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Artinya : “Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah 

kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

bertawakkal kepada-Nya.” (Q.S. Ali Imran: 159)
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ABSTRAK 

Anna Syukriyah, 2022: Pendalaman Al Qur’an dengan metode amsilati melalui 

Kegiatan Ekstrakurikuler di Sekolah Menengah Pertama Darul Qur’an 

Glenmore Banyuwangi”melalui Kegiatan Ekstrakurikuler di Sekolah 

Menengah Pertama Darul Qur’an Glenmore. 

Kata Kunci: Pendalaman Al Qur’an dengan metode amsilati  

Al Qur’an adalah sebuah kalamullah yang diturunkan kepada nabi Muhammad 

SAW melalui malaikat jilbril sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia. 

Fokus penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana pelaksanaan Pendalaman Al Qur’an 

dengan metode amsilati melalui Kegiatan Ekstrakurikuler di Sekolah Menengah 

Pertama Darul Qur’an Glenmore Banyuwangi? 2) Apasaja faktor pendukung dan 

penghambat dari pelaksanaan Pendalaman Al Qur’an dengan metode amsilati 

melalui Kegiatan Ekstrakurikuler di Sekolah Menengah Pertama Darul Qur’an 

Glenmore Banyuwangi? 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk : 1) Mendeskripsikan pelaksanaan 

Pendalaman Al Qur’an dengan metode amsilati melalui Kegiatan Ekstrakurikuler 

di Sekolah Menengah Pertama Darul Qur’an Glenmore Banyuwangi. 2) 

Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan Pendalaman 

Al Qur’an dengan metode amsilati melalui Kegiatan Ekstrakurikuler di Sekolah 

Menengah Pertama Darul Qur’an Glenmore Banyuwangi 

Untuk mencapai tujuan diatas, peneliti menggunakan pendekatan penelian 

kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Subjek penelitian 

yangdigunakan adalah teknik purposive. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan 

analisis data yang digunakan pada penelitian ini ialah analisis kualitatif model 

Miles, Huberman, dan Saldana. Sedangkan untuk menguji keabsahan data yang 

diperoleh, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 

Hasil penelitian ini yaitu: 1) pelaksanaan Pendalaman Al Qur’an dengan 

metode amsilati melalui Kegiatan Ekstrakurikuler di Sekolah Menengah Pertama 

Darul Qur’an Glenmore Banyuwangi melalui kegiaran ekstrakurikuler di SMP 

Darul Qur’an Glenmore ialah kegiatan dilakukan pukul 07.00-09.00 pagi setiap 

harinya kecuali hari jum’at (libur). Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan tiga hari 

untuk setoran hafalan dan tiga hari lainnya diterangkan materi. 2) Faktor 

pendukung dan penghambat dari kegiatan ekstrakurikuler pelaksanaan 

Pendalaman Al Qur’an dengan metode amsilati melalui Kegiatan Ekstrakurikuler 

di Sekolah Menengah Pertama Darul Qur’an Glenmore Banyuwangi. Untuk factor 

pendukungnya ialah bagi peserta didik yang dominan pelaksanaan Pendalaman Al 

Qur’an dengan metode amsilati melalui Kegiatan Ekstrakurikuler di Sekolah 

Menengah Pertama Darul Qur’an Glenmore Banyuwangi akan diikut sertakan 

dalam perlombaan, selain itu factor pendukungnya adalah didatangkan guru dari 

luar untuk mengajar sehingga membuat suasana baru dalam pembelajaran. 

Sedangkan untuk factor penghambatnya adalah rasa semangat belajar yang masih 

labil, fasilitas sekolah dan fasilitas peserta didik yang belum memadai, serta 

kecerdasan anak yang tidak bisa disamaratakan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Konteks Penelitian 

Undang-undang no. 57 tahun 2021 menjelaskan tentang Pendidikan 

ialah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar setiap peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keeterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Islam telah secara tegas mewajibkan seluruh umat manusia untuk 

senantiasa belajar, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah al 

Alaq bagian 1-5. Yang berbunyi
1 : 

                            

                          

 

Artinya: Baca dengan teliti dengan (merujuk) nama Tuan Anda Yang 

Membuat (1) dia telah membuat manusia dari pembekuan darah (2). 

Pahamilah, dan Penguasamu adalah Yang Maha Pemurah (3) Yang 

mengajar (manusia) melalui kalam (4) Dia menunjukkan kepada 

individu-individu apa yang tidak mereka ketahui dengan jelas (5). 

(Q.S. Al-Alaq [96]: 1-5). 

 

Dalam sistem pembelajaran banyak variabel yang mempengaruhi, baik 

faktor internal yang berasal dari dalam diri individu maupun faktor luar yang 

berasal dari iklim. Dalam pembelajaran tugas utama pendidik adalah 

                                                           
1
 Mushaf Standar Indonesia, Departemen Agama, 96: 1-5 
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mengkondisikan iklim untuk membantu melakukan perubahan bagi siswa. 

Sebagian besar, pelaksanaan pembelajaran mencakup tiga hal: pre-test, 

interaksi dan post-test. Ilmu pengetahuan dibutuhkan oleh manusia untuk 

mencapai kepuasan sepanjang kehidupan sehari-hari, baik hidup di dunia ini 

maupun kehidupan setelah dunia, khususnya alam agung. Mempelajari dunia 

dibutuhkan oleh orang-orang secara bersamaan selama manusia hidup dibumi 

yang sifatnya fana, sedangkan belajar ilmu akhirat adalah sebagai bekal 

manusia untuk kehidupan yang sifatnya kekal abadi.
2
  

Dalam pribahasa jawa terdapat kalimat yang berbunyi “Untung 

buntung, Buntung untung, Untung untung, lan Buntung buntung” Artinya 

Untung buntung Beruntung hidup didunia namun mendapat kerugian hidup 

diakhirat, Buntung untung Mendapat kerugian hidup didunia (rekasa) namun 

mendapat keuntungan hidup diakhirat (Syurga), Untung untung Merupakan 

gambaran orang yang berilmu dan beramal shalih yang artinya Beruntung 

hidup didunia dan beruntung juga hidup diakhirat, dan yang terakhir Buntung 

buntung Merupakan gambaran orang yang tidak memiliki pengetahuan dunia 

serta pengetahuan agama, yang mana mereka mendapat kerugian yaitu 

kerugian didunia dan kerugian diakhirat. 

Untuk mendapatkan derajat Untung, untung yaitu kebahagiaan dunia 

dan akhirat, seseorang dianjurkan untuk mempunyai pemahaman ilmu 

pengetahuan serta pemahaman ilmu agama, Sarana yang tepat dalam 

menanamkan nilai-nilai tersebut salah satu diantaranya ialah melalui kegiatan 

                                                           
2
 Bukhari Umar, Hadist Tarbawi Perspektif Pendidikan dalam Hadist (Jakarta: AMZAH, 2018), 5 
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Ekstrakulikuler. dalam pondok pesantren didalamnya terdapat kajian kitab 

salafi yang membahas tentang ajaran islam. 

Berdasarkan pemaparan aspek diatas, peneliti tertarik untuk 

mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh SMP Darul Qur’an Glenmore-

Banyuwangi dalam menciptakan pemahaman pengetahuan serta pemahaman 

agama melalui kegiatan Ekstrakulikuler. SMP Darul Qur’an yang terletak di 

kecamatan Glenmore Banyuwangi merupakan sekolah swasta yang berada 

dibawah naungan yayasan Miftahul Huda ”Al-Amien”. SMP Darul Qur’an 

adalah salah satu sekolah yang menerapkan program non formal berupa 

kegiatan Ekstrakuliker ber-basic pesantren yang salah satunya adalah 

Pembelajaran Kitab Kuning, kegiatan tersebut diwajibkan bagi setiap siswa 

yang ingin sekolah disana. Ekstrakulikuler tersebut merupakan inovasi yang 

dilakukan oleh SMP Darul Qur’an agar tidak menghilangkan budaya 

pesantren. Disamping itu juga untuk mengingatkan siswanya agar tidak fokus 

pada ilmu keduniaan saja melainkan juga fokus pada ilmu keagamaan.  

Adapun proses implementasinya yaitu keadaan sekolah dikemas 

dengan pembelajaran kitab kuning setiap hari di waktu pagi sektar pukul 

07.00-08.30 WIB. Setelah kegiatan ekstrakulikuler telah selesai dilanjutkan 

pembelajaran mata pelajaran pada umumnya. Pembelajaran kitab kuning 

menerapkan pendekatan kaidah dengan metode Astati karya Kyai Taufik, 

dimana anak-anak menghafalkan nadhom sekaligus diberikan penjelasan. 

Untuk model pembelajarannya setiap kelas terdapat 1 guru yang menerangkan 

dan 1 guru yang menerima setoran nadom. Dalam waktu seminggu terdapat 6 
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hari kegiatan aktif yang dibagi menjadi 2 kegiatan yang disesuaikan sendiri 

oleh gurunya masing-masing. Pembelajaran kitab kuning melalui kegiatan 

Ekstrakulikuler  mengadakan evaluasi setiap semesternya berupa test lisan 

(test kemampuan) dan test tertulis (tes teoritis). Evaluasi tersebut berfungsi 

untuk memilah antara siswa yang sudah mampu mengaplikasikan kaidah 

dengan baik maupun siswa yang masih perlu memahaminya kembali. Bagi 

siswa yang sudah memenuhi kriteria cukup dalam evaluasi, maka diarahkan ke 

kelas berikutnya yaitu kelas praktek. Pada saat praktek Pembelajaran kitab 

kuning melalui kegiatan Ekstrakulikuler menggunakan kitab takrim dengan 

alasan kitab tersebut bermuatan fiqih yang merupakan salah satu ilmu yang 

biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk hasil akhir kemampuan 

siswa didemonstrasikan langsung di hadapan orang tua dan tertulis di rapot 

bagian ranah kemampuan. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka berdasarkan landasan tersebut, 

maka penulis tertarik untuk mengangkat pokok bahasan ini sebagai tugas 

akhir, sehingga dalam penelitian ini pencipta mengangkat judul. 

“Implementasi Pembelajaran Kitab Kuning Melalui kegiatan 

Ekstrakulikuler Di SMP Darul Qur’an Glenmore Banyuwangi” 

B. Fokus Penelitian 

Berikut fokus penelitiannya yaitu : 

1. Bagaimana implementasi pembelajaran Kitab Kuning melalui kegiatan 

Ekstrakulikuler di SMP Darul Qur’an Glenmore Banyuwangi ? 

2. Apasaja faktor pendukung dan penghambat dari Pembelajaran Kitab 
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Kuning melalui kegiatan Ekstrakulikuler di SMP Darul Qur’an Glenmore 

Banyuwangi ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan penerapan dari pembelajaran Kitab Kuning melalui 

kegiatan Ekstrakulikuler di SMP Darul Qur’an Glenmore Banyuwangi. 

2. Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dari pembelajaran 

Kitab Kuning melalui kegiatan Ekstrakulikuler Basic Pesantren di SMP 

Darul Qur’an Glenmore Banyuwangi. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis 

Efek samping dari penelitian ini seharusnya menambah informasi 

tentang pembelajaran kitab kuning yang berguna untuk meninkatkan mutu 

pendidikan. 

2. Manfaat praktis 

a. Kepala SMP Darul Qur’an Glenmore Banyuwangi 

Harapan penelitian ini dapat di jadkan sebaga bahan 

pertimbangan dan tambahan informasi bagi kepala sekolah untuk 

memotivasi tenaga pendidik dalam melaksanakan kegiatan 

ekstrakulikuler yang efektif, efisien dan menyenangkan. 

b. Guru SMP Darul Qur’an Glenmore Banyuwangi 

Eksplorasi ini seharusnya menjadi pemikiran bagi para 

pendidik untuk meningkatkan ekstrakurikuler berbasis pesantren ini 
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sehingga gerakan ini mencapai hasil yang ideal. 

c. Peneliti 

Efek samping dari gerakan ujian ini diharapkan dapat 

menambah pemahaman dan informasi bagi para ilmuwan sebagai 

instruktur yang datang tentang pembelajaran kitab kuning. 

d. Pembaca  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan kajian atau acuan ujian di ranah persekolahan dalam latihan 

ekstrakurikuler yang memanfaatkan pembelajaran kitab kuning.. 

E. Definisi Istilah 

1. Pembelajaran Kitab Kuning 

Pembelajaran kitab kuning adalah sebuah proses belajar seseorang 

yang menjadikan kitab kuning sebagai sumber belajarnya dengan maksud 

untuk memaksimalkan proses belajarnya. 

2. Ekstrakulikuler  

Ekstrakulikuler merupakan sebuah kegiatan tambahan peserta didik 

yang berada diluar jam sekolah yang berfungsi untuk mengembangkan 

kemampuan, kecerdasan dan keterampilan dari peserta didik. 

F. Sistematika Pembahasan 

Eksplorasi ini seharusnya menjadi pemikiran bagi para pendidik untuk 

meningkatkan ekstrakurikuler berbasis pesantren ini sehingga gerakan ini 

mencapai hasil yang ideal. 
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1. Ilmuwan 

Efek samping dari gerakan ujian ini diharapkan dapat menambah 

pemahaman dan informasi bagi para ilmuwan sebagai instruktur yang 

datang tentang pembelajaran kitab kuning. 

2. membaca dengan teliti 

Percakapan yang efisien adalah sinopsis permanen dari item dalam 

proposal yang berencana untuk mencari tahu secara internasional dari 

setiap percakapan yang ada. Untuk kenyamanan, di bawah ini diberikan 

garis besar percakapan postulat ini. 

Bagian I adalah presentasi, bagian ini berbicara tentang dasar 

masalah dan titik fokus pemeriksaan, juga menggambarkan tujuan 

eksplorasi, keuntungan hipotetis dan wajar dari eksplorasi, makna istilah, 

dan percakapan yang disengaja. 

Bagian II adalah survei tulisan yang menggambarkan ujian masa 

lalu yang berkaitan dengan penelitian momentum dan penyelidikan 

hipotetis terkait dengan Pelaksanaan Pembelajaran Kitab Kuning Melalui 

Latihan Ekstrakurikuler di SMP Darul Qur'an Glenmore Banyuwangi. 

Bagian III berisi strategi penelitian yang menggambarkan 

metodologi dan jenis pemeriksaan, area penelitian, subjek penelitian, 

prosedur pemilihan informasi, penyelidikan informasi, legitimasi 

informasi, dan tahap eksplorasi. 

Bagian IV menggambarkan pengenalan informasi dan 

pemeriksaan, termasuk penggambaran objek eksplorasi, pemaparan 
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informasi dan penyelidikan informasi, dan percakapan penemuan. 

