab At-Takhrij, latihan tata 
bahasa/gramatika/tarkib, dan pembagian tugas”. 19 
Keterangan Ibu Kurniatun, S.Pd.I, selaku guru pengampu 

muatan lokal agama di MI Roudhatul Mubtadiin Kaliaman Kembang 

Jepara di atas sesuai dengan observasi peneliti  selama melakukan 

penelitian di MI Roudhatul Mubtadiin Kaliaman Kembang Jepara,20 

bahwa  metode yang dipakai dalam kitab At-Takhrij adalah latihan 

membaca, latihan terjamah dengan menggunakan kitab At-Takhrij, 

latihan tata bahasa/gramatika/tarkib, dan pembagian tugas.  

                                                
17 Kurniatun, S.Pd.I, Guru muatan lokal agama MI Roudhatul Mubtadiin Kaliaman 

Kembang Jepara, wawancara pribadi pada tanggal 26 Februari 2018. 
18 Ibid. 
19 Ibid. 
20 Observasi peneliti pada tanggal 26 Februari 2018. 
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Agar lebih jelas, maka peneliti akan memberikan sedikit uraian 

tentang metode yang digunakan dalam kitab At-Takhrij yang 

dilksanakan di  MI Roudhatul Mubtadiin Kaliaman Kembang Jepara: 

1) Latihan membaca 

Kitab salaf merupakan referensi pokok dan sumber literatur 

bagi bahan pengajaran keagamaan di pondok pesantren salaf pada 

umumnya. Namun metode ini juga diadopsi sebagian madrasah 

modern yang mengalami perubahan yang sekarang di sebut dengan 

sistem kelas. Atau yang biasa disebut dengan rombongan belajar.  

Dalam mempelajari Kitab salaf tersebut berarti juga belajar 

bagaimana cara membaca kitab dengan baik. Oleh karena itu, 

penggunaan tehnik latihan membaca menjadi mutlak diperlukan.  

  Contoh membaca pegon; 

 di baca : Padangệ koyo rino  قاداعي كايا رين .1

   di baca : Tukangệ Natahi Kayu Jati  توكاعي ناتاهي كايو جاتي   .2

2) Latihan tarjamah 

Kitab salaf adalah kitab atau buku berbahasa asing yaitu 

bahasa Arab atau terkadang berbahasa jawa pegon. Kegiatan 

membaca buku-buku berbahasa Arab tersebut tidak bisa dilepaskan 

dari kegiatan menerjemah atau memberi ma’na.21 Dengan 

demikian latihan menerjemah sangat penting untuk membantu 

                                                
 21 Untuk menyingkat dan mempercepat dalam memberi ma’na gandul, ma’na-ma’na 

kalimah yang kiranya sudah dihafal atau dianggap bisa disingkat atau diganti dengan tanda 
hendaknya disingkat dan diberi tanda seperti ;  piro-piro (ج), olehe (مص), senajan (غ) 
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pemahaman dalam belajar baca kitab salaf dengan menggunakan 

metode baru yang disebut dengan kitab  At-Takhrij.22     

Dalam hal ini tentu saja juga berkaitan dengan penggunaan 

Arab pegon untuk melakukan pemaknaan terhadap kitab salaf yang 

sedang dibaca dan kemudian diterjemahkan dan implementasinya 

kitab At-Takhrij pada muatan lokal BTP (Baca Tulis Pegon). Agar 

dapat menunjang kegiatan ini, maka siswa MI Roudhatul 

Mubtadiin Kaliaman Kembang Jepara ini juga diharapkan sedikit 

banyak dapat mengerti, memahami dan menguasai bahasa Jawa. 

Karena memang dengan bahasa Jawa itulah dilakukannya proses 

penerjemahan pada kitab yang sedang dibaca atau di ajarkan oleh 

guru mata pelajaran. Dan untuk mempermudah dalam membaca 

dan menulis pegon, di perlukan kitab yang tepat, yaitu kitab At-

Takhrij.23  

3) Latihan tata bahasa /gramatika/ Tarkib 

Agar diperoleh hasil penerjemahan dan pemahaman yang 

baik dalam membaca kitab kuning, maka latihan gramatikal juga 

digunakan sebagai kegiatan untuk mempraktekkan penerapan 

kaidah-kaidah tata bahasa Arab dalam bacaan teks kitab salaf 

Untuk mempermudah dan mempersingkat menulis makna adalah 

                                                
22 At-Takhrij berasal dari kata  َخَرج َ◌   dan berwazan  ُل   .sendiri, berarti keluar    . فَعَّلَ  -  يُفَعِّ

At-Takhrij  Artinya mengeluarkan. Mengeluarkan yang dimaksud adalah menjelaskan secaa rinci 
bagaimana membaca dan menulis pegon dengan latihan-latihan dan evaluasi. At-Takhrij juga 
merupakan metode untuk membantu para guru dalam mengajarkan pegon, kepada peserta 
didik.(Nasikhul Umam ; 2005) 
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dengan cara tarkib.24 Hendaknya semua tarkib kalimah cukup 

ditulis dengan rumus seperti pada tabel di bawah ini ;  

Tabel 4.5 

Tarkib Rumus  Ma'na Tarkib  Rumus Ma'na  

  Ing مف مفعول به  Utawi م مبتداء

  Kelawan مط مفعول مطلق Iku خ خبر

 Kerono ع\له مفعول له Sopo فا فاعل

 Sertane مع مفعول معه Opo فا فاعل

 Chale حا حال Kang ص صفة

 Ingdalem ظ ظرف Rupane بد بدل

 Mongko ج جواب Apane تم تمىز

4) Latihan Pembagian Tugas  

 Tehnik ini digunakan sebagai pelengkap dari tehnik-tehnik 

yang sudah ada. Bentuk pemberian tugas ataupun latihan ini berupa 

pertanyaan atau tugas mencari keterangan tambahan yang 

diperlukan berkaitan dengan materi yang sedang dikaji. Tehnik ini 

bertujuan agar siswa mendapatkan hasil belajar yang lebih mantap 

serta mampu berfikir aktif. Di samping itu juga dapat 

mengembangkan daya inisiatif dan kreatif yang dimilikinya. 