Bagian V penutup, bagian ini menjelaskan akhir dari beberapa 

percakapan tentang hasil penyelidikan informasi dari para ahli yang 

dimaksud, serta ide-ide yang terkait dengan topik objek penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

A. Penelitian Terdahulu 

Pada bagian ini, dicantumkan beberapa penelitian terdahulu yang terkait 

dengan penelitian yang hendak dilakukan, antara lain : 

1. Lathifah Inten Mahardika. Dengan judul Implementasi Metode Amtsilati 

dalam Menerjemahkan Al Qur‟an Studi Kasus di Yayasan Pesantren Darul 

Falah, BangsriJepara, Skripsi, Pendidikan Agama Islam. Fakultas 

Tarbiyah. Universitas Negeri Sunan Ampel (UIN) Surabaya.
3
 

Penelitian Lathifah Inten Mahardika membahas tentang Implementasi 

Metode Amtsilati dalam Menerjemahkan Al Qur‟an Studi Kasus di 

Yayasan Pesantren Darul Falah, BangsriJepara, Skripsi, Pendidikan 

Agama Islam. Fakultas Tarbiyah. Universitas Negeri Sunan Ampel (UIN) 

Surabaya. Dengan metode penelitian kualitatif dengan jenis field research. 

Latar belakang peneliti mengangangkat judul tersebut ialah didasarkan 

pada ketertarikan peneliti dalam keberhasilan implementasi di pondok 

pesantren penjuru Nusantara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana implementasi dari Metode Amtsilati dalam 

Menerjemahkan Al Qur‟an, Kemampuan santri dalam menerjemahkan Al 

Qur‟an menggunakan metode Amtsilati, dan faktor pendukung dan 

penghambat dari implementasi metode amsilati dalam menerjemah Al 

                                                           
3
 Lathifah Inten Mahardika, Implementasi Metode Amtsilati dalam Menerjemahkan Al Qur’an 

Studi Kasus di Yayasan Pesantren Darul Falah, BangsriJepara, Skripsi, Pendidikan Agama Islam. 

Fakultas Tarbiyah. Universitas Negeri Sunan Ampel (UIN) Surabaya. (Skripsi : UIN Sunan 

Ampel, 2019). 
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Qur‟an Studi Kasus di Yayasan Pesantren Darul Falah, BangsriJepara, 

Skripsi, Pendidikan Agama Islam. Fakultas Tarbiyah. Universitas Negeri 

Sunan Ampel (UIN) Surabaya. 

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa (1) Metode 

Amtsilati telah terimplementasikan sebagai metode menerjemahkan Al 

Qur‟an melalui latihan memberi makna, hafalan tafsir Al-Mubarok dan 

memberi makna kata per kata pada kelas praktek (2) Kemampuan santri 

dalam menerjemahkan Al Qur‟an menggunakan metode Amtsilati dilihat 

dari ujian akhir Amtsilati. Nilai rata-rata hafalan makna adalah 87.5, 

sedangkan nilai rata-rata praktek pemaknaan kata per kata 74.96 (3) 

Metode Amtsilati adalah metode pemula dalam menerjemahkan Al Qur‟an 

masih perlu meningkatkan kemampuan santri, tambahan perangkat 

pendukung, mengurangi hafalan wajib sehingga bisa fokus dalam 

menerjemahkan Al Qur‟an. 

Persamaan dari peenelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti 

lakukan terletak pada kesamaan membahas metode Amsilati dalam 

menerjemahkan Al Qur‟an dan perbedaannya terletak pada 

pembahasannya yang juga membahas tentang kemampuan santri karena 

merupakan penelitian studi kasus. 

2. Maulidiyah Alviana LamaHering. Dengan judul Penerapan Metode 

Amtsilati Dalam Meningkatkan Kemampuan Menerjemahkan Kitab 
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Kuning pada Santri Kelas Viidi Pondok Pesantren Modern Alrifa‟ie.
4
 

Penelitian Maulidiyah Alviana Lama Hering  membahas tentang 

kemampuan santri dalam menerjemahkan kitab kuning rendah, dan kurang 

pemahaman dalam cara menerjemahkan kitab kuning yang baikdan benar, 

agar mudah di baca dan dimengerti, dikarenakan metode yang digunakan 

sebelumnya metode konfesional bersifat pasif dan kurang efektif bagi 

santri. Sehingga perlu diterapkan metode alternatif yaitu 

metodeamtsilatiyang bersifat aktif. Metode amtsilati merupakan 

metodecepat dalam memahami, membaca, menghafal atau mentasrif, dan 

menerjemahkan kitab kuning. 

 Hasil penelitian dari penelitian ini adalah :(1) Perencanaan metode 

amtsilati dalam pembelajaran santri kelas VII di Pondok Pesantren 

Modern AlRifa‟ie, meliputi: perumusan tujuan, penentuan materi 

pembelajaran yang akan disampaikan, media belajar yang digunakan, 

waktu pembelajaran, target belajar peserta didik, dan evaluasi hasil belajar. 

(2) Pelaksanaan metode amtsilati dalam meningkatkan kemampuan 

menerjemahkan kitab kuning, meliputi: kegiatan pendahuluan (membaca 

do‟a, tawassul kepada pengarang kitab, mengabsen, dan melakukan 

muthola‟ah materi sebelumnya), kegiatan inti (mendiktekan makna jawa 

menggunakan tulisan pegon, memahami nahwu dan shorof, dan 

menerjemahkan pada bahasa Indonesia sesuai materi yang diberikan), 

                                                           
4
 Maulidiyah Alviana LamaHering, Penerapan Metode Amtsilati Dalam Meningkatkan 

Kemampuan Menerjemahkan Kitab Kuningpada Santri Kelas Viidi Pondok Pesantren Modern 

Alrifa’ie, (SKRIPSI : UIN Malanh, 2021) 
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kegiatan penutup (menyimpulkan materi pada hari itu dan mengevalusi 

dengan membaca kitab kuning dan menerjemahkan). (3) Kemampuan 

santri mengalami peningkatan, dari tidak bisa membaca kitab kuning 

menjadi bisa, dari belum memahami nahwu dan shorof menjadi paham. 

Dan dari tidak mampu menerjemahkan kitab kuning, menjadi mampu. 

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

dilakukan peneliti adalah keduanya menggunakan pendekatan kualitatif 

deskriptif dengan teknik pengumpulan datanya dengan observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Selain itu juga keduanya membahas metode 

yang sama yaitu metode amsilati. 

3. Nurul Kawakib. dengan judul Pembelajaran Kitab Kuning Metode 

Amtsilati Di Pondok Pesantren Darul Amanah Sukorejo Kendal.
5
 

Nurul Kawakib membahas tentang kesulitan yang dialami santri di 

pondok pesantren Darul Amanah dalam belajar Amtsilati dan solusi dalam 

mengatasi kesulitan dalam pembelajaran Amtsilati di pondok pesantren 

Darul Amanah. 

Hasil dari penelitian ini adalah (1) secara umum pembelajaran 

Amtsilati di Pondok Pesantren Darul Amanah sama dengan standar 

pembelajaran Amtsilati (2) dalam pembelajaran Amtsilati di Pondok 

Pesantren Darul Amanah, problem yang dihadapi meliputi (a) 

problematika yang berhubungan dengan materi (b) problematika yang 

                                                           
5
 Nurul Kawakib, Pembelajaran Kitab Kuning Metode Amtsilati Di Pondok Pesantren Darul 

Amanah Sukorejo Kendal, (SKRIPSI : UIN Semarang, 2018) 
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berhubungan dengan waktu pembelajaran (c) problematika yang 

berhubungan dengan sarana dan prasarana (d) problematika yang 

berhubungan dengan pengelolaan kelas Sedangkan upaya yang telah 

dilakukan untuk mengatasi problematika di atas (3) (a) solusi atas 

problematika yang berhubungan dengan materi adalah menambah jam 

belajar tentang materi yang sulit bagi santri (b) solusi atas problematika 

yang berhubungan dengan waktu pembelajaran adalah menambah waktu 

dan menambah jumlah ustadz yang mengampu Amtsilati (c) solusi atas 

problematika yang berhubungan dengan sarana dan prasarana adalah 

dengan menambah jumlah stok kitab sehingga tidak kekurangan (d) solusi 

atas problematika yang berhubungan dengan pengelolaan kelas adalah 

mengelola kelas sesuai dengan standar Amtsilati yang berbasis kompetensi 

dan kompetisi. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti adalah keduanya menggunakan pendekatan kualitatif dan 

keduanya membahas tentang penggunaan metode amsilati di lembaga 

pendidikan. 

Tabel 2.1 

Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan 

 dengan Judul yang Diangkat oleh Peneliti 

 

No Nama Judul Persamaan Perbedaan 

1 2 3 4 5 

1 Lathifah 

Inten 

Mahardika 

Implementasi 

Metode 

Amtsilati dalam 

Menerjemahkan 

Persamaan dari 

peenelitian 

terdahulu 

dengan 

perbedaan 

penelitian 

terdahulu dengan 

penelitian yang 
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Al Qur‟an Studi 

Kasus di 

Yayasan 

Pesantren Darul 

Falah, Bangsri 

Jepara, Skripsi, 

Pendidikan 

Agama Islam. 

Fakultas 

Tarbiyah. 

Universitas 

Negeri Sunan 

Ampel (UIN) 

Surabaya. 

 

penelitian yang 

peneliti lakukan 

terletak pada 

kesamaan 

membahas 

metode 

Amsilati dalam 

menerjemahkan 

Al Qur‟an dan 

perbedaannya 

terletak pada 

pembahasannya 

yang juga 

membahas 

tentang 

kemampuan 

santri karena 

merupakan 

penelitian studi 

kasus. 

dilakukan peneliti : 

1. Penelitian 

terdahulu 

menggunakan 

studi kasus 

yang berarti 

merupakan 

sebuah metode 

yang formal. 

Sedangkan 

yang dilakukan 

peneliti 

menggunakan 

tringulasi data 

dan tringulasi 

teknik 

2. Metode 

amsilatinya 

diterapkan 

disebuah 

lembaga dan 

masuk dalam 

kegiatan formal 

sedangkan yang 

dilakukan 

peneliti 

merupakan 

kegiatan 

tamnahan 

(ekstrakurikuler

) 

2 Maulidiyah 

Alviana 

LamaHering 

Penerapan 

Metode 

Amtsilati 

Dalam 

Meningkatkan 

Kemampuan 

Menerjemahkan 

Kitab Kuning 

pada Santri 

Kelas Viidi 

Pondok 

Pesantren 

Modern 

Alrifa‟ie 

Persamaan dari 

penelitian 

terdahulu 

dengan 

penelitian yang 

dilakukan 

peneliti adalah 

keduanya 

menggunakan 

pendekatan 

kualitatif 

deskriptif 

dengan teknik 

pengumpulan 

datanya dengan 

perbedaan dari 

penelitian 

terdahulu dengan 

penelitian yang 

dilakukan peneliti 

adalah : 

1. Pada penelitian 

terdahulu 

metode amsilati 

digunakan 

untuk 

meningkatkan 

kemampuan 

menerjemah 

kitab kuning, 
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observasi, 

wawancara dan 

dokumentasi. 

Selain itu juga 

keduanya 

membahas 

metode yang 

sama yaitu 

metode amsilati 

sedangkan 

dipenelitian 

yang dilakukan 

peneliti metode 

amsilati 

digunakan 

untuk 

menerjemahkan 

al Qur‟an. 

3 Nurul 

Kawakib 

Pembelajaran 

Kitab Kuning 

Metode 

Amtsilati Di 

Pondok 

Pesantren Darul 

Amanah 

Sukorejo 

Kendal 

Persamaan 

penelitian 

terdahulu 

dengan 

penelitian yang 

dilakukan 

peneliti adalah 

keduanya 

menggunakan 

pendekatan 

kualitatif dan 

keduanya 

membahas 

tentang 

penggunaan 

metode amsilati 

di lembaga 

pendidikan 

perbedaan dari 

penelitian 

terdahulu dengan 

penelitian yang 

dilakukan peneliti 

adalah :  

1. Pada penelitian 

terdahulu 

membahas 

tentang metode 

amsilati pada 

sebuah 

pembelajaran 

kitab kuning, 

sedangkan yang 

dilakukan 

peneliti ialah 

metode amsilati 

dalam 

menerjemahkan 

Al Qur‟an. 

 

B. Kajian Teori 

Bagian ini juga berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai 

perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas 

dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji 

permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan 

fokus kajian.
6
 

                                                           
6
 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 52 
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1. Al Qur‟an 

Al Qur‟an secara harfiah berarti bacaan sempurna merupakan suatu 

nama pilihan Allah yang sungguh tepat karena tiada satu bacaan pun sejak 

manusia mengenal tulis-baca 5000 tahun yang lalu yang dapat menandingi 

Al Qur‟an al-karim bacaan sempurna lagi mulia itu. 

Al Qur‟an adalah kalam ilahi yang diturunkan secara berangsur-angsur 

sesuai dengan kejadian-kejadian yang berlangsung sehingga menjadi lebih 

melekat dalam hati, lebih mudah untuk diterima oleh akal manusia, 

menuntaskan segala masalah, memberikan jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan juga untuk menguatkan hati Rasulullah SAW dalam 

menghadapi cobaan dan kesulitan yang beliau hadapi, juga para 

sahabatnya. Dijelaskan dalam firman Allah SWT : 

                        

                       

          

 

Artinya: Berkatalah orang-orang yang kafir, mengapa Al Qur‟an itu tidak 

diturunkan kepadanya sekalian turun saja? Demikianlah supaya 

kami perkuat hatimu dengannya dan kami membacakannya 

secara tartil (teratur dan benar). Tidaklah orang-orang kafir itu 

datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami 

datangkan kepada sesuatu yang benar dan paling baik 

penjelasannya. (Q.S. al-Furqaan [25] : 32-33). 
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Al Qur‟an adalah kitab suci yang terpelihara keasliannya dan Allah 

SWT sendiri yang menjamin pemeliharaannya, serta tidak membebankan 

hal itu kepada seorangpun. Tidak seperti yang dilakukan terhadap kitab-

kitab suci lainnya yang hanya dipelihara oleh umat yang menerimanya. 

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala:  

                       

                       

                        

                   

Artinya :Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab taurat dalamnya 

(ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab 

itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang 

menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan 

pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan 

memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi 

terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, 

(tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-

ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang 

memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka 

itu adalah orang-orang yang kafir. (Q.S. al-Maa'idah[5] : 44) 

 

Al Qur‟an merupakan puncak dan penutup wahyu Allah yang 

diperuntukkan bagi manusia mengimaninya adalah bagian dari rukun iman 

disampaikan kepada nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat 

Jibril AS dan wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah adalah surah 

Al „alaq [96] ayat 1-5. 

Iqro’ merupakan perintah pertama yang ditujukan kepada nabi 

Muhammad padahal beliau seorang umi orang yang tidak pandai membaca 
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dan menulis. ‘Iqro terambil dari akar kata yang berarti menghimpun 

sehingga tidak selalu harus diartikan membaca teks tertulis dengan aksara 

tertentu. Dari menghimpun lahir aneka ragam makna seperti 

menyampaikan, menelaah, mendalami, meneliti, mengetahui ciri sesuatu 

dan membaca, baik tertulis maupun tidak. 

Dalam bidang pendidikan, Al Qur‟an menurut bersatunya kata 

dengan sikap karena itu, keteladanan para pendidik dan tokoh masyarakat 

merupakan salah satu andalannya. Pada saat Al Qur‟an mewajibkan anak 

menghormati orang tuanya, pada saat itu pula ia mewajibkan orang tua 

mendidik anak-anaknya. Pada saat masyarakat diwajibkan menaati Rasul 

dan para pemimpin, pada saat yang sama Rasul dan para pemimpin 

diperintahkan menunaikan amanah, menyayangi yang dipimpin sambil 

bermusyawarah dengan mereka. 

Al Qur‟an mempunyai sejarah panjang tentang pembukuan mushaf 

dari masa ke masa. 

a. Periode Nabi Muhammad SAW 

Upaya pemeliharaan Al Qur‟an pada masa Rasulullah mulai 

dilakukan baik secara hafalan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah 

sendiri beserta sahabat, maupun secara penulisan yang dilakukan oleh 

para sahabat pilihan atas perintah Rasulullah. Pada awalnya Al Qur‟an 

masa Rasulullah masih berbentuk hafalan, bahkan selama kurun waktu 

23 tahun masa pewahyuan tersebut, Rasulullah mengajarkan dan 

memperdengarkan ayat yang diterima kepada para sahabat secara lisan. 
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Meskipun demikian, bukan berarti dengan kuatnya hafalan para 

sahabat dan masyarakat Arab masa itu, lantas menjadikan Rasulullah 

luput akan pentingnya baca-tulis. Hal ini terbukti pada saat wahyu 

turun, Rasulullah secara rutin memanggil para penulis untuk 

menuliskan wahyu tersebut, termasuk didalamnya Zaid bin Tsabit. 

Bahkan terdeteksi tidak kurang dari enam puluh lima orang sahabat 

yang bertindak sebagai penulis wahyu.
7
 Berdasarkan kebiasaan 

Rasulullah tersebut, dapat dikatakan bahwa pada masa ini budaya 

penulisan Al Qur‟an sudah dilakukan bahkan Al Qur‟an telah 

sempurna penulisannya di zaman ini, meskipun penulisannya masih 

tercecer dalam berbagai bentuk seperti di kulit binatang, pelepah 

kurma, kepingan-kepingan tulang, kayu yang diletakkan dipunggung 

onta dan bebatuan.  

Faktor yang mendorong penulisan Al Qur‟an pada masa Nabi 

adalah: 

1)  Mem-back up hafalan yang telah dilakukan oleh Nabi dan para 

sahabat,  

2) Mempresentasikan wahyu dengan cara yang paling sempurna, 

karena bertolak dari hafalan para sahabat saja tidak cukup, karena 

adakalanya luput dari hafalannya atau sebagian dari mereka sudah 

wafat. Sehingga dengan adanya pindahan berupa tulisan, akan tetap 

                                                           
7
 M. Musthafa Al-A‟zami, Sejarah Teks al-Qur‟an dari wahyu sampai Kompilasi, terj. Sohirin 

Solihin, dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 72 
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terpelihara walaupun pada masa Nabi wahyu Al Qur‟an masih 

ditulis ditempat-tempat tertentu yang masih tercecer. 

b. Periode Abu Bakar as-Siddiq 

Pasca wafatnya Rasulullah, terjadi perselisihan tentang 

penggantian tampuk kekuasaan. Hingga memperoleh satu keputusan, 

Abu Bakar diangkat sebagai khalifah pengganti Rasulullah. 

Terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah membentuk tiga kelompok 

pembangkang yang menyebabkan terjadinya perang Yamamah di 

tahun 12 H yang melibatkan sebagian besar sahabat penghafal Al 

Qur‟an. Dalam peperangan tersebut tidak kurang dari 70 penghafal Al 

Qur‟an gugur, bahkan dalam suatu riwayat disebutkan sekitar 500 

orang.
8
 Dari kejadian tersebut mengakibatkan sebagian Al Qur‟an 

musnah. 

Berawal dari peristiwa inilah Umar bin Khattab mengusulkan 

agar dilakukan pembukuan Al Qur‟an. Hal ini dikhawatirkan Al 

Qur‟an akan berangsur-angsur hilang bila hanya mengandalkan hafalan 

semata. Kebijakan Umar dalam hal ini semakin memperjelas 

kedudukannya sebagai sahabat sekaligus penasehat Abu Bakar. Dalam 

menanggapi usulan Umar tersebut, Abu Bakar merasa ragu lantaran 

pada masa Rasulullah hal tersebut tidak lazim dilakukan. Akan tetapi 

karena desakan Umar, akhirnya Abu Bakar menyetujui dan menunjuk 

                                                           
8
 Muhammad Quraish Shihab, et. al, Sejarah & „Ulu>m al-Qur‟an, cet. 4, (Jakarta: Pustaka 

Firdaus, 2008), hlm. 28 
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Zaid bin Tsabit sebagai ketua tim kodifikasi Al Qur‟an.  

Pengumpulan Al Qur‟an yang dilakuakan oleh Zaid pada 

periode ini berpijak pada empat hal, yaitu:  

1) Ayat-ayat Al Qur‟an yang ditulis dihadapan Nabi dan yang 

disimpan dirumah beliau.  

3) Ayat-ayat yang ditulis adalah yang dihafal para sahabat penghafal 

alQur‟an.  

4) Tidak menerima ayat yang hanya terdapat pada tulisan atau 

hafalan saja, melainkan harus harus ada bukti bahwa itu tertulis 

dan dihafal.  

5) Penulisan dipersaksikan kepada dua orang sahabat bahwa ayat-

ayat tersebut benar-benar ditulis dihadapan Nabi pada saat Nabi 

masih hidup. 

Tugas penulisan Al Qur‟an dilaksaakan oleh Zaid dalam kurun 

waktu satu tahun sejak selesai perang Yamamah sampai sebelum Abu 

Bakar wafat. Lembaran-lembaran ini disimpan oleh Abu Bakar sampai 

wafat dan kemudian disimpan Umar bin Kattab, hingga kemudian 

disimpan oleh Hafshah bint Umar.  

Adapun karakterisrik penulisan Al Qur‟an pada masa Abu 

Bakar, antara lain:  

1) Mushaf ini telah menghimpun semua ayat Al Qur‟an dengan cara 

yang sangat teliti, ayat dan surat telah tersusun menurut susunan 
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yang sebenarnya seperti yang diwahyukan Allah kepada Nabi 

SAW.  

2) Meniadakan ayat-ayat Al Qur‟an yang telah di mansukh.  

3) Mushaf ini mencakup tujuh bahasa sebagaimana Al Qur‟an 

diturunkan.  

4) Mushaf ini telah diterima secara luas dan semua ayat-ayatnya juga 

bersifat mutawwatir 

c. Periode Usman bin „Affan 

Pada masa Usman bin „Affan banyak penghafal al Qur‟an 

ditugaskan ke berbagai wilayah untuk menjadi imam sekaligus 

mengajarkan Al Qur‟an sesuai daerahnya masing-masing. Dalam 

proses penyebarannya, masing-masing sahabat memiliki versi qira‟at 

yang beragam, berlainan satu sama lain. Bahkan Hudzaifah Ibn al-

Yaman yang ikut dalam pembukaan Armenia dan Azerbaijan, ketika 

itu ia mendengar bacaan Al Qur‟an penduduk setempat yang berbeda 

satu sama lain, bahkan saling membenarkan versi qira’at masing-

masing, sehingga menimbulkan pertikaian sesama umat. Melihat hal 

ini Huzaifah berkata kepada Usman, “Wahai amirul mu‟minin! 

Satukanlah umat ini sebelum mereka berselisih dalam Al Qur‟an 

seperti perselisihan Yahudi dan Nasrani.
9
 

Dari peristiwa inilah kemudian Usman berinisiatif untuk 

                                                           
9
 Al-Qatt’a>, Studi Ilmu-ilmu Al Qur’an, 193 
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menyalin kembali Al Qur‟an, tepatnya akhir tahun ke-24 H dan awal 

ke-25 H. 
10

 Kodifikasi ini dilakukan sebagaimana pada masa Abu 

Bakar. Akan tetapi kodifikasi Al Qur‟an pada masa Usman bukan 

karena keberadaan Al Qur‟an yang masih tercecer, melainkan 

menyalin mushaf dalam rangka untuk menyeragamkan bacaan. 

Sebelum tim kodifikasi bekerja sesuai tugasnya masing-masing, 

Usman memberikan pengarahan kepada tim agar:  

1) Berpedoman kepada bacaan mereka yang hafal Al Qur‟an dengan 

baik dan benar. 

2) Bila ada perbedaan pendapat tentang bacaan yang digunakan, 

maka haruslah dituliskan menurut dialek Quraisy, sebab Al Qur‟an 

diturunkan menurut dialek mereka. 

Dari penyalinan mushaf masa Usman ini, maka kaum muslimin 

diseluruh pelosok menyalinnya dengan bentuk yang sama. Sementara 

model dan metode tulisan yang digunakan didalam mushaf Usman ini 

kemudian dikenal dengan sebutan “Rasm Usmani”. Dengan demikian, 

maka penulisan Al Qur‟an di masa Usman memiliki manfaat besar, 

diantaranya:  

1) Menyatukan kaum muslimin pada satu macam mushaf yang 

seragam ejaan tulisannya.  

2) Menyatukan bacaan, walaupun masih ada kelainan bacaan, tetapi 
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setidaknya bacaan itu tidak berlawnan dengan ejaan mushaf-

mushaf Usman. Sedangkan ejaan yang tidak sesuai dengan ejaan 

mushaf Usman, tidak diperbolehkan penggunaannya.  

3) Menyatukan tertib susunan surat-surat menurut urutan seperti yang 

terlihat pada mushaf- mushaf sekarang. 

2. Amsilati  

Di dalam memahami metode amsilati terdapat tujuan yaitu ingin 

mendalami dan menguasi ajaran ajaran islam. Serta apabila sudah berhasil 

dan pulang ke kampung halaman atau ke daerah asalnya diharapkan dapat 

mengamalkannya sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur‟an 

sebagai berikut: 

                          

                            

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang 

baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui 

tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih 

mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.(Q.S. An Nahl: 

125) 

 

Dengan dasar itulah maka peserta didik harus mempunyai 

keinginan untuk belajar dan berusaha untuk dapat menguasai ajaran-ajaran 

Islam, dan dengan adanya perintah mengajak kepada kebaikan itulah maka 

Nabi Muhammad SAW juga bersabda tentang anjuran untuk merubah 

apabila melihat suatu hal yang dianggap tidak baik menurut agama.   
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Dalam sebuah metode juga tidak lepas dengan adanya pengajaran. 

Pengajaran merupakan salah satu aktifitas belajar mengajar, yang di 

dalamnya ada usur guru dan peserta didik. Pengajaran sebagai perpaduan 

dari dua aktifitas belajar dan aktifitas mengajar. Aktifitas mengajar 

mengangkat peranan seorang guru dalam mengupayakan terciptanya 

jalinan komunikasi antara mengajar dan relajar. Jalinan inilah yang 

menjadi indikator statu proses pengajaran itu berjalan dengan baik. 

Pengajaran juga selalu berkaitan dengan pendidikan karena terdiri 

dari pendidik dan peserta didik yang menjalin suatu komunikasi. Adapun 

yang disebut pendidik dalam kaitannya dengan pendidikan terhadap orang 

lain pada garis besarnya masuk dalam kategori orang tua, guru, dan 

masyarakat.
11

 

Pengajaran merupakan subset bagi pendidikan atau pengajaran 

yang masuk kedalam ruang konteks pendidikan. Kegiatan pengajaran 

berarti kegiatan pendidikan, tetapi bukan sebaliknya. Penciptaan tujuan 

pengajaran hádala dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Kegiatan 

pengajaran dengan sendirinya ada dalam ikatan situasi dan tujuan 

pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan harus memperhatikan 

unsur-unsur pendidikan yang antara lain : 

a. Unsur anak didik 

Unsur peserta didik merupakan unsur pengajaran yang paling penting, 

karena tanpa adanya unsur tersebut maka pengajaran tidak akan 
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berlangsung. Peserta didik merupakan van mentah dalam proses 

belajar mengajar. Oleh karena itu unsur peserta didik tidak dapat 

digantikan dengan unsur lain. Menurut Imam Ghazali bahwa 

sesungguhnya anak itu dengan jauharnya diciptakan oleh Allah dapat 

menerima kebaikan dan keburukan, dan hanya kedua orang tuanya 

yang dapat menjadikan anak itu cenderung pada salah satu pihak. 

b. Unsur pendidik/pengajar 

Abdullah Ulwan berpendapat bahwa tugas guru ialah melaksanakan 

pendidikan ilmiah, karena memiliki pengaruh yang besar terhadap 

pembentukan kepribadian dan emansipasi harkat manusia. Sebagai 

pemegang amanat orang tua dan sebagai salah satu pelaksana 

pendidikan, guru tidak hanya bertugas memberikan pedidikan ilmiah. 

Tugas guru hendaknya merupakan kelanjutan dari sinkron dengan 

tugas orang tua, yang juga merupakan tugas pendidik muslim pada 

umumnya, yaitu memberikan pendidikan yang berwawasan manusia 

seutuhnya. 