Hasil observasi peneliti di atas, relevan dengan hasil 

wawancara Ibu Kurniatun, S.Pd.I, selaku guru Mulok agama di MI 

                                                
24 Tarkib adalah bagian dari ma’na kalimah yang sering terulang agar lebih cepat dan 

singkat dalam menulis ma’na gandul. 
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Roudhatul Mubtadiin Kaliaman Kembang Jepara beliau menjelaskan 

bahwa:25  

“Pemberian tugas dalam pengajaran sorogan dalam kaitan 
penerapan kitab At-Takhrij khususnya hanya dilakukan 
kadang-kadang. Hal ini dikarenakan pemberian tugas sangat 
penting dan bermanfaat bagi proses belajar mengajar namun 
sebaiknya dilakukan secara berkala atau tidak terlalu sering”. 
 

Lanjut beliau:26 
  
“Dalam proses pengajaran kitab At-Takhrij, melalui beberapa 
tahapan, yaitu tahapan sebelum pengajaran, tahapan 
pengajaran dan tahapan sesudah pengajaran”. 
 

1. Tahapan Sebelum Pengajaran 

Berikut hasil wawancara peneliti dengan guru Mulok 

agama MI Roudhatul Mubtadiin Kaliaman Kembang Jepara 

mengatakan:27 

“Tahap ini disebut juga tahap perencanaan. Dalam 
pengajaran baca tulis pegon kitab At-Takhrij tahap 
perencanaan dilakukan oleh siswa dengan 
mempersiapkan materi sebelum pengajaran dimulai. 
siswa menyalin materi kitab salaf yang akan dikajinya 
terlebih dahulu ke dalam buku tulis yang telah 
disediakan khusus untuk pengajian baca tulis pegon kitab  
At-Takhrij. Materi kitab kuning tersebut ditulis tanpa 
disertai harokat/ syakal serta terjemahannya, sehingga 
siswa harus mempersiapkan juga cara membacanya”. 

2. Tahap Pengajaran 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru Mulok agama 

MI Roudhatul Mubtadiin Kaliaman Kembang Jepara 

mengatakan:28 

                                                
25 Kurniatun, S.Pd.I, Guru Mulok agama di MI Roudhatul Mubtadiin Kaliaman Kembang 

Jepara, wawancara pribadi pada tanggal 26 Februari 2018. 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
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“Dalam tahapan ini, siswa melakukan interaksi dengan 
guru pengajar dan menerapkan kitab At-Takhrij pada 
mata pelajaran Baca Tulis Pegon (BTP) untuk 
memperoleh bimbingan dalam belajar kitab salaf sesuai 
dengan yang telah direncanakannya”.  
Keterangan Ibu Kurniatun, S.Pd.I, selaku guru pengampu 

muatan lokal agama di MI Roudhatul Mubtadiin Kaliaman 

Kembang Jepara di atas sesuai dengan observasi peneliti  selama 

melakukan penelitian di MI Roudhatul Mubtadiin Kaliaman 

Kembang Jepara,29 bahwa langkah tahapan pengajaran dan 

penerapan kitab At-Takhrij dalam pengajian Baca Tulis Pegon 

(BTP) adalah: 

a. Siswa membaca materi kitab salaf yang sudah 

dipersiapkannya secara persorangan di hadapan guru 

pengajar baca tulis pegon dengan menggunakan kitab At-

Takhrij. 

b. Guru mendengarkan bacaan kitab salaf tersebut dan akan 

menegur serta membenarkannya secara langsung jika 

terjadi kesalahan bacaan.  

c. Setelah selesai membaca, siswa diberi kesempatan bertanya 

tentang beberapa hal yang belum jelas mengenai materi 

bacaan dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya. 

d. Guru menjawab pertanyaan yang diajukan siswa dan 

menjelaskannya. 

                                                                                                                                 
28 Ibid. 
29 Observasi peneliti pada tanggal 26 Februari 2018. 
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e. Kemudian guru pengajar kitab At-Takhrij akan memberikan 

beberapa pertanyaan atau tugas kepada siswa tentang 

materi kitab salaf yang telah dipahaminya. 

Hasil observasi peneliti di atas, relevan dengan hasil 

wawancara Ibu Kurniatun, S.Pd.I, selaku Guru Mulok agama di 

MI Roudhatul Mubtadiin Kaliaman Kembang Jepara beliau 

menjelaskan bahwa:  

“Biasanya sebagai akhir untuk menutup proses 
pengajaran kitab salaf dengan kitab At-Takhrij, yaitu 
guru akan menilai kitab salaf yang telah dibaca tersebut. 
Setelah materi BTP (Baca Tulis Pegon) yang telah dinilai 
tersebut genap berjumlah 4x dalam sebulan dengan 
hitungan 1x dalam seminggu, maka untuk menandakan 
siswa tersebut telah melaksanakan kewajibannya 
mengikuti KBM (Kegiatan Belajar Mengajar), kemudian 
buku tersebut di beri nilai yang dilakukan oleh guru 
muatan lokal Baca Tulis pegon (BTP) di MI Roudhatul 
Mubtadiin Kaliaman Kembang Jepara. Namun apabila 
siswa tersebut dalam satu bulan tidak bisa mencukupi 
ketentuan 4x yang telah ditetapkan oleh pengurus, maka 
siswa tersebut akan dikenakan sangsi. Sangsi tersebut 
diantaranya tidak mendapatkan nilai”. 30 