Amsilati juga memiliki konsep dasar yang diantaranya adalah 

target dan sistem evaluasi. 

a.  Target dari metode Amtsilati adalah dalam masa enam bulan anak 

mampu membaca kitab gundul (Tanpa Harakat), dengan cara bertahap 

yaitu mulai dari pengetahuan kata perkata menjadi kalimat perkalimat 

dengan syarat telah praktek Tatimmah. Sehingga dapat dikatakan 

dalam metode Amtsilati ini sangat menekankan pengulangan materi, 
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dengan memanggil kembali informasi yang telah didapatkan 

(Pendekatan reproduktif bagian dari conseving) dan kemudian 

dilanjutkan dengan interpretasi fakta dan informasi sekaligus 

pengembangannya (pendekatan analitis dan spekulatif bagian dari 

extending). Walaupun dalam materi Amtsilati menggunakan panduan-

panduan berupa simbol-simbol yang sengaja dipersiapkan oleh 

penyusun, untuk membimbing anak agar mengetahui kedudukan dari 

kata perkata. Sehingga peserta didik dapat langsung dapat membaca 

dari kalimat yang tersedia di buku Amtsilati. 

b. Sistem evaluasi pada metode Amtsilati adalah metode tes (baik tes 

tulis maupun tes lisan). Sedangkan waktu tes yang di praktekkan oleh 

pondok pesantren Darul Falah (asuhan H. Taufiqul Hakim) adalah 

sebagai berikut: 

1) Harian, dalam artian tes rutin (baik tulis maupun lisan) yang 

dilakukan setelah merampungkan satu pembahasan dalam 

pembelajaran Amtsilati. 

2) Setiap kali akan kenaikan jilid. Standar nilai untuk kenaikan jilid 

pertama ke jilid berikutnya harus 9 koma. Peserta didik yang baru 

masuk jilid pertama diperbolehkan mengikuti pelajaran walaupun 

sudah sampai tengah. Jika di tes lulus dengan mencapai nilai 9 

koma, maka diperbolehkan naik tingkat. Waktu tes adalah 2 kali 

dalam seminggu, yaitu hari senin dan kamis, dengan ruang tes, 

guru spesialis penunggu dan penilai tersendiri. Anak yang 
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mengikuti tes jilid 3 diberi soal jilid 1 dan 2, dan seterusnya.
12

 

3. Kajian Teori Ekstrakulikuler  

Ekstrakulikuler menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu: 

“suatu kegiatan yang berada diluar program yang tertulis di dalam 

kurikulum seperti latihan kepemimpinan dan pembinaan siswa”.
13

 Pada 

umumnya kegiatan ekstrakulikuler dilaksanakan diluar jam pelajaran wajib 

bisa sewaktu pulag sekolah atau sabtu dan minggu. Kegiatan ini memberi 

kebebasan dan keluwesan waktu pada siswa, terutama dalam menentukan 

jenis kegiatan yang sesuai engan bakan serta minat mereka.
14

 Dalam 

ekstrakulikuler terdapat tiga unsur yang melengkapinya, yaitu bakat, 

minat, dan kemampuan.
15

 

a. Bakat  

Secara umum, bakat (apitude) didefinisikan sebagai kemampuan 

potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada 

masa yang akan datang. Berkaitan dengan belajar, Slavin 

mendefinisikan bakat sebagai kemampuan umum yang dimiliki seorang 

siswa untuk belajar. Dengan demikian adalah kemampuan seseorang 

menjadi salah satu komponen yang diperlukan dalam proses belajar 

seseorang.  
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Bakat merupakan bagian dari faktor psikologis lain yang 

mempengaruhi proses belajar siswa. Apabila bakat seseorang sesuai 

dengan bidang yang sedang dipelajarinya, maka bakat itu akan 

mendukung proses belajarnya sehingga kemungkinan besar ia akan 

berhasil. Dengan demikian sebetulnya tiap orang pasti memiliki bakat 

dalam arti berpotensi untuk mencapai prestasi sampai ke tingkat 

tertentu sesuai dengan kapasitas masing-masing sehingga secara umum 

kedudukan bakat itu hampir sama dengan intelegensi, itulah sebabnya 

yang intelegensinya luar biasa sering disebut anak berbakat. 

Jadi yang disebut bakat adalah kemampuan alamiah untuk 

memperoleh pengetahuan dan keterampilan, baik yang bersifat umum 

maupun yang bersifat khusus. Dalam proses belajar terutama belajar 

keterampilan, bakat memegang peran penting dalam mencapai suatu 

hasil prestasi yang baik. Apabila seorang guru atau orang tua memaksa 

anaknya untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan bakatnya 

maka dapat merusak keinginan anak tersebut.
16

 

Adapun bakat dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu 

1) Bakat berusaha. Di mana Bakat Berusaha menjelaskan unsur 

mengapa di dalam diri seseorang. Bakat ini menjelaskan mengapa 

ia bangun tidur setiap pagi, mengapa dia termotivasi untuk selalu 

terus berusaha lebih kuat. Apakah ia didorong oleh keinginannya 

untuk tampil hebat atau apakah "cukup baik" sudah cukup baginya? 
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Apakah ia sangat menyukai persaingan atau sangat altruistik atau 

keduanya? Apakah ia mengukur dirinya sendiri berdasarkan 

kemampuan teknisnya, atau apakah iya sekedar ingin disenangi? 

2) Bakat berpikir, di mana bakat ini menjelaskan unsur bagaimana 

dalam diri seseorang. Bakat ini menjelaskan bagaimana ia berpikir, 

bagaimana ia menimbang pilihan, bagaimana ia sampai pada 

keputusannya. Apakah ia fokus, atau apakah ia sering di 

membiarkan semua pilihannya terbuka? Apakah ia disiplin dan 

teratur, atau apakah ia menyukai kejutan? Apakah ia seorang 

pemikir yang lurus dan praktis, ataukah ia seorang yang strategis, 

yang selalu melakukan permainan "bagaimana kalau?" dengan 

dirinya sendiri? 

3) Bakat berhubungan, bakat ini menjelaskan unsur siapa dalam diri 

seseorang titik bakat ini menjelaskan siapa yang ia percaya, dengan 

siapa ia membina hubungan sama siapa yang ia hadapi, dan siapa 

yang ia abaikan. Apakah ia tertarik untuk menaklukkan orang yang 

tidak dikenal, atau apakah ia hanya merasa nyaman dengan teman-

teman dekatnya? Apakah ia berpendapat bahwa kepercayaan harus 

diusahakan, atau apakah ia percaya pada setiap orang dengan 

keyakinan bahwa kebanyakan orang layak mendapat kepercayaan? 

Apakah ia menghadapi orang dengan tenang, atau ia menghindari 

konfrontasi sampai akhirnya meledak menjadi amarah? 

Dari ketiga jenis bakat di atas ketiganya adalah kategori dasar 
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bakat titik dalam setiap kategori, seseorang memiliki gabungan jalan 

bebas hambatan 4 jalur dan lahan kosong anda sendiri titik betapapun 

kerasnya usaha yang dilakukan untuk menjadi berbeda, gabungan bakat 

serta perilaku berulang yang diciptakannya, tetap stabil dan dekat 

dengan orang tersebut serta orang lain sepanjang hidup. 

b. Minat 

Minat adalah suatu kecenderungan hati kepada sesuatu titik 

minat timbul dari dalam diri seseorang apabila sesuatu yang diminati 

itu bermanfaat, bisa dirasakan, dialami secara nyata, dan bila pihak luar 

juga mendorong ke arah itu. Jika seseorang telah menyadari arti dari 

minal itu sendiri maka setiap rintangan yang melintang di depannya itu 

bukanlah suatu tantangan yang berat. 

Minat dan kemauan yang tinggi dapat menimbulkan semangat 

dalam jiwa titik minat adalah perhatian kepada sesuatu atau kesukaan 

kepada sesuatu titik kecenderungan hati terhadap sesuatu yang hendak 

anda kerjakan merupakan konsekuensi dari sasaran/tujuan yang diraih. 

Kemauan juga merupakan pasangan yang tidak dapat dipisahkan 

dengan minat itu sendiri titik jadi, dengan kata lain penggabungan 

antara minat dan kemauan merupakan suatu keadaan pikiran yang 

menjadi daya dorong utama untuk memperoleh keberhasilan.
17

 

Setiap individu siswa memiliki berbagai macam minat dan 

potensi. Secara konseptual, Krapp dan Suhartini dalam Karwati dan 

                                                           
17

 Drs. A.F. Jaelani, Membuka Pintu Rezeki, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 64 



 

 

32 

Priansa mengkategorikan minat siswa menjadi tiga dimensi besar, 

yaitu:  

1) Minat Personal. Minat personal terkait erat dengan sikap dan 

motivasi tertentu, apakah dia tertarik atau tidak, apakah dia senang 

atau tidak senang, dan apakah dia mempunyai dorongan keras dari 

dalam dirinya untuk menguasainya. Minat personal identik dengan 

minat intrinsik siswa yang mengarah pada minat khusus pada ilmu 

sosial, olahraga, sains, musik, kesustraan, komputer, dan lain 

sebagainya. Selain itu minat personal peserta didik juga dapat 

diartikan dengan minat peserta didik dalam pilihan mata pelajaran. 

2) Minat Situasional. Minat situasional menjurus pada minat siswa 

yang tidak stabil dan relatif berganti-ganti tergantung dari faktor 

rangsangan dari luar dirinya. Misalnya suasana kelas, cara 

mengajar guru, dorongan keluarga. Minat situasional ini 

merupakan kaitan dengan tema pelajaran yang diberikan.  

3) Minat Psikologikal. Minat psikologikal erat kaitannya dengan 

adanya sebuah interaksi antara minat personal dengan minat 

situasional yang terus menerus dan berkesinambungan. Jika siswa 

memiliki pengetahuan yang cukup tentang mata pelajaran, dan dia 

memiliki cukup peluang untuk mendalaminya dalam aktivitas 

yang terstruktur (kelas) atau pribadi (di luar kelas), serta punya 

penilaian yang tinggi atas mata pelajaran tersebut maka dapat 

dinyatakan bahwa peserta didik memiliki minat psikologikal 
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terhadap mata pelajaran tersebut. 

Indikator minat siswa menurut Sukartini dan Suhartini dalam 

Karwati dan Priansa, terdiri dari: 1) keinginan untuk 

mengetahui/memiliki sesuatu, 2) objek-objek atau kegiatan yang 

disenangi, 3) jenis kegiatan untuk memperoleh sesuatu yang disenangi, 

dan 4) upaya-upaya yang dilakukan untuk merealisasikan keinginan 

/rasa senang terhadap objek atau kegiatan tertentu.
18

 

c. Kemampuan  

lIstilah kemampuan memiliki banyak makna, menurut 

Poerwadarminta, kemampuan mempunyai arti kesanggupan, 

kecakapan, kekuatan dalam melakukan suatu tindakan atau kegiatan. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Jhonson yang dikutip Cece Wijaya 

dan A. Tabrani Rusyan menjelaskan bahwa “kemampuan merupakan 

perilaku rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai 

dengan kondisi yang diharapkan.” Dari kedua pendapat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan, 

kekuatan dalam melakukan suatu tindakan atau kegiatan untuk 

mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang 

diharapkan (rasional). 

Menurut Gegne terdapat lima macam kemampuan awal siswa 

ditinjau dari hasil belajarnya, yaitu: 
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1) Keterampilan Intelektual, keterampilan ini memungkinkan 

seseorang berinteraksi dengan lingkungannya melalui simbol-

simbol atau gagasan. Keterampilan intelektual adalah kecakapan 

yang berfungsi untuk berhubungan dengan lingkungan hidup serta 

mempresentasikan konsep dan lambang yang meliputi deskripsi, 

klasifikasi, definisi komparasi, analogi, eksemplifikasi, sebab 

akibat, proses dan analisis serta pemecahan masalah.
19

 

2) Kemampuan Kognitif, kemampuan ini merupakan suatu proses 

internal yang digunakan siswa untuk memilih dan mengubah cara-

cara memberikan perhatian, belajar, mengingat, dan berpikir. 

Kognitif lebih terkait dengan kemampuan anak untuk 

menggunakan otaknya secara menyeluruh. Kemampuan yang 

termasuk dalam aspek kognitif sangat banyak dan cakupannya pun 

sangat luas.
20

 

3) Kemampuan Verbal, merupakan kemampuan yang diperoleh 

sebagai hasil belajar di sekolah dan juga hasil dari data-data yang 

diucapkan orang dari membaca, radio, dan media lainnya. 

4) Sikap-sikap, sikap merupakan pembawaan yang dapat dipelajari 

dan mempengaruhi seseorang terhadap benda-benda, kejadian, dan 

makhluk hidup yang lain. 

 

                                                           
19

 Abdya Agisa, Hasil Belajar Keterampilan Intelektual & Strategi Kognitif yang Jarang di Ukur, 

(Banjarmasin: Skripsi FKIP Universitas Lambung Mangkurat, 2017), 7 
20

 Zainal Aqib, Pedoman Teknis Penyelenggaraan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), 

(Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 30 



 

 

35 

5) Keterampilan Motorik, keterampilan ini tidak hanya mencakup 

kegiatankegiatan fisik, melainkan juga kegiatan motorik yang 

digabung dengan keterampilan intelektual 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Dimana penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif 

dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.
21

 

Desain penelitian kualitatif harus bersifat fleksibel dan terbuka, serta 

datanya bersifat deskriptif, yaitu data berupa gejala-gejala yang dikategorikan 

atau berupa bentuk lainnya seperti foto, dokumen, catatan lapangan pada saat 

penelitian dilakukan.
22

 Penelitian ini dimaksud untuk mendeskrpsikan 

Implementasi Pembelajaran Kitab Kuning Melalui kegiatan Ekstrakulikuler Di 

SMP Darul Qur’an Glenmore Banyuwangi. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak 

dilakukan.
23

 Dalam suatu penelitian ilmiah penelitian akan berhadapan dengan 

lokasi penelitian. Lokasi yang dijadikan tempat penelitian adala SMP Darul 

Qur’an Glenmore Banyuwangi. 

Alasan peneliti memilih lokasi tersebut adalah sebagai berikut : 

1. SMP Darul Qur’an merupakan salah satu SMP swasta di Kecamatan 

Glenmore yang berada di bawah naungan yayasan Islam dan sosial 

keagamaan Miftahul Huda “Al Amien”. 
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2. Ekstrakulikuler yang menjadi salah satu kegiatan rutin di luar jam 

sekolahnya. 

3. Penggunaan metode amsilati sebagai salah satu metode cepat dalam 

memperdalam ilmu Al-Qur’an.. 