3. Tahapan Sesudah Pengajaran 

Berikut hasil wawancara peneliti dengan guru mulok 

agama MI Roudhatul Mubtadiin Kaliaman Kembang Jepara 

mengatakan: 

“Tahap ini digunakan untuk melakukan penilaian 
terhadap proses belajar mengajar yang berlangsung, 
sehingga dari hasil penilaian tersebut dapat saya ketahui 
keberhasilan pelaksanaan pengajaran kitab salaf dengan 
kitab At-Takhrij yang telah dilakukan oleh siswa. 
Penilaian tersebut saya lakukan kepada siswa setiap saat 

                                                
30 Kurniatun, S.Pd.I, Guru Mulok agama di MI Roudhatul Mubtadiin Kaliaman Kembang 

Jepara, wawancara pribadi pada tanggal 28 Februari 2018. 
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siswa setelah selesai melakukan setoran membaca 
bacaan yang bertuliskan pegon”. 31  

 

b. Penerapan Kitab  At-Takhrij 

Berikut hasil wawancara peneliti dengan guru mulok agama 

MI Roudhatul Mubtadiin Kaliaman Kembang Jepara mengatakan:32 

“Proses pengajaran kitab salaf dengan kitab At-Takhrij di MI 
Roudhatul Mubtadiin Kaliaman Kembang Jepara ini,  proses 
belajar mengajar yang berlangsung tampak lebih mudah karena 
untuk dapat mengikuti KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) ini, 
siswa tidak dikenakan ketentuan khusus seperti yang di 
terapkan sesuai aturan yang dibuat oleh pihak madrasah”. 
 

Lanjut beliau: 
 

“Tujuan pengajaran yang  masih bersifat umum di atas dapat 
diperinci lagi menjadi tujuan pengajaran khusus sebagai 
berikut: 1) melatih siswa agar mampu melafalkan tulisan 
pegon makna kitab kuning tanpa harokat (teks gundul). 2) 
melatih siswa agar mampu membaca dan menulis teks pegon 
dengan benar”. 33 
 
Hal  ini  sesuai  juga dengan apa yang disampaikan oleh Bapak 

Ahmad Syarifuddin, SH.I, guru mulok umum mengatakan: 

“Pegon adalah tulisan berbahasa Ajam (selain Arab) seperti ; 
Jawa, Indonesia, dan sebagainya, dengan memakai huruf arab 
hijaiyyah ( هجائيه ) tanpa memakai harokat”. 34 
 

Lanjut beliau: 
 

“Pegon merupakan tulisan berbahasa Arab, seperti Jawa, 
Inggris, dan sebagainya, tanpa memakai harakat namun tetap 
bisa dibaca dengan huruf-huruf tertentu. Akan tetapi sebagian 
huruf (هجائيه) ada yang tidak/ jarang digunakan dalam tulisan 

                                                
31 Ibid. 
32 Ibid. 
33 Ibid 
34 Ahmad Syarifuddin, SH.I, Guru mulok umum MI Roudhatul Mubtadiin Kaliaman 

Kembang Jepara, wawancara pribadi pada tanggal 1 Maret 2018. 
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pegon, karena didalam huruf latin dianggap dobel”. 35 Seperti :  
      

 Untuk mengganti   (A)  أ  ع }  {

 Untuk mengganti   (T) ت  ط  }  {

 Untuk mengganti   (H) ح   هـ }  {

 Untuk mengganti   (D) د  ذ  ض  ظ }  {

 Untuk mengganti   (S) {س  ص  ش  ث}

 Untuk mengganti   (K) ك  ق }  {

 

Peneliti juga melakukan wawancara dengan guru mulok agama 

dan didapatkan hasil sebagai berikut 

“Ada persamaan huruf latin dan pegon, lebih jelasnya bisa 
dilihat dalam tabel ini Pak” :36 

Persamaan hurup latin dengan huruf pegon 

A =  أ  (Hamzah) I =  اي  (Hamzah) U = أو  (Hamzah) 

A =  الف       (HB) 

B =    ب          

C =  چ         

D =  د         

E =  ___ 

F =  ف         

G =  ڮ 

H =   هـ 

I /e =  ي       (HB)  

J =  ج 

K =  ك 

L =  ل 

M =  م 

N =  ن 

O =  و 

P =  ڤ 

Q =  ق 

R =  ر 

S =  س 

T =  ت 

W =  و 

Y =  ي 

Z =  ز 

U =  و       (HB) 

NY =  ۑ 

NG =  ڠ 

Ket : 

 Yang dimaksud HB adalah Huruf Bunyi     أ  ي   و 

 Yang didalam kotak adalah huruf pegon buatan 

 

                                                
35 Ibid. 
36 Kurniatun, S.Pd.I, guru mulok agama MI Roudhatul Mubtadiin Kaliaman Kembang 

Jepara, wawancara pribadi pada tanggal 1 Maret 2018. 
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Lanjut beliau: 

“Berbeda dengan penerjemahan antar bahasa yang 
menggunakan huruf yang sama, penerjemahan dari bahasa 
Arab ke selain bahasa Arab tentu meminta perhatian tersendiri, 
termasuk masalah hurufnya”. 37  
Diantaranya yaitu;  

         C  : ج   contohnya, سو جي فو جي جها ي     

      G  :  contohnya, كو نا   

      NG  : غ  contohnya, ا عدا لم   وو غكغ  

        NYA : ث   ب  contohnya, ديدا لمي  

        Goebbels : غو بلس  

        Pengajaran : فعا جران  

Menurut beliau: 

“Di dalam MI Roudhatul Mubtadiin Kaliaman Kembang 
Jepara sendiri, terdapat dua bentuk pengajaran yang 
digunakan, yaitu pengajaran klasikal/semester diwajibkan 
untuk pegon guna mema’nai atau dalam rangka 
menerjemahkan bahasa Arab yang tercantum dalam kitab 
dengan menggunakan aksara Arab berbahasa Jawa yang telah 
diajarkan”. 38 
Hal  ini  sesuai  juga dengan apa yang disampaikan oleh Bapak 

Kamim Winarno, S.Pd.I, selaku kepala MI Roudhatul Mubtadiin 

Kaliaman Kembang Jepara beliau mengatakan: 

“Pada dasarnya menyalin huruf latin baik dalam Bahasa Jawa 
atau Bahasa Indonesia dengan pegon tidak ada qo’idah yang 
pasti sebagaimana qo’idah pada penulisan kalimah-kalimah 
dalam bahasa Arab yang selalu diharuskan sesuai dengan 
wazan yang ditentukan”. 39 
 
 
 

                                                
37 Ibid 
38 Ibid. 
39 Kamim Winarno, S.Pd.I, Kepala MI Roudhatul Mubtadiin Kaliaman Kembang Jepara, 

wawancara pribadi pada tanggal 1 Maret 2018. 



75 
 

 
 

Lanjut beliau:  
 

“Dalam menulis pegon yang terpenting adalah tulisan bisa 
terbaca dengan benar, boleh jadi tulisan yang satu dengan 
tulisan yang lain berbeda. Namun demikian untuk menghindari 
kesalahan membaca terlebih pada kalimah-kalimah yang sulit 
atau kalimah-kalimah yang ada kemiripan dalam membacanya, 
maka qo’idah-qo’idah menulis pegon harus diperhatikan”. 40 
Hal  ini  sesuai  juga dengan apa yang disampaikan oleh Guru 

mulok agama Ibu Kurniatun, S.Pd.I, beliau mengatakan: 

“Siswa memang diharapkan untuk mengikuti KBM (Kegiatan 
Belajar Mengajar) kitab At-Takhrij ini, di MI Roudhatul 
Mubtadiin Kaliaman Kembang Jepara. Pengajian yang 
diperuntukkan oleh seluruh siswa. Untuk kesiapan mengikuti 
KBM (Kegiatan Belajar Mengajar), meskipun para siswa yang 
mengikuti KBM (Kegiatan Belajar Mengajar),  tersebut 
diwajibkan untuk memiliki dan membawa kitab salaf tertentu 
yang biasanya kitab yang di ajarkan di MI Roudhatul 
Mubtadiin Kaliaman Kembang Jepara”. 41 
 

Lanjut beliau: 

“Penerapan kitab At-Takhrij pada muatan lokal BTP (Baca 
Tulis Pegon) jarang diadakan evaluasi. Agar pemberian tugas 
ini tidak mengganggu pertumbuhan dan perkembangan siswa 
secara wajar, mengingat sebagaian besar siswa mengingat mata 
pelajaran yang ada di MI Roudhatul Mubtadiin Kaliaman 
Kembang Jepara sangat banyak, baik mata pelajaran pokok 
maupun muatan lokal. Kegiatan ekstrakurikuler maupun 
intrakurikuler di  madrasah”. 42  
 

Menurut beliau: 

“Teknik pembelajaran pendukung dalam kitab at-Takhrij 
adalah teknik ceramah, teknik latihan, teknik tanya jawab”. 43 
 
Keterangan Ibu Kurniatun, S.Pd.I di atas sesuai dengan 

observasi peneliti selama melakukan penulisan di MI Roudhatul 

                                                
40 Ibid. 
41 Kurniatun, S.Pd.I, Guru MI Roudhatul Mubtadiin Kaliaman Kembang Jepara, 

wawancara pribadi pada tanggal 1 Maret 2018. 
42 Ibid. 
43 Ibid. 
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Mubtadiin Kaliaman Kembang Jepara,44 bahwa teknik pembelajaran 

dalam kitab at-Takhrij yang diterapkan di MI Roudhatul Mubtadiin 

Kaliaman Kembang Jepara ada 3 teknik, yaitu: 

a. Tehnik ceramah. 

Tehnik cermah merupakan cara mengajar yang digunakan 

untuk menyampaikan keterangan atau uraian tentang suatu pokok 

masalah secara lisan. Tehnik ini digunakan jika siswa belum 

memahami tentang materi yang dikaji secara jelas, maka guru akan 

menggunakan tehnik pengajaran ceramah untuk menjelaskan 

materi secara lebih mendalam. 

Dengan tehnik ceramah ini, biasanya seorang guru juga 

menggunakannya dalam pengajian klasikal, sorogan maupun 

bandongan. Dan dalam cara penulisan dan membaca tulisan makna 

yang tertulis pegon dengan kitab  At-Takhrij. 

b. Drill/latihan siap 

Konsep drill merupakan tehnik pengajaran pokok dalam setiap 

pengajaran di MI Roudhatul Mubtadiin Kaliaman Kembang Jepara. 