C. Subjek Penelitian 

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut 

meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan 

informan atau narasumber, bagaimana data dicari dan dijaring sehingga 

kesahihannya dapat dijamin.
24

 

Penentuan subyek penelitian menggunakan teknik purposive yaitu 

teknik pengambilan informan dengan pertimbangan tertentu.
25

 Informan 

penelitian ini meliputi : 

1. Bapak Ansori selaku Kepala SMP Darul Qur’an Glenmore Banyuwangi 

2. Bu Puji, Bu Anis, Pak Ferdi dan Pak Kamal selaku guru kelas Amsilati 

SMP Darul Qur’an Glenmore Banyuwangi 

3. Peserta didik putra dan putri dari setiap perwakilan kelas 7,8, dan 9 SMP 

Darul Qur’an Glenmore Banyuwangi 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Data merupakan hal yang sangat substansial dalam penelitian, 

sedangkan maksud dari metode pengumpulan data adalah cara-cara yang 

digunakan dalam penelitian untuk meraih data tentang hasil dari penerapan 
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serta faktor penghambat dan pendukung dalam proses pendalaman Al Qur’an 

dengan metode amsilati melalui kegiatan ekstrakurikuler di SMP Darul Qur’an 

Glenmore Banyuwangi. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data 

adalah : 

1. Observasi  

Observasi merupakan pengamatan yang bertujuan untuk 

mendapatkan data tentang suatu masalah, sehingga diperoleh pemahaman 

atau sebagai alat re-checking atau pembuktian terhadap 

informasi/keterangan yang diperolehnya. 

Teknik observasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

menggunakan observasi partisipasif pasif. Adapun data yang diperoleh 

melalui teknik observasi adalah: 

a. Pelaksanaan pendalaman Al-Qur’an menggunakan metode amsilati 

melalui kegiatan ekstrakurikuler di SMP Darul Qur’an Glenmore 

Banyuwangi. 

b. Faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan pendalaman Al-

Qur’an menggunakan metode amsilati melalui kegiatan ekstrakulikuler 

di SMP Darul Qur’an Glenmore Banyuwangi 

2. Wawancara (Interview) 

Teknik wawancara merupakan percakapan yang memiliki tujuan 

untuk mendapatkan konstruksi yang terjadi sekarang mengenai : orang, 

kejadian, aktivitas, organisasi, perasaan motivasi, pengakuan, kerisauan 
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dan sebagainya.
26

 

Metode interview yang digunnakan dalam penelitian ini adalah 

metode interview semi terstruktur. Metode ini merupakan wawancara yang 

sudah diarahkan oleh sejumlah daftar pertanyaan tidak tertutup 

kemungkinan memunculkan pertanyaan baru yang idenya muncul secara 

spontan sesuai dengan konteks pembicaraan yang dilakukannya.
27

 

Penggunaan metode wawancara dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Metode ini bersifat fleksibel, sehingga bahan-bahan pertanyaan 

dapat dengan mudah diinformasikan dan lebih objektif. 

b. Berhadapan langsung antara pewawancara dengan terwawancara, 

sehingga terjadi interaksi yang akrab dengan secara keseluruhan 

nampak komunikatif. 

Data yang diperoleh dari metode wawancara ini yaitu: 

a. Pelaksanaan pendalaman Al-Qur’an menggunakan metode amsilati 

melalui kegiatan ekstrakurikuler di SMP Darul Qur’an Glenmore 

Banyuwangi. 

b. Faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan pendalaman Al-

Qur’an menggunakan metode amsilati melalui kegiatan 

ekstrakulikuler di SMP Darul Qur’an Glenmore Banyuwangi 
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3. Dokumentasi 

Dalam penelitian kualitatif dokumen dan foto diperlukan, 

sehubungan dengan setting tertentu yang digunakan untuk menganalisis 

data.
28

 

Data yang diperoleh dari metode dokumentasi adalah : 

a. Pelaksanaan Pendalaman Al Qur’an dengan metode Amsilati melalui 

Kegiatan Ekstrakurikuler di SMP Darul Qur’an Glenmore Banyuwangi  

E. Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif peneliti diajak untuk mempelajari sesuatu 

masalah yang ingin diteliti secara mendasar dan mendalam sampai ke akar-

akarnya. Setelah data dan informasi yang diperlukan terkumpul selanjutnya 

dianalisis dalam rangka menemukan makna dan temuan.  

Menurut Faisal dalam buku karangan Salim dan Syahrun yang berjudul 

Metodoogi Penelitian Kualitatif mengungapkan bahwa analisis data dalam 

penelitian kualitatif bergerak secara induktif yaitu data/fakta dikategorikan 

menuju ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi, melakukan sintesis dan 

mengembangkan teori yang diperlukan. Setelah data dukumpulkan dari lokasi 

penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi maka diperlukan 

pengelompokkan dan pengurangan yang tidak penting. Sebab itu dilakukannya 

analisis penguraian dan penarikan kesimpulan tentang makna perilaku subjek 

penelitian dalam latar serta fokus penelitian. Analisis data kualitatif model 
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interaktif dari Miles dan Huberman yang terdiri dari:
29

 

1. Kondensasi data 

Kondensasi data mengacu pada pemilihan, pemfokusan, 

penyederhanaan, pengabstrakan dan atau transformasi data yang muncul 

dalam korpus atau catatan lapangan yang ditulis, transkrip wawancara, 

dokumen, dan bahan empiris lainnya. Dengan kondensasi, membuat data 

lebih kuat.  

 Data yang di peroleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, maka 

perlu di catat secara teliti dan rinci. Mengkondensasi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan kepada hal-hal yang 

penting dan dicari temanya yang sesuai dengan objek yang akan di teliti. 

Dengan begitu, data yang di kondensasi akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas dan akan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya. 

2. Penyajian data 

Penyajian data adalah sebagai sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan.
30

 

3. Kesimpulan 

Setelah data disajikan dalam rangkaian analisis data, maka proses 

selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Kesimpulan 
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pada tahap awal bersifat longgar, tetap terbuka dan skeptis, belum jelas 

kemudian meningkat lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.
31

 

F. Keabsahan Data 

Bagian ini memuat bagaimana usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk 

memperoleh keabsahan data-data temuan dilapangan. Agar memperoleh 

temuan yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan 

teknik-teknik keabsahan data seperti perpanjangan kehadiran peneliti 

dilapangan, observasi secara lebih mendalam, triangulasi (menggunakan 

beberapa sumber metode,peneliti, teori), pembahasan oleh teman sejawat, 

analisis kasus lain, melacak kesesuaian hasil, dan pengecekan anggota 

(member check).
32

 

G. Tahap-tahap Penelitian 

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti.
33

 Penelitian kualitatif ada empat tahapan yang harus dilakukan, 

yaitu : 

1. Tahap pra lapangan 

Pada tahap ini peneliti mengunjungi lokasi penelitian untuk 

mengetahui gambaran yang tepat mengenai lokasi awal serta kondisi awal 

yang berhubungan dengan ekstrakulikuler amsilati. 
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2. Tahap kegiatan Lapangan 

Dalam tahap ini peneliti mengumpulkan berbagai data yang 

diperlukan yang terkait dengan fokus penelitian dengan menggunakan 

berbagai metode yang telah ditentukan. Di mana peneliti melakukan 

observasi langsung dengan mencari dokumen-dokumen yang berkaitan 

dengan penelitian. Dan juga melakukan wawancara dengan kepala 

sekolah, guru-guru kelas amsilati dan siswa yang terkait dengan kegiatan 

ekstrakulikuler. 

3. Tahap analisis data 

Sebelum laporan penelitian ditulis, peneliti menganalisis data-data 

yang telah diperoleh baik dari informan maupun dokumen-dokumen pada 

tahap sebelumnya. 

4. Tahap Penulisan Laporan 

Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam sebuah penelitian di 

mana peneliti menyusun laporan penelitian dengan format yang sesuai 

dalam bentuk tulisan dan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

 

A. Gambaran Objek Penelitian 

Yang dimaksud dengan gambaran objek penelitian adalah gambaran 

yang menerangkan tentang keberadaan situasi dan kondisi atau keadaan dari 

objek yang erat kaitannya dengan penelitian dan diikuti bahasan disesuaikan 

fokus yang diteliti. 

1. Lokasi SMP Darul Qur’an Glenmore 

SMP Darul Qur’an Glenmore terletak kurang lebih 45 km ke arah 

timur dari pusat Kota Banyuwangi. Tepatnya sekolah swasta ini berada di 

Dusun Balerejo RT 2 RW 3 Kelurahan Bumirejo Kecamatan Glenmore 

Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur dengan kode pos 68466. 

SMP Darul Qur’an berada di koordinat garis lintang: -8.2872412 dan garis 

bujur: 114.0776351 

2. Sejarah Berdirinya SMP Darul Qur’an Glenmore 

Sejarah berdirinya SMP Darul Qur’an pastinya tidak lepas dari 

Pesantren Miftahul Hidayah Al Amin. Pesantren tersebut ada sejak tahun 

1985, pendirinya adalah ayah dari bapak Fadil yang saat ini menjadi 

kepala dari Yayasan tersebut. Pesantren ini merupakan pesantren salaf 

yang hanya terfokus pada agama dan tidak ada sekolah formal. Sekitar 

tahun 2000an pesantren salaf mulai terjadi penurunan yang berawal dari 

200 santri lalu berkurang banyak dan hanya tersisa 13 santri. Penurunan 
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tersebut terjadi dengan beberapa faktor diantaranya adanya perkembangan 

ekonomi dan mudahnya orang untuk mendapat pekerjaan yang di mana 

pekerjaan itu hanya dapat diraih dengan ijazah dari sekolah formal saja.  

Setelah pak Fadil pulang dari pondok tempat ia menuntut ilmu, 

beliau berfikir bahwasanya kejadian tersebut harus berinovasi untuk 

memulihkan keadaan pondok yang didirikan oleh ayahnya. Setelah 

melakukan diskusi bersama saudara-saudara beliau, ditemukan ide untuk 

merintis sekolah formal sekaligus dapat memulihkan dan mengembangkan 

budaya pesantren yang sempat tidak diminati oleh masyarakat setempat. 

Dengan basic  pak Fadil sendiri yang menempuh karir selama enam tahun 

di lembaga pendidikan, sudah cukup mejadi bekal pak Fadil bersama 

saudara-saudara untuk mendidikan sebuah lembaga pendidikan. Akhirnya 

di bentuklah sekolah formal yang memang sangat erat kaitannya dengan 

pesantren dan diberi nama SMP Darul Qur’an, maksud dari Darul Qur’an 

sendiri itu adalah Rumah Qur’an. Dinamakan Dfgarul Qur’an dengan 

tujuan keadaan dunia pendidikan formal harus tetap fokus pada dunia 

Qur’an dan juga diharapkan agar para peserta didik tetap familiar terhadap 

al Qur’an. 

SMP Darul Qur’an didirikan pada tahun 2016 akhir dan disahkan 

pada awal tahun 2017, di mana pak Fadil sendiri yang menjadi kepala 

sekolah pertama SMP Darul Qur’an. Untuk guru-gurunya beliau mengajak 

guru yang belum pernah mengajar disekolah manapun dengan tujuan 
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untuk membantu tercapainya visi misi dari Pak Fadil dan saudara-saudara 

yang selalu bernuansa pondok pesantren. 

Untuk kegiatan Pendalaman Al Qura’an dengan metode amsilati 

baru ada perkiraan akhir tahun 2018 sehingga berjalan efektif di semester 

genap yaitu awal 2019. Sekilas dari SMP Darul Qur’an sendiri ialah para 

peserta didik peserta didik melakukan kegiatan ekstrakulikuler yang ber-

basic pesantren dipagi hari, lalu sekolah formal di siang hari, dan disisa 

waktunya akan digunakan untuk kegiatan di pesantren.  

Mayoritas peserta didik SMP Darul Qur’an sekitar 80% merupakan 

santri dari Pesantren Miftahul Hidayah. Untuk 1 tahun terakhir sudah 

membatasi peserta didik yang ingin ikut sekolah formal tanpa pondok 

hanya untuk warga di desa Balerejo dan untuk warga di luar desa Balerejo 

yang ingin sekolah di SMP Darul Qur’an  diharuskan juga ikut nyantri di 

Pesantren Miftahul Hidayah.
34

 

3. Visi dan Misi SMP Darul Qur’an Glenmore 

a. Visi  

“ Mewujudkan peserta didik yang memiliki Kopetensi Akademik 

Unggul dalam Bidang Ilmu Agama, Ilmu Al-Qur’an dan Berkarakter 

Akhlakul Karimah” 

b. Misi  

1) Membekali peserta didik dengan pemahaman Islam yang kuat ala 

Ahlussunnnah wal jama‟ah An-Nahdiyah. 
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2) Membekali peserta didik dengan penguatan kompetensi akademik 

maupun non akademik. 

3) Meningkatkan kesadaran diri peserta didik terhadap tugas dan 

kewajiban beribadah kepada Allah SWT. 

4) Membekali peserta didik kemampuan menggunakan teknologi yang 

tepat guna. 

B. Penyajian Data dan Analisis Data 

Setiap penelitian disertai dengan penyajian data sebagai penguat 

dalam penelitian. Data inilah yang dianalisis dan menghasilkan sebuah 

kesimpulan dalam penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan metode pengumpulan data yang terdiri dari tiga macam, 

diantaranya observasi, dokumentasi dan wawancara sebagai data penguat.  

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti di Sekolah 

Menengah Pertama Darul Qur’an Glenmore, kegiatan ekstrakulikuler 

Pendalaman Al Qur’an dengan metode amsilati selalu rutin dilakspeserta 

didikan dengan tujuan agar tidak hanya mengejar ilmu dunia saja melainkan 

juga ilmu akhirat. Untuk itu dalam skripsi ini penulis mendeskripsikan 

tentang : 

1. Pelaksanaan Pendalaman Al-Qur’an dengan metode amsilati 

melalui Kegiatan Ekstrakulikuler di SMP Darul Qur’an Glenmore 

Pendalaman Al-Qur’an dengan metode amsilati merupakan sebuah 

kegiatan belajar mengajar antara pendidik dan peserta didik yang 
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terfokus pada isi dan makna dari Al-Qur’an tentang keagamaan 

berbahasa Arab dan berhuruf Arab. 