Karenanya tehnik ini selalu digunakan dalam setiap proses pengajaran. 

Penggunaaan tehnik drill ini berfungsi untuk melatih para siswa dalam 

belajar kitab salaf secara mandiri melalui bimbingan guru. 

c. Teknik Tanya Jawab (Dialog) 

Untuk menciptakan kehidupan interaksi belajar mengajar yang 

baik, maka dalam metode pembelajarannya MI Roudhatul Mubtadiin 

                                                
44 Observasi peneliti pada tanggal 1 Maret 2018. 
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Kaliaman Kembang Jepara salah satunya juga menggunakan tehnik 

tanya jawab atau dialog. Tujuannya yaitu agar dapat memberikan 

motivasi dan menumbuhkan minat serta perhatian sehingga dapat 

membangkitkan pemikiran siswa untuk bertanya atau menjawab 

pertanyaan setiap materi yang diajarkan sehingga siswa dapat 

memahaminya secara lebih mendalam dan luas serta mampu 

menjelaskan langkah berfikir dalam memecahkan masalah tentang 

fakta yang sedang dipelajari.  

Namun teknik pembelajaran ini tidak sepenuhnya menjadi 

penunjang metode membaca dan menulis pegon dengan kitab At-

Takhrij lebih tepat guna didominasi dengan penugasan, latihan-latihan 

membaca maupun menulis.  

 

2. Data tentang Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Menerapkan 

Pembelajaran Kitab At-Takhrij Pada Mata Pelajaran Baca Tulis 

Pegon (BTP) di MI Roudhatul Mubtadiin Kaliaman Kembang Jepara  

a. Faktor Pendukung dalam Menerapkan Pembelajaran Kitab At-Takhrij 

Pada Mata Pelajaran Baca Tulis Pegon (BTP) di MI Roudhatul 

Mubtadiin Kaliaman Kembang Jepara 

Tujuan dari diadakannya kitab At-Takhrij semata-mata untuk 

memberikan pemahaman pada para siswa agar mudah dalam 

mempelajari BTP (Baca Tulis Pegon) namun, tidak dapat dipungkiri 

pula, bahwa dengan metode baru, segala respon dan resiko dari 

berbagai pihakpun harus siap dihadapi.  
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Untuk mengetahui faktor yang mendukung dalam 

pembelajaran kitab At-Takhrij pada mata pelajaran BTP dapat 

diketahui sesuai dari hail wawancara bersama Ibu Kurniatun, S.Pd.I, 

selaku guru Mulok agama mengatakan: 

“Pembelajaran kitab At-Takhrij pada mata pelajaran BTP ini 
bisa berjalan karena dengan adanya semangat yang tinggi dari 
anak-anak untuk mengikuti pembelajaran BTP ini serta 
kesabaran guru dan siswa dalam proses belajar mengajar baca 
tulis Pegon ini”. 45 
 

Lanjut beliau: 
 

“Kita harus menghadapi siswa dengan sabar dan ulet karena 
tanpa adanya sikap ulet dan telaten serta kesabaran maka 
ilmu yang disampaikan tidak akan masuk dan tidak 
bermanfaat”. 46 

 
Senada dengan apa yang telah dikemukakan oleh Ibu Kurniatun, 

S.Pd.I, menurut Bapak Kamim Winarno, S.Pd.I, selaku kepala MI 

mengatakan:  

“Di MI Roudhatul Mubtadiin Kaliaman Kembang Jepara ini 
dekat Masjid yang memang biasanya digunakan untuk hal-hal 
yang berhubungan dengan pelajaran agama. Ya seperti 
praktik sholat, membaca al-Qur’an, do’a sehari-hari dll”. 47 

 
Untuk mengetahui tanggapan siswa tentang faktor pendukung 

dalam pembelajaran kitab At-Takhrij pada mata pelajaran BTP di MI 

Roudhatul Mubtadiin Kaliaman Kembang Jepara. Menurut Nailul 

Mufarichah siswa kelas III, mengatakan:  

                                                
45 Kurniatun, S.Pd.I, Guru muatan lokal agama MI Roudhatul Mubtadiin Kaliaman 

Kembang Jepara, pada tanggal 6 Maret 2018. 
46 Ibid. 
47 Kamim Winarno, S.Pd.I, Kepala MI Roudhatul Mubtadiin Kaliaman Kembang Jepara, 

pada tanggal 6 Maret 2018. 
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“Oh ya Pak, saya suka pelajaran pegon, karena dirumah Bapak 
ibu mengajarkan setiap habis sholat magrib, bahkan Bapak Ibu 
mendatangkan guru prifat untuk memberi les ngaji”. 48 

 
b. Faktor Penghambat dalam Menerapkan Pembelajaran Kitab At-Takhrij 

Pada Mata Pelajaran Baca Tulis Pegon (BTP) di MI Roudhatul 

Mubtadiin Kaliaman Kembang Jepara 

Selain adanya beberapa faktor pendukung dalam pembelajaran 

kitab At-Takhrij pada mata pelajaran BTP ditemui pula adanya 

beberapa faktor penghambat dalam pembelajaran kitab At-Takhrij pada 

mata pelajaran BTP di MI Roudhatul Mubtadiin Kaliaman Kembang 

Jepara. Menurut Ibu Kurniatun, S.Pd.I, selaku guru Mulok agama 

mengatakan:  

”Problem yang dihadapi dalam pembelajaran kitab At-Takhrij 
pada mata pelajaran BTP di MI Roudhatul Mubtadiin 
Kaliaman Kembang Jepara ini kurangnya anak-anak yang 
ngaji dirumah sehingga mengalami kesulitan jika di madrasah. 
Karena tidak semua siswa yang tidak ngaji dirumah ada 
sebagaian siswa yag sudah ngaji dirumah. Ini yang membuat 
adanya perbedaan tingkat kecerdasan antar siswa”. 49   

Senada dengan apa yang telah dikemukakan oleh Ibu Khilatul 

Ibdah, menurut Bapak Muhammad Asnawi, S.Ag, selaku kepala MI 

mengatakan:50  

“Kurang meratanya siswa yang memahami pelajaran kitab At-
Takhrij pada mata pelajaran BTP ada yang modalnya bagus 
dari rumah dan ada yang kurang”. 

 
 

                                                
48 Nailul Mufarichah, Siswa kelas III MI Roudhatul Mubtadiin Kaliaman Kembang 

Jepara, pada tanggal 6 Maret 2018. 
49 Kurniatu, S.Pd.I, Guru muatan lokal agama MI Roudhatul Mubtadiin Kaliaman 

Kembang Jepara, pada tanggal 6 Maret 2018. 
50 Kamim Winarno, S.Pd.I, Kepala MI Roudhatul Mubtadiin Kaliaman Kembang Jepara, 

pada tanggal 6 Maret 2018. 
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Lanjut beliau:51 
 

“Banyak siswa yang sudah mampu membaca, tetapi disini juga 
ada yang kurang mampu. Hampir 89% siswa disini mampu 
membaca dan menulis Pegon dengan baik”. 

 
Untuk mengetahui tanggapan siswa tentang faktor penghambat 

dalam pembelajaran kitab At-Takhrij pada mata pelajaran BTP di MI 

Roudhatul Mubtadiin Kaliaman Kembang Jepara. Menurut Rahmat 

Satrio siswa kelas III , mengatakan:  

“Oh ya Bu, terus terang aku kurang memahami atau belum bisa 
menulis huruf pegon, karena di rumah orang tuaku tidak 
pernah mengajari bahkan mengajarkan huruf tersebut”. 52 

C. Pembahasan 

1. Analisis tentang Penerapan Pembelajaran Kitab At-Takhrij Pada 

Muatan Lokal Baca Tulis Pegon (BTP) kelas III di MI Roudhatul 

Mubtadiin Kaliaman Kembang Jepara  

Berbagai metode pendidikan Islam diciptakan agar mencapai 

keberhasilan dalam pembelajaran, seorang pendidik, setidaknya harus bisa 

menunjukkan eksistensi suatu ilmu dengan menciptakan ide-ide baru 

dalam pembelajaran agar suasana pembelajaran dianggap tidak kaku. 

Hal ini relevan sebagaimana pendapat Asef Umar Fakhruddin 

dalam bukunya” Menjadi Guru Favorit”, mengatakan:  

“Peranan guru adalah terciptanya serangkaian tingkah laku yang 
saling berkaitan yang dilakukan dalam suatu situasi tertentu, serta 
berhubungan dengan kemajuan perubahan tingkah laku dan 
perkembangan siswa yang menjadi tujuannya. Ini semua 

                                                
51 Ibid. 
52 Rahmat Satrio, Siswa kelas III MI Roudhatul Mubtadiin Kaliaman Kembang Jepara, 

pada tanggal 6 Maret 2018. 



81 
 

 
 

dilakukan oleh seorang guru dengan semangat dan jiwa ingin 
memberikan yang terbaik kepada anak-anak didiknya”. 53 

 

Pemilihan kitab yang tepat dalam belajar disinyalir bisa membuat 

peserta didik mampu dan mudah menerima pelajaran yang didapat di 

madrasah. Dengan kitab yang cukup sederhana ini, pengampu muatan 

lokal BTP (Baca Tulis Pegon) menerapkan dalam pembelajarannya. Kitab 

At-Takhrij merupakan metode baru yang didasarkan dari pengembangan 

metode Bandongan dan Sorogan. Bedanya, kitab At-Takhrij ini berfokus 

pada cara membaca dan menulis pegon yang baik dan benar. Dengan 

disertai qaidah-qaidahnya.  

Hal ini relevan sebagaimana pendapat Abdullah Idi dalam 

bukunya” Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik”, mengatakan: 54 

“Kurikulum muatan lokal muatan lokal harus memandang aspek 
kebutuhan, sehingga dapat dipastikan proses pembelajaran akan 
sangat berguna bagi kehidupan masyarakat dari keterampilan 
serta pemahaman keilmuan muatan lokal. Selain itu, muatan lokal 
juga ditunjang dari aspek lingkungan baik sosial, budaya maupun 
alam. Maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa muatan lokal 
merupakan pembelajaran yang pelaksanaannya disesuaikan 
dengan kondisi lembaga dan daerah masing-masing”. 

 

Penerapan kitab At-Takhrij merupakan salah satu faktor penunjang 

keberhasilan dalam proses pembelajaran BTP (Baca Tulis Pegon). 

Penerapan kitab At-Takhrij dalam pembelajaran BTP (Baca Tulis Pegon) 

sangat bermanfaat bagi guru maupun siswa.  

                                                
53 Asef Umar Fakhruddin, Menjadi Guru Favorit, Diva Press, Jogjakarta, 2010, hlm. 35. 
54 Abdullah Idi, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik, Ar- Ruzz Media, 

Jogjakarta, 2011, hlm 284-185. 
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Dalam penerapan kitab At-Takhrij, seorang guru selain melakukan 

pengarahan berupa materi yang disampaikan, guru juga memberikan 

evaluasi berupa latihan-latihan membaca dan menulis pegon yang mana 

dimaksudkan agar siswa bisa menguasai dalam membaca makna kitab-

kitab salaf. Guru juga mengadakan evaluasi berkala yang diamksudkan 

agar mengetahui kemampuan peserta didik sejauh mana ia menguasai 

materi yang telah disampaikan oleh guru.  