Seperti di kemukakan oleh pak Ansori selaku bapak Kepala SMP 

Darul Qur’an Glenmore yang mengungkapkan, bahwa : 

Amsilati sebenarnya kitab atau nama kitab di dalamnya itu di 

sampaikan metode amsilati juga metode amsilati itu merupakan 

metode yg di gunakan untuk memahami atau mendalami Alquran, 

nah kenapa kok amsilati? karena amsilati itu pada awalnya 

terinspirasi dari metode belajar cepat membaca Alquran qiroati, 

kalau misalkan di qiroati itu orang bisa belajar membaca cepat 

Alquran.
35

 

Hal senada dilengkapi oleh pernyataan dari Bu Anis selaku guru 

bagian setoran hafalan dalam kegiatan ekstrakulikuler Pendalaman Al 

Qur’an dengan metode Amsilati mengungkapkan bahwa : 

Amsilati sendiri berarti sebuah metode cepat untuk mempelajari 

serta memahami maksud dari segala bacaan yang berbahasa 

Arab.
36

 

Dari penjelasan pak Ansori dan bu Anis diatas Bapak Kamal 

selaku guru bagian praktek dalam kegiatan ekstrakulikuler Pendalaman 

Al Qur’an dengan metode Amsilati memperjelas lagi bahwa: 

Amsilati yaitu sebuah metode yang digunakan untuk memahami 

Kitab bertuliskan Arab salah satunya adalah Al-Qur’an, metode 

amsilati adalah karangan dari Kiai Taufik di Jepara yang 

mempunyai tujuan untuk mempermudah dan mempercepat sebuah 

pemahahaman.
37

 

 

                                                           
35

 Ansori, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 27 Januari 2022 
36

 Anis, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 27 Januari 2022 
37

 Kamal, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 30 Januari 2022 



 

 

49 

Berdasarkan penyataan diatas bahwasanya amsilati ialah sebuah 

kitab yang berisi metode amsilati atau bisa disebut cara cepat 

memahami kitab Arab yang salah satunya merupakan Al Qur’an. 

Metode Amsilati sendiri merupakan merupakan karangan dari Kiai 

Taufik yang berasal dari Jepara. Metode amsilati juga merupakan 

metode yang terinspirasi dari metode belajar cepat membaca Al Qur’an 

Qiroati.  

Berikut merupakan pernyataan yang diungkapkan oleh bapak 

Ansori selaku kepala SMP Darul Qur’an Glenmore tentang kegiatan 

ekstrakulikuler pendalaman Al Qur’an yang menggunakan metode 

amsilati di SMP Darul Qur’an Glenmore : 

Dalam konsep ekstrakurikuler pendalaman Al Qur’an di SMP 

Darul Qur'an yaitu efisien, efektif dan relevan. Efisien maksudnya 

peserta didik-peserta didik melakukan langkah pertama agar dapat 

memahami Al Qur’an  sesuai target yang sudah direncanakan 

peserta didik maka jalan satu-satunya adalah menggunakan strategi 

atau metode yang dapat dihitung atau ditarget yaitu seperti metode 

amsilati sebagai langkah awal agar peserta didik-peserta didik 

mengetahui dan memahami kaidah-kaidah bahasa Arab. Efektif, 

Pembelajaran menggunakan strategi metode amsilati diharapkan 

setiap peserta didik dapat dengan mudah dan cepat memahami 

bahasa Arab / bahasa Al Qur’an. Relevan, yaitu dalam memberikan 

Pembelajaran praktek membaca dan memahami Al Qur’an yang 

memuat tentang ilmu fiqih yang mana fiqih tersebut sangat relevan 

di kehidupan kita sebagai seorang muslim agar dapat menjalankan 

syari'at agama Islam dengan baik. 

Untuk penerapan kelas amsilati biasanya setiap awal semester 

ganjil setiap peserta didik akan diarahkan untuk memilih 

ekstrakurikuler yang sudah di tentukan sekolah dengan dasar 

kemampuan dan kemauan selanjutnya dilakukan studi kelayakan 

kemampuannya terhadap kemauan ekstrakurikuler yang dipilih, 

seperti halnya ada peserta didik yang mau daftar di ekstrakurikuler 

amsilati maka di tes terlebih dahulu jika layak maka dimasukkan ke 

kelas amsilati.  Untuk setiap peserta didik yang memilih 

ekstrakurikuler amsilati, pertama setiap peserta didik di berikan 
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materi kaidah bahasa Arab dengan menggunakan metode amsilati 

di mana metode ini menggunakan tiga unsur buku atau Kitab yang 

sudah dikarang sendiri oleh penemunya. Selanjutnya jika peserta 

didik-peserta didik sudah dianggap dapat membaca dan memahami 

makna maka akan diberikan materi dengan metode sorogan (guru 

membaca lalu murid menyimak dan memaknai setelah itu 

bergantian murid membaca sedangkan guru menyimak dan 

membenarkan jika ada yang salah) selanjutnya akan diberikan 

penjelasan dan kesimpulan singkat berkaitan dengan materi yang 

dibaca. Pembelajaran ekstrakurikuler dilakukan pagi hari dimulai 

jam 07.00-08.30. 

Untuk tujuan diadakannya pendalaman Al Qur’an tentunya agar 

setiap peserta didik yang semuanya beragama Islam dapat 

memahami syariat dan ilmu agama Islam langsung dari bahasa 

sumbernya yaitu bahasa Arab.
38

 

 

Seperti halnya pernyataan diatas bapak Kamal mengungkapkan 

bahwa : 

Kalau untuk konsep dari Darul Qur’an ini dari ekstranya itu dibuat 

dengan bagaimana cara peserta didik dapat mempelajari 

gramatikalnya itu, seperti dasar dari cara membaca teks arab.  

Pelaksanaan Pembelajaran ini dimulai dari jam 07.00-09.00, karena 

disini liburnya hari jumat jadi dimulai pada hari sabtu sampai 

kamis dan itupun dibagi ranahnya. Di mana 3 hari untuk latihan 

memberi makna dan 3 hari untuk penerapan perkata. Selain peserta 

didik mempelajari konsepnya peserta didik sekaligus tau dasarnya 

darimana jadi pondasinya akan semakin kuat terkait Pembelajaran 

tersebut. 

Untuk tujuan ekstrakurikuler ini sendiri pastinya agar peserta didik 

dapat memahami isi dari Al Qur’an tersendiri untuk diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari.
39

 

 

Senada dari dua pendapat di atas bu Anisa menyatakan bahwa : 

Konsep dari ekstrakurikuler kurang lebih seperti dimasukkan 

dalam kurikulum sebagai kegiatan yang  wajib diikuti sebelum 

Pembelajaran umum karna visi misi sekolah menitikberatkan pada 

agama. Dan secara menyeluruh kegiatan ini dimulai dari amsilati 

berlanjut ke lalaran dan mengartikan atau memaknai Al Qur’an. 
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Untuk penerapannya sejak awal masuk peserta didik diberikan dua 

pilihan untuk basic pesantren yg mereka minati, yaitu tahfidz dan 

Pendalaman Al Qur’an atau yang biasa disebut kelas amsilati. 

Sehingga mereka harus komitmen dengan pilihannya karena ada 

batasan yang harus mereka capai. 

Tujuan dari pendalaman Al Qur’an dengan metode amsilati sendiri 

ialah agar dapat memaknai perkata serta memahami maksud dari 

Al Qur’a tersebut agar dapat direalisasikan dalam kehidupan 

sehari-hari
40

 

 

Dari pernyataan diatas dipertegas dengan hasil dokumentasi 

peneliti pada tanggal 30 Januari sampai 03 Februari 2022, yaitu 

meneliti Pendalaman Al Qur’an dengan metode Amsilati di kelas putri 

SMP Darul Qur’an Glenmore dan melakukan dokumentasi berikut : 

Gambar 4.1 

Kegiatan ekstrakulikuler Pendalaman Al Qur’an dengan 

metode Amsilati 

SMP Darul Qur’an Glenmore
41
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Dari hasil wawancara tersebut peneliti membandingkan dengan 

data dari hasil observasi. Dan dari kedua data tersebut saling 

berkesinambungan. Dari hasil observasi meneliti peserta didik SMP 

Darul Qur’an benar berimbang antara konsep dan pelaksanaan 

Pendalaman Al Qur’an dengan metode amsilati yang diharapkan dapat 

tercapai tujuan yang telah dijelaskan pada wawancara diatas. 

Di mana terdapat Pembelajaran yang melibatkan dua guru 

sekaligus dalam setiap materinya, di mana ada waktu tiga hari untuk 

guru yang menjadi tempat setor hafalan dan ada waktu tiga hari lagi 

untuk guru yang menerangkan materi pada bab yang ada. 

Berikut merupakan pendapat dari Karin selaku peserta didik dari 

kelas putri yang pernah diikuti lomba : 

Pendalaman Al Qur’an dengan metode amsilati ialah kegiatan 

ekstrakurikuler yang menggunakan Al Qur’an. Pendalaman Al 

Qur’an denga metode amsilati dilaksanakan peserta didik 

seminggu full 6 hari, dengan waktu pagi hari. Terdapat dua guru 

yang mengajar, guru pertama sebagai tempat latihan mengartikan 

perkata dan guru kedua adalah guru yang membahas penerapan 

kata perkata yang menjadi pokok bahasannya.”
42

 

Pernyataan Karin di atas dibenarkan dan lebih dijelaskan secara 

rinci oleh Rio selaku peserta didik dari amsilati putra kelas 9 yang juga 

pernah diikuti lomba  : 

Pendalaman Al Qur’an dengan metode amsilati di SMP Darul 

Qur’an ini dilaksanakan peserta didik setiap pagi pukul 07.00-

09.00 WIB. Untuk kegiatan ekstrakulikuler Pembelajarannya setiap 

hari senin sampai rabu adalah waktu latihan perkata dan kamis 

sampai minggu terkecuali hari jum’at karena libur itu digunakan 

untuk prakter kata perkata dengan guru yang berbeda. Dalam 
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kegiatan ekstrakulikuler Pendalaman Al Qur’an dengan metode 

amsilati biasanya di datangkan guru dari luar untuk membahas atau 

sedikit bermain games tentang materi yang sudah dibahas.”
43

 

Selanjutnya merupakan pernyataan dari Daffa selaku peserta didik 

dari amsilati putra kelas 8 : 

Pendalaman Al Qur’an dengan metode Amsilati menurut saya 

adalah Pembelajaran yang menggunakan Al Qur’an untuk menambah 

wawasan tetang aqidah, fiqih, sejarah islam dan lainnya. Pendalaman Al 

Qur’an dengan metode Amsilati itu dilaksanakan setiap hari diwaktu 

pagi. Untuk guru yang mengajar tiap kelas ada pak Ferdi sama bu Puji. 

Ekstrakurikuler itu baru ada di SMP Darul Qur’an kak. Dan beberapa 

kali ada guru datang dari luar untuk masuk ke kelas amsilati.
44

 

Pernyataan dari Daffa sedikit diperjelas oleh Rozy selaku peserta 

didik amsliti putra kelas 7, yang mengungkapkan bahwa :  

Sebuah kegiatan yang mempelajari Al Qur’an dengan metode 

amsilati. Kegiatan ekstrakulikuler yang rutin dilaksanakan di pagi hari, 

pelaksanaannya jam 7-9 pagi. Senin-rabu latihan memberi makna 

sedangkan kamis-jum’at praktek memaknai perkata. Yang mengajar 

dikelas amsilati putra ada pak Ferdi dan bu Puji, tapi juga ada guru dari 

luar. Biasanya (guru dari luar mengajar) hari kamis tapi untuk awal 

semester ini belum datang lagi.
45

 

Selain itu ada Syifa selaku peserta didik amsilati putri kelas 8 yang 

mengungkapkan pendapatnya seputar Pendalaman Al Qur’an dengan 

metode Amsilati di SMP Darul Qur’an Glenmore, bahwa : 

Kegiatan ekstrakurikuler Pendalaman Al Qur’an dengan metode 

Amsilati adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari makna 

Al Qur’an dengan menggunakan metode amsilati. Ekstrakurikuler 

Pendalaman Al Qur’an dengan metode Amsilati itu adalah kegiatan 

yang dilakukan sebelum sekolah formal di pagi hari jam 7. 

Ekstrakulikuler Pendalaman Al Qur’an dengan metode Amsilati itu 

mempelajari nadham dengan cara menghafal. Di SMP Darul 
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Qur’an menggunakan metode amsilati. Pendalaman Al Qur’an 

dengan metode Amsilati itu mempelajari tentang ilmu agama 

seperti fiqih, akidah dan lain sebgainya. Kelas amsilati putri diajar 

oleh pak Kamal dan bu Anis. Dan ada juga guru dari luar yang 

biasa ngajar dihari rabu tapi untuk semester sekarang belun ada. 

Pada semester genap kemarin kita disuruh praktek memaknai di 

depan orang tua saat pengambilan rapot semester.
46

 

Anisa pun selaku peserta didik amsilai puti kelas 7 berpendapat 

bahwa : 

Kegiatan ekstrakurikuler tersebut merupakan kegiatan pilihan 

siswa siswi SMP Darul Qur’an dengan cara mempelajari Al 

Qur’an. ekstrakurikuler ini dilaksanakan jam 7 pagi sampai jam 9. 

Murid yang ikut ekstrakurikuler amsilati adalah murid yang tidak 

mengikuti ekstrakurikuler tahfid. Ekstrakurikuler Pendalaman Al 

Qur’an dengan metode Amsilati diajarin oleh pak Kamal dan untuk 

praktek memaknai kata perkata ke bu Anis. Diakhir semester 

setoran bacaan ke orang tua saat pengambilan rapot. Disamping itu 

ada teman saya yang mengikuti lomba dan aada juga guru dari luar 

membuat games di kelas. Tapi untuk sekarang guru itu belum 

pernah datang lagi.
47

 

Dari beberapa pernyataan terkait pelaksanaan ekstrakurikuler 

Pendalaman Al Qur’an dengan metode Amsilati diatas pak Ansori 

selaku kepala SMP Darul Qur’an Glenmore membenarkan yang 

mengungkapkan bahwa : 

Memang setiap minggunanya diusahakan untuk didatangkan guru 

dari luar untuk turut dalam ekstrakulikuler Pendalaman Al Qur’an 

dengan metode Amsilati tersebut. Dan untuk kegiatan 

ekstrakulikuler Pembelajaran rutin seminggu full namun tidak 

untuk hari jum’at karena memang jum’at waktunya SMP Darul 

Qur’an libur.
48
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Pernyataan dari kedua peserta didik pun di benarkan dan 

dilengkapi oleh pak Kamal selaku guru ekstrakulikuler Pendalaman Al 

Qur’an dengan metode Amsilati bagian  bahwa : 

Setiap peserta didik akan diterangkan pematerinya pada hari kamis 

sampai minggu, dan disamping itu saya selaku tutor dalam 

Pembelajaran ini selalu memberikan mereka tugas untuk mengasah 

kembali dari apa yang telah dibahas pada pertemuan itu. Dan 

diharapkan peserta didik mampu memahami tidak hanya dalam 

bentuk teori saja melainkan prakteknya juga.
49

 

Selain itu pernyataan dari kedua peserta didik di atas juga 

dilengkapi oleh bu Puji selaku guru ekstrakulikuler Pendalaman Al 

Qur’an dengan metode Amsilati bagian setoran hafalan, bahwa : 

Setiap hari kamis sampai minggu peserta didik harus menyetorkan 

hafalannya minimal satu kalimat, bagi yang belum hafal saat 

waktunya menyetor hafalan konsekuensi yang di dapat dia tidak 

diizinkan keluar kelas. Dan bagi peserta didik yang ingin menyetor 

tapi waktunya sudah mau habis, peserta didik diperbolehkan untuk 

menyetor hafalannya dengan teman yang dianggap sudah mampu 

mengejar hafalan lebih dulu atau bisa disebut dengan tutor 

sebaya.
50

 

Terkait evaluasi pak Ansori sekilas menjelaskan tentang evaluasi 

dari kegiatan ekstrakulikuler di SMP Darul Qur’an, beliau 

mengungkapkan bahwa :  

Memang SMP Darul Qur’an tidak berportofolio (catatan secara 

sistematis dalam lembar kerja), kita langsung menggunakan 

metode demonstrasi (testimoni) kepada wali murid. Jadi seperti 

kemarin dilakukan dalam satu tahun dua kali yaitu ketika setelah 

ujian semester ganjil di mana peserta didik dihadapkan langsung 

pada orang tuanya dan orang tuanya dapat menilai secara langsung 

terhadap keberhasilan peserta didiknya selama satu semester. 

Selanjutnya di semester genap yaitu menggunakan random 
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sampling, di mana peserta didik dipilih dan di test karena ada sesi 

Tanya jawab yang dipandu  moderator oleh partisipan. 

Partisipannya sendiri bisa dari wali murid, guru, atau bahkan orang 

lain yang hadir dalam kegiatan (Akhirussanah) tersebut.
51

 

Hal selaras juga sekilas dijelaskan oleh pak Kamal dan sedidkit 

dilengkapi, bahwa : 

Sebelum masa peralihan covid 19, penilaian kegiatan 

ekstrakurikuler Pendalaman Al Qur’an dengan metode Amsilati 

masih mempunyai kolom seperti muloq di rapot. Dengan penilaian 

lisan seperti penyajian bacaan dan peserta didik akan menerangkan. 

Namun setelah adanya covid penilaian ekstrakurikuler Pendalaman 

Al Qur’an dengan metode Amsilati memang menggunakan metode 

demonstrasi. 

 

2. Faktor Pendukung dan Penghambat 

Dalam sebuah kegiatan tentunya tidak lepas dari dukungan dan 

hambatan dari berbagai faktor, dan dalam kegiatan ini terdapat banyak 

faktor penghubung dan pula faktor penghambat. Tetapi selalu dijadikan 

sebuah Pembelajaran untuk menjadikan ekstrakulikuler tersebut 

menjadi lebih baik beriringan waktu. Beberapa hal yang menjadi faktor 

pendukung dan penghambat dari kegiatan ekstrakulikuler yang 

diungkapkan oleh bapak kamal selaku tutot dari kegiatan 

ekstrakulikuler tersebut : 

Faktor penghambat pertama pastinya tentang fasilitas sekolah 

(ruang kelas yang belum memadai dan masih kurang nyaman, 

media Pembelajaran yang tidak maksimal) yang membuat peserta 

didik-peserta didik merasa tidak tertarik karena tentunya 

mempengaruhi minat belajar peserta didik. Yang kedua adalah 

fasilitas yang dimiliki peserta didik, disini kita menggunakan juz 

„amma yang dalam Pembelajaran semacam LKS atau buku paket 
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akan tetapi hanya sebagian saja yang punya karena memang untuk 

pengadaan juz „amma masih belum menyeluruh yang 

menyebabkan tutor harus menulis di papan tulis dan kalau dilihat 

menggunakan metode klasikal itu cukup membuang-buang waktu 

yang seharusnya bisa menjelaskan lebih luas tetapi terganggu 

dengan harus menulis dahulu dan menunggu peserta didik selesai 

menulis. Disamping itu masih sering peserta didik memiliki alasan 

tidak membawa buku tulis dan lain sebagainya. Yang ketiga dari 

faktor guru, karena kami memakai metode yang berbeda dari 

Pembelajaran yang biasanya dan cukup membuat kami para guru 

khususnya saya terasa asing dengan metode amsilati tersebut. Jadi 

otomatis belajarnya sedikit kesulitan sehingga Pembelajaran di 

kelas kurang maksimal.
52

 

Selanjutnya ada pendapat tentang faktor pendukung dan 

penghambatnya dari pak Ferdi yang mengungkapkan bahwa : 

Untuk faktor pendukungnya yang paling mendukung adalah 

peserta didik itu ketika tinggal di pondok sehingga kegiatan 

pondok itu ditambah dan sudah lebih fokus untuk nanti di sekolah 

formal ini hanya inti-intinya nanti secara lengkap penjabarannya 

ada di pondok. Kalau faktor lainnya biasanya diikuti perlombaan 

seperti event terkait. Peserta didik pernah diikuti di tingkat 

kecamatan tapi untuk tingkat kabupaten dan provinsi itu 

perlombaan masih jarang di adakan karena rata-rata titik tekannya 

di hafalan Qur’an . 

Kalau faktor penghambat sebenarnya banyak tapi yang paling 

sering jadi perhatian khusus yaitu terkait kenakalan peserta didik 

kemalasan terkadang memang peserta didik muda itu kan kadang 

semangat kadang malas, kedua terkait kendala-kendalanya yaitu 

peserta didik yang ngantuk karena memang di pondok itu kegiatan 

lumayan padat jadi pagi hari itu sering ada yang ngantuk beberapa 

yang tidak terlalu aktif mengikuti tapi overall keseluruhan itu 

sudah bagus menurut saya cuman ya itu tadi kendala-kendala kami 

sebagai guru untuk solusi dari permasalahan yang peserta didik 

yang kurang cerdas itu sebenarnya kalau ingin pintar itu mengajar 

jadi kadang saya suruh yang tidak paham untuk menjelaskan di 

depan kelas pada pertemusn selanjutnya karena ketika mereka 

mengajar otomatis mereka akan belajar.
53
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Tabel 4.1 

Hasil Temuan 

No Fokus Masalah Hasil Temuan 

1. Pelaksanaan 

pendalaman Al Qur’an 

dengan metode 

Amsilati melalui 

Kegiatan 

Ekstrakulikuler di SMP 

Darul Qur’an Glenmore 

1. Dalam konsep Pendalaman Al 

Qur’an dengan metode Amsilati di 

SMP Darul Qur’an Glenmore ialah 

dengan terfokus pada visi dan misi 

sekolah, yaitu kurang lebih tetap 

bernuansa pesantren. Di mana 

kegiatan ekstrakulikuler Pendalaman 

Al Qur’an dengan metode Amsilati 

ini tidak masuk dalam kurikulum 

tetapi diwajibkan layaknya 

Pembelajaran yang ada pada 

kurikulum. Kegiatan ekstrakurikuler 

ini menggunakan metode amsilati 

dan menggunakan metode sorogan 

di mana guru membaca lalu murid 

menyimak dan memaknainya setelah 

itu bergantian murid membaca 

sedangkan guru menyimak dan 

membenarkan jika ada yang salah. 

2. Penerapan ekstrakulikuler 

Pendalaman Al Qur’an dengan 

metode Amsilati biasanya 

dilaksanakan peserta didik setiap 

hari di waktu pagi hari kisaran pukul 

07.00-09.00 WIB. Dalam seminggu 

tiga hari waktunya digunakan untuk 

latihan mengartikan perkata dengan 

cara peserta didik bergantian 

menyetor atau bias juga tutor sebaya 

dan tiga hari lainnya praktek 

minimal satu ayat dengan tutor yang 

bersangkutan dengan menggunakan 

metode sorogan sesuai konsepnya. 

3. Untuk tujuan dari diadakannya 

Pendalaman Al Qur’an dengan 

metode Amsilati sendiri yaitu agar 

peserta didik dapat memahami ilmu 

agama yang diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari langsung dari 

pedomannya tersebut. 

4. Terkait evaluasi dari ekstrakulikuler 

Pendalaman Al Qur’an dengan 
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metode Amsilati sebelum adanya 

masa peralihan covid yaitu 

menggunakan test lisan dan 

penilaiannya tertera di kolom rapot 

sendiri, namun setelah adanya covid 

penilaian di serentakin menjadi 

penilaian dengan metode 

demonstrasi baik keseluruhan 

maupun random sampling. 

2. Faktor pendukung dan 

penghambat dari 

pelaksanaan kegiatan 

ekstrakulikuler 

Pendalaman Al Qur’an 

dengan metode 

Amsilati di SMP Darul 

Qur’an. 

1. Untuk faktor pendukung dalam 

kegiatan Pembelajaran ini ialah 

peserta didik-peserta didik yang 

berkemampuan lebih dominan 

diikutkan dalam perlombaan. 

2. Faktor penghambat dari Pendalaman 

Al Qur’an dengan metode Amsilati : 

a. Rasa semangat belajar peserta 

didik yang tidak stabil 

b. Fasilitas sekolah yang kurang 

memadai 

c. Fasilitas yang dimiliki peserta 

didik 

d. Kecerdasan peserta didik yang 

tidak bisa disamaratakan. 

 

C. Pembahasan Temuan 

Pada bagian ini memaparkan mengenai temuan hasil penelitian. 

Temuan penelitian ini merupakan deskripsi dari data yang diperoleh dalam 

pengumpulan data di lapangan melalui wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Selanjutnya dalam pembahasan ini dilakukan analisis 

melalui temuan kaitannya dengan teori. Pembahasan ini dirinci dengan 

fokus penelitian yang telah ditentukan agar mampu menjawab 

permasalahan yang ada di lapangan.  

1. Pelaksanaan Pendalaman Al Qur’an dengan metode Amsilati melalui 

Kegiatan Ekstrakulikuler di SMP Darul Qur’an Glenmore 
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Al Qur’an pada dasarnya adalah sebuah pedoman hidup seluruh 

umat.
54

 Adanya Al Qur’an di dunia ini salah satu fungsinya adalah untuk 

dijadikan bahan pelajaran sehingga perlu dipelajari maknanya agar dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.  

Dalam kegiatan Ekstrakulikuler Pendalaman Al Qur’an dengan 

metode Amsilati ini tentunya merupakan suatu kegiatan yang berbeda 

daripada Pembelajaran yang umumnya dikelas. Maka dari itu, kegiatan 

ekstrakulikuler ini dapat meningkatkan hubungan antar pendidik dan 

peserta didik, serta memperkuat gambaran positif dan keterampilan. 

Sehingga kegiatan ekstrakulikuler Pendalaman Al Qur’an dengan metode 

Amsilati ini tentunya menjadi kegiatan yang dapat memicu semangat 

belajar peserta didik karena dilakukan diluar Pembelajaran formal 

umumnya.  

Kegiatan ekstrakulikuler Pendalaman Al Qur’an dengan metode 

Amsilati di SMP Darul Qur’an mulai diadakan pada tahun 2019 akhir dan 

rutin dilaksanakan peserta didik pada semester genap di awal tahun 2020. 

Untuk peserta yang mengikuti kegiatan ekstrakulikuler ini ialah peserta 

didik yang tidak memilih program tahfiz sehingga mereka hanya 

mendalami makna saja. 

Pendalaman Al Qur’an dengan metode Amsilati merupakan sebuah 

Pembelajaran yang tidak jauh dari Pembelajaran yang bernuansa 

keagamaan, yang biasanya menggunakan metode khasnya yaitu Qiro‟ati. 
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Namun untuk kegiatan ekstrakulikuler Pendalaman Al Qur’an dengan 

metode Amsilati di SMP Darul Qur’an ini memberikan inovasi terhadap 

metode belajar atau cara pemyampain pada materinya. SMP Darul Qur’an 

ini menggunakan cara cepat dengan menggunakan metode Amsilati. 

Metode Amsilati merupakan sebuah metode karangan K.H Taufikul 

Hakim yang berasal dari Jepara. Metode ini terfokus pada hafalan rumus 

dan dijelaskan langsung oleh pendidik terkait maksud dari rumus yang 

sudah dihafal dengan menggunakan metode sorogan. Sedangkan untuk 

metode penyampaiannya menggunakan metode lama yaitu sorogan 

(pendidik menerangkan dan peserta didik mengikuti). 

Kegiatan ekstrakulikuler Pendalaman Al Qur’an dengan metode 

Amsilati sudah menjadi salah satu kegiatan khas di SMP Darul Qur’an 

karena visi misi dari sekolah tersebut menitikberatkan pada basic 

pesantrennya. Bagi peserta didik yang ingin memilih Pendalaman Al 

Qur’an dengan metode Amsilati sebagai ekstrakulikuler yang ditempuh, 

peserta didik tersebut minimal sudah dapat membaca al Qur’an dengan 

jelas. Sehingga pada saat memahami maknanya lebih mudah dan tidak 

tertukar antara satu kata dengan kata lainnya yang mungkin memiliki 

sedikit kesamaan, peserta didik pun tidak menemukan kesulitan saat 

memahami huruf dasarnya yang tentunya memiliki makna yang sama. 

 Kegiatan ekstrakulikuler ini hampir menyamai kedudukan mata 

pelajaran formal di kelas karena waktu pelaksanaannya yang menyerupai 

jam Pembelajaran formal di sekolah umumnya yaitu waktu pagi hari 
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sebelum Pembelajaran formal berlangsung. Ekstrakulikuler ini mempunyai 

waktu selama dua jam setiap harinya, dimulai dari pukul 07.00-09.00 di 

kelas yang ditentukan. Peserta didik dari kelas ekstrakulikuler ini digabung 

dari kelas 1-3 dan biasanya dibagi menjadi dua kelas yaitu kelas amsilati 

wanita yang berada di lantai dua dan amsilati laki-laki di lantai satu. Untuk 

kegiatan setiap minggunya terdapat pembagian waktu belajar, tiga hari 

waktu untuk latihan perkata dan tiga hari waktu untuk praktek kata perkata 

minimal satu ayat.  