Hal ini relevan sebagaimana pendapat Suke Silverius dalam 

bukunya” Evaluasi Hasil Belajar dan Umpan Balik”, mengatakan: 55 

“Tujuan utama melakukan evaluasi dalam proses belajar mengajar  
adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai 
tingkat pencapaian tujuan instruksional oleh peserta didik 
sehingga dapat diupayakan tindak lanjutnya”. 

Sesuai dengan wawancara dan pengamatan yang telah peneliti 

lakukan, serang guru menggunakan kitab At-Takhrij dengan berbagai 

qaidah baik berupa bagaimana penerapan tarkib, tulisan, ruju’ maupun 

makna pada muatan lokal BTP (Baca Tulis Pegon). Dengan demikian 

siswa juga ikut berpartisispasi dalam muatan lokal BTP (Baca Tulis 

Pegon). Guna memperlancar dalam memahami materi. Siswa juga di 

tuntut untuk bisa mempraktekkan dengan membaca dan menulis di depan 

seorang guru.  

Keberhasilan tersebut terlihat ketika peneliti mengadakan survei 

mengenai kitab tersebut di madrasah yang bersangkutan. Alhasil, dari ke 

lima lokal kelas, I, II, III, IV, dan V dalam wawancara tak terstruktur, hasil 

                                                
55 Suke Silverius, Evaluasi Hasil Belajar dan Umpan Balik, PT Grasindo, Jakarta, 1991,  

hlm. 9. 
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dari wawancara tersebut, mendapat respon positif dari sejumlah siswa. 

Mereka mengatakan bahwa, memang belajar pegon itu sulit. Bahkan aneh 

bagi mereka. Namun setelah dipelajari dan difahami, semuanya terasa 

mudah. Apalagi di MI NU Roudhatul Wildan Ngembalrejo Bae Kudus 

materi yang di ajarkan disekolah formal, diulang-ulang dengan model 

pembelajaran yang berbeda.  

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

kitab At-Takhrij merupakan salah satu usaha para guru dalam rangka 

mengoptimalkan pembelajaran BTP (Baca Tulis Pegon) guna mencapai 

prestasi belajar yang diharapkan seorang guru. Dengan demikian akan 

tercipta suatu pembelajaran yang mengantisipasi ketidakfahaman yang 

kemungkinan timbul dalam diri siswa. Karena guru juga memberikan 

kesempatan untuk bertanya pada KBM berlangsung, maupun di luar 

KBM. 

Hal ini relevan sebagaimana pendapat Umar Tirtarahardja dan La 

Sula dalam bukunya” Pengantar Pendidikan”, mengatakan: 56 

“Tujuan pendidikan memiliki dua fungsi yaitu memberikan arah 
kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang 
ingin dicapai oleh segenap pendidikan”. 

 

 

 

 

                                                
56 Umar Tirtarahardja dan La Sula, Pengantar Pendidikan, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, 

hlm. 37. 
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2. Analisis tentang Faktor Pendukung dan Penghambat dalam 

Menerapkan Pembelajaran Kitab At-Takhrij Pada Mata Pelajaran 

Baca Tulis Pegon (BTP) di MI Roudhatul Mubtadiin Kaliaman 

Kembang Jepara  

a. Analisis Faktor Pendukung dalam Menerapkan Pembelajaran Kitab 

At-Takhrij Pada Mata Pelajaran Baca Tulis Pegon (BTP) di MI 

Roudhatul Mubtadiin Kaliaman Kembang Jepara 

Guru adalah suatau komponen manusia dalam proses belajar 

mengajar berkaitan dengan mengatasi problem dalam menerapkan 

pembelajaran kitab at-Takhrij pada mata pelajaran BTP maka guru 

muatan lokal agama harus berusaha terus untuk lebih meningkatkan 

kemampuan profesionalismenya yang meliputi mendidik, mengajar 

dan melatih.  

Hal ini relevan sebagaimana pendapat Hadirja Parapa dalam 

bukunya” Wawasan Tugas Tenaga Guru Dan Pembina Pendidikan 

Agama Islam”, mengatakan: 57 

“Tugas atau profesi adalah mengajar, mendidik, melatih dan 
menilai atau mengevaluasi proses dan hasil belajar mengajar, 
sebenarnya mengajar, mendidik dan melatih merupakan satu 
kesatuan yang terpadu dan utuh”. 

Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi sedangkan melatih berarti 

mengembangkan ketrampilan-ketrampilan pada siswa-siswa. Faktor 

pendukung dari pembelajaran kitab at-Takhrij pada mata pelajaran 

                                                
57 Hadirja Parapa, Wawasan Tugas Tenaga Guru Dan Pembina Pendidikan Agama 

Islam, Friska Agung Insuni, Jakarta, 2000, hlm. 14-16 
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BTP ini adalah adanya dorongan moral serta kesadaran untuk 

mengajar dan belajar hal ini yang menjadikan proses belajar 

berlangsung dan terlaksana. Untuk mencapai interaksi belajar 

mengajar sudah barang tentu perlu adanya komunikasi yang jelas 

antara guru dan siswa sehingga terpadunya 2 kegiatan yakni kegiatan 

mengajar dengan kegiatan belajar yang berdaya guna mencapai tujuan 

pengajaran. Sering kita jumpai kegagalan pengajaran disebabkan 

lemahnya sistem komunikasi. Untuk itulah guru perlu 

mengembangkan pola komunikasi yang efektif dalam proses belajar 

mengajar. 

Guru Baca Tulis Pegon (BTP) selayaknya mendidik anak 

didiknya secara bertahap dengan adab-adab dan etika mulia, sifat-sifat 

terpuji yang diridhloi ilahi, melatih jiwanya untu menjadi pribadi yang 

mulia. Ia mesti melatih mereka untuk membiasakan diri melatih sifat-

sifat baik lahir maupun batin dan selalu memerintahkan serta 

mengingatkan untuk mempunyai sifat jujur, ikhlas serta niat untuk 

memotivasi yang bagus. Ia harus merasa dipantau oleh Alloh SWT 

setiap saat dan dimana sajaberada. Kepada murid perlu juga dijelaskan 

bahwa dengan sikap-sikap dan sifat-sifat terpuji akan lahir cahaya 

ilmu pengeahuan lapang dada dan dari lubuk hatinya memancar 

sumber hikmah, dengan itu niscaya mendapat berkah dari Alloh SWT. 

Guru harus mempunyai pandangan yang luas ia harus beraul 

denga segala golongan manusia dan secara aktif berperan serta dalam 
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masyarkat. Serta faktor psikolgis siswa. Psikologis ini merupakan 

salah satu faktor pendukung dalam pembelajaran kitab at-Takhrij pada 

mata pelajaran BTP. Karena faktor itu berasal dari kemampuan siswa 

itu sendiri. Hal itu juga diakui oleh guru mulok agama MI Roudhatul 

Mubtadiin Kaliaman Kembang Jepara bahwa kemampuan rata-rata 

siswa dalam hal baca tulis pegon adalah bagus, meskipun juga tidak 

menutup kemungkinan masih ada siswa yang kurang mampu dalam 

baca tulis pegon. Faktor pendukung yang lain adalah tersedianya 

sarana dan prasarana seperti adanya Masjid Jami yang di gunakan 

untuk pembelajaran Baca Tulis Pegon (BTP). 

b. Analisis Faktor Penghambat dalam Menerapkan Pembelajaran Kitab 

At-Takhrij Pada Mata Pelajaran Baca Tulis Pegon (BTP) di MI 

Roudhatul Mubtadiin Kaliaman Kembang Jepara 

Faktor penghambat dari pembelajaran Baca Tulis Pegon (BTP) 

ini yaitu kepandaian atau kecerdasan seseorang kerapkali menjadi 

bahan diskusi menarik baik dilingkungan sekolah maupun luar 

sekolah, seorang yang pandai kerap kali dihubungkan dengan 

kemampuanya menyelesaikan persoalan yang dihadapi.  

Hal ini relevan sebagaimana pendapat Sutomo dalam 

bukunya” Profesi Kependidikan”, mengatakan: 58 

“Siswa atau anak didiklah yang menjadi pokok persoalan dan 
sebagai tumpuan perhatian. Didalam proses belajar mengajar, 
siswa sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita, memiliki 
tujuan dan kemudian ingin mencapainya secara optimal”. 

                                                
58 Sutomo, Profesi Kependidikan, IKIP Semarang Press, 1999, hlm. 27. 
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Kepandaian atau sering disebut kecakapan dapat dibagi 

menjadi dua bagian pertama adalah kepandaian nyata yang dapat 

dilihat atau diketahui dari nilai prestasi belajar disekolah. Kepandaian 

inilah yang kerap kali dilihat oleh guru atau masyarakat karena 

memang mudah dikenali kedua adalah kepandaian potensial, ada juga 

yang menyebutnya bakat kepandaian ini bisa dikenali dengan 

pengamatan dan tes khusus. Serta alat-alat yang digunakan untuk 

mendukung proses belajar mengajar terutama mata pelajaran Baca 

Tulis Pegon (BTP) masih sangat terbatas dan kurang lengkap, maka 

dari itu sering terjadi hambatan dan kendala dalam proses belajar 

mengajar. 

Hal ini relevan sebagaimana pendapat Suharsimi Arikunto 

dalam bukunya” Psikologi Pedidikan Suatu Pendekatan Baru”, 

mengatakan: 59 

“Masalah pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan 
merupakan faktor yang penting terhadap proses belajar 
mengajar. Untuk itu fungsidan peranan sekolah, guru dan 
personel sekolah memanfaatkan sarana dan prasarana  
pendidikan  ini  agar  benar-benar  menentukan keberhasilan 
proses belajar yang efektif”. 
Upaya untuk mengatasi problem-problem tersebut diantaranya 

yaitu dengan cara membimbing siswa lebih intensif bagi siswa yang 

kurang mampu dalam belajar Baca Tulis Pegon (BTP) serta bagi 

mereka yang sudah mampu untuk dapat meningkatkan kembali. 

Diwajibkan mengaji dirumah supaya dapat menyesuaikan denagn 

                                                
59 Suharsimi Arikunto, Pengelolaan Materiil, PT Prima Karya, Jakarta, 1987, hlm. 10. 
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siswa lain yang sudah bisa serta sudah mengaji dirumah agar tidak 

merasa tertinggal terus. Serta menambah alat-alat yang digunakan 

utuk proses belajar mengajar walaupun sederhana tetapi mempunyai 

berbagai macam alat supaya dalam setiap pembelajaran alat-alat yang 

digunakan bisa bervariasi sehingga tidak membuat siswa jenuh. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