Dalam sebuah kegiatan tentunya tidak lepas dengan adanya 

evaluasi dengan tujuan untuk mengukur keberhasilan suatu program dalam 

lembaga, apakah suatu program yang telah direncanakan terlaksana 

dengan semestinya atau belum masih banyak yang harus diperbaiki, serta 

dapat pula digunakan untuk melihat tingkat efesiensi pelaksanaannya.
55

 

Evaluasi Pendalaman Al Qur’an dengan metode Amsilati dalam 

kegiatan ekstrakulikuler di SMP Darul Qur’an Glenmore sebelum adanya 

masa peralihan pandemic covid 19 ialah menggunakan test lisan dengan 

tujuan untuk melihat ketertarikan peserta didik terhadap materi yang 

diajarkan dan motivasi peserta didik dalam belajar (assessment learning).
56

 

Sedangkan setelah adanya masa peralihan pandemic covid 19, evaluasi 

Pendalaman Al Qur’an dengan metode Amsilati dalam kegiatan 

ekstrakulikuler tersebut dilakukan persemester. Pada semester ganjil 

menggunakan teknik demonstrasi, yaitu setiap peserta didik dihadapkan 
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langsung di depan orang tuanya saat pengambilan rapot dan orang tuanya 

yang menilai sejauh mana peserta didiknya dapat memahami Pembelajaran 

yang sudah difasilitasi selama satu semester. Sedangkan pada semester 

genap, evaluasi dilakukan menggunakan system random sampling melalui 

moderator oleh pasrtisipan. Yang dimaksud partisipan ini ialah orang yang 

hadir pada kegiatan akhirussanah atau bisa disebut syukuran kenaikan 

kelas seperti wali murid, guru, atau para tamu undangan lainnya. 

 

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dari Pelaksanaan 

Pendalaman Al Qur’an dengan metode Amsilati melalui kegiatan 

Ekstrakulikuler di SMP Darul Qur’an Glenmore 

Faktor pendukung ialah hal-hal yang mendukung terwujudnya 

sesuatu.
57

 Dalam kegiatan ekstrakulikuler Pendalaman Al Qur’an dengan 

metode Amsilati ini terdapat beberapa faktor pendukung yang membuat 

kegiatan tersebut dapat berjalan lebih efektif. Faktor pendukung utama 

dari kegiatan ekstrakulikuler Pendalaman Al Qur’an dengan metode 

Amsilati ialah setiap peserta didik yang terlihat dominan dalam kegiatan 

tersebut diikut sertakan dalam sebuah perlombaan, sehingga dari adanya 

perlombaan dapat memunculkan jiwa kompetitif dalam kegiatan 

eksttrakurikuler dan peningkatan rasa semangat peserta didik dalam 

memahami kegiatannya. 
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Selain itu faktor pendukung yang dapat meningkatkan semangat 

belajar ialah setiap minggunya kelas amsilati putra maupun putri 

kedatangan guru/tutor dari luar sekolah, sehingga tercipta suasana baru 

dalam kegiatan ekstrakulikuler Pendalaman Al Qur’an dengan metode 

Amsilati tersebut. Biasanya tutor yang datang membuat games yang 

berhubungan dengan kegiatan tersebut dan sewaktu-waktu memberikan 

reward kepada salah satu peserta didik yang dianggap mampu mengikuti 

kegiatan secara maksimal. 

Disamping adanya faktor pendukung dalam kegiatan 

ekstrakulikuler di SMP Darul Qur’an Glenmore, tentunya tidak lepas juga 

dengan adanya faktor penghambat yang justru menjadi penghalang sebuah 

kegiatan yang sedang berjalan. Adapun beberapa faktor penghambat dalam 

kegiatan ekstrakulikuler Pendalaman Al Qur’an dengan metode Amsilati 

di SMP Darul Qur’an Glenmore. 

a. Rasa Semangat Belajar yang masih labil 

Dalam sebuah Pembelajaran seringkali terjadi beberapa kejadian 

yang membuat peserta didik merasa jenuh dalam Pembelajaran, 

sehingga rasa semangat dan minat belajar menjadi turun dan hal 

tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

sebuah Pembelajaran. 

Dalam kasus ini di SMP Darul Qur’an Glenmore menjadi salah 

satu faktor yang menghambat adalah mayoritas peserta didik di SMP 

Darul Qur’an Glenmore ini merupakan santri dari yayasan PP Miftahul, 
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sehingga jam istirahat peserta didik pun terbatas karena adanya kegiatan 

pondok. Sedangkan kegiatan ekstrakulikuler Pendalaman Al Qur’an 

dengan metode Amsilati ini dilaksanakan peserta didik diwaktu pagi 

hari, sehingga bagi peserta didik yang kurang cukup tidur dapat 

merasakan kantuk berlebih saat berada dikelas dan itu merupakan salah 

satu alasan kurangnya semangat belajar. 

b. Fasilitas Sekolah 

  Dalam sebuah Pembelajaran disekolah baik kegiatan formal 

maupun non formal, fasilitas yang memadai merupakan salah satu 

faktor pendukung dari sebuah kegiatan yang berada disekolah. Namun 

untuk kegiatan ekstrakulikuler Pendalaman Al Qur’an dengan metode 

Amsilati ini terdapat beberapa fasilitas sekolah yang kurang memadai, 

seperti ruang kelas yang kurang nyaman, mengadaan alat tulis (spidol, 

penghapus papan tulis, papan tulis), pengaturan tempat duduk, dan lain 

sebagainya. Dari fasilitas yang kurang memadai tersebut membuat 

kegiatan ekstrakulikuler Pembelajaran tersebut kurang nyaman dan 

kurang efektif dalam meningkatkan minat belajar peserta didik 

c. Fasilitas Peserta Didik 

Disamping adanya fasilitas sekolah tentunya setiap peserta didik 

yang ingin melaksanakan sebuah kegiatan harus mempunyai fasilitas 

yang memadai yang minimal dapat menunjang kegiatan tersebut. 

Di SMP Darul Qur’an Glenmore ini banyak peserta didik yang 

tidak mempunyai media pembelajaran. Bahkan berdasarkan hasil 
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wawancara bersama pak Kamal, peserta didik yang mempunyai juz 

„amma fasilitas sekolah hanyalah peserta didik kelas tiga saja. Dan 

selebihnya mereka nampung satu juz „amma digunakan untuk tiga 

sampai empat peserta didik. Dari kejadian tersebut berefek pada 

kegiatan yang berjalan tidak maksimal karena, yang pertama pendidik 

harus menulis kembali di papan tulis agar semua peserta didik dapat 

memahami lebih jelas dan yang kedua pendidik harus menunggu 

peserta didik-peserta didik selesai menulis dan hal itu membuat banyak 

waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk penjelasan lebih rinci 

jadi terbuang begitu saja.  

d. Kecerdasan yang tidak dapat disamaratakan 

Faktor penghambat dari kecerdasan peserta didik di SMP Darul 

Qur’an Glenmore ialah yang membuat pendidik merasa kesulitan 

sehingga butuh waktu lebih untuk menjelaskan berulang. 

Namun dalam berkomunikasi secara verbal merupakan hal penting 

untuk menjalin sebuah hubungan. Namun pada kenyataannya terjadi 

komunikasi yang sering “miss” karena apa yang disampaikan tidak 

dapat ditangkap secara tepat dan benar. Hal itu dipengaruhi oleh dua 

hal, yaitu:
58

 

1) Ketidakcakapan si pembicara menyampaikan pesan atau hal 

yang dimaksud. 

                                                           
58

 Dyah Widowati, Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Kemampuan Berkomunikasi 

Sekretaris, (Surabaya: Modernisasi, 2005), vol 1, no 2 
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2) Adanya perbedaan daya tangkap dan daya pikir antara orang 

yang satu dengan yang lain, dalam hal ini yang dimaksud adalah 

si pendengar. 

Jadi dalam kasus ini terdapat dua pihak (pendidik dan peserta didik) 

yang harus menjalin komunikasi lebih baik sehingga dapat 

meminimalisir “miss” dari sebuah komunikasi dalam kegiatan 

ekstrakulikuler Pendalaman Al Qur’an dengan metode Amsilati di SMP 

Darul Qur’an Glenmore. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian penulis di SMP Darul Qur’an Glenmore maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pendalaman Al Qur’an dengan metode Amsilati melalui kegiatan 

ekstrakurikuler di SMP Darul Qur’an Glenmore ialah kegiatan 

ekstrakurikuler wajib dilakukan pukul 07.00-09.00 pagi setiap harinya 

kecuali hari jum’at (libur). Kegiatan ini dilakukan oleh anak kelas satu 

sampai tiga SMP yang dibagi menjadi dua kelas yaitu kelas putra dan 

putri. Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan tiga hari untuk latihan 

memaknai perkata dengan satu guru dan tiga hari lainnya praktek kata 

perkata minimal satu ayat dengan guru yang berberda. Untuk bagian 

penilaiannya biasanya dilakukan tes lisan atau mendemonstrasikan 

langsung didepan orang tua. 

2. Faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan Pendalaman Al 

Qur’an dengan metode Amsilati. Untuk faktor pendukungnya ialah bagi 

peserta didik yang dominan dalam Pendalaman Al Qur’an dengan metode 

Amsilati akan diikut sertakan dalam perlombaan, selain itu faktor 

pendukungnya adalah didatangkan guru dari luar untuk mengajar sehingga 

membuat suasana baru dalam pembelajaran. Sedangkat untuk faktor 

penghambatnya adalah rasa semangat belajar yang masih labil, fasilitas 
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sekolah dan fasilitas peserta didik yang belum memadai, serta kecerdasan 

anak yang tidak bisa disamaratakan.  

B. Saran 

Dari hasil peneliti yang dilakukan oleh penulis di SMP Darul Qur’an 

Glenmore terdapat beberapa saran dari penulis : 

1. Bagi kepala sekolah 

a. Meningkatkan fasilitas sekolah untuk menunjang keberhasilan suatu 

kegiatan 

b. Lebih memperhatikan jalannya kegiatan ektrakurikuler Pendalaman Al 

Qur’an dengan metode Amsilati  agar harapan dapat sesuai dengan 

realita. 

2. Bagi guru 

a. Meningkatkan komunikasi dua arah sehingga tidak muncul “miss” dari 

sebuah komunikasi 

b. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan 

3. Bagi peserta didik 

a. Berusaha memenuhi fasilitas belajar agar tercapai tujuan pembelajaran 

b. Membiasakan untuk lebih peka dalam komunikasi dengan pendidik 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi peneliti 

yang akan melakukan penelitian serupa atau penelitian lanjutan atas topik 

yang sama. Peneliti berharap agar topik ini dan pembahasan yang telah 

dipaparkan dapat menimbulkan rasa keingintahuan untuk mengadakan 
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penelitian lanjutan, dengan cara mengadakan wawancara yang lebih luas 

guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal. 
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PEDOMAN OBSERVASI 

1. Mengamati keadaan lokasi SMP Darul Qur’an Glenmore 

2. Mengamati pelaksanaan kegiatan Ekstrakurikuler pendalaman Al Qur’an 

dengan metode amsilati di kelas 

3. Mengamati tugas guru kelas amsilati sebagai tutor dalam kegiatan 

Ekstrakurikuler pendalaman Al Qur’an dengan metode amsilati di kelas 

4. Mengamati sarana dan prasarana yang berhubungan dengan kegiatan 

Ekstrakurikuler pendalaman Al Qur’an dengan metode amsilati di kelas 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

1. Apa yang anda diketahui tentang kegiatan Ekstrakurikuler pendalaman Al 

Qur’an dengan metode amsilati ? 

2. Bagaimana konsep dari kegiatan Ekstrakurikuler pendalaman Al Qur’an 

dengan metode amsilati di kelas 

3. Apakah tujuan dari kegiatan Ekstrakurikuler pendalaman Al Qur’an 

dengan metode amsilati di kelas 

4. Bagaimanakah bentuk evaluasi dari kegiatan Ekstrakurikuler pendalaman 

Al Qur’an dengan metode amsilati di kelas 

5. Apasajakah faktor pendukung dari  kegiatan Ekstrakurikuler pendalaman 

Al Qur’an dengan metode amsilati di kelas 

6. Apasajakah faktor penghambat dari kegiatan Ekstrakurikuler pendalaman 

Al Qur’an dengan metode amsilati di kelas 
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Lampiran 2 

 

 

DATA GURU SMP DARUL QUR’AN GLENMORE 

 

No Nama 

Keterangan 

Gelar Belakang Jenjang Tugas Tambahan 

1 AHMAD FERDI ABDULLAH S.Pd S1  PJ dan Tutor Amsilati 

2 Anisatul Jannah S.Pd S1 

Bendahara BOS/BOP dan 

Tutor Amsilati 

3 Bahrodin S.Ag S1   

4 LAILATUS SA'ADAH S.Pd S1   

5 M. Ali Masrur S.E. S1   

6 Moh. Ansori Ft S.Ag S1 Kepala Sekolah 

7 Mutmainah S.Pd S1   

8 Nur Azizah S.Pd S1   

9 Siti Huzaimatul Aimah S.E. S1   

10 Siti Rohimah S.Pd S1   

11 Umi Wiji Yeni S.AB. 

SMA / 

sederajat   

12 Vitri Barokah S.Pd S1   

13 Musyrif Kamal J. Haq M.Pd S1 Tutor Amsilati 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 1 

 

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN SMP DARUL QUR’AN 

GLENMORE 

 

NO 
HARI/ 

TANGGAL 
KEGIATAN INFORMAN 

TANDA 

TANGAN 

1. 06/01/22 Penyerahan Surat Izin Dan 

Pra Observasi 

Pak Ansori  

2. 08/01/22 Observasi Kelas Putra dan 

wawancara 

Pak Ferdi  

3. 11/01/22 Observasi Kelas Putra Dan 

Wawancara 

Bu Puji  

4. 16/01/22 Wawancara Pak Ferdi  

Rio  

Daffa  

Rozy  

5. 27/01/22 Observasi Kelas Putri Bu Anis  

6. 30/01/22 Observasi Kelas Putri Dan 

Wawancara 

Pak Kamal  

Karin  

Anisa  



 

 

Syifa  

7. 31/01/22 Wawancara Pak Ansori  

Pak Fadil  

8. 01/02/22 Wawancara Bu Anis  

9. 02/02/22 Kelengkapan Administrasi 

Sekolah 

Pak Ansori  

 

 

      Banyuwangi, 6 Februari 2022 

Mengetahui, 

Kepala SMP Darul Qur’an  Mahasiswa Penelitian 

 

 

Moh. Ansori FT, S.Ag   Anna Syukriyah 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 3 

 

DATA SISWA SMP DARUL QUR’AN GLENMORE 

1. Keseluruhan 

Laki-laki Perempuan Total 

88 81 169 

 

2. Yang mengikuti kegiatan Ekstrakurikuler Pembelajaran Kitab Kuning 

Laki-Laki  Perempuan  Total  

35 43 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

STUKTUR ORGANISASI SMP DARUL QUR’AN GLENMORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembina Osis/Ekstra 

Ahamad Ferdi Abdullah S.Pd 

 

Ketua Yayasan 

M Zainul Fadil 

 

Kepala Sekolah 

Moh Ansori FT, 

S.Ag 

Ketua Komite 

Agus Wibowo 

B.K. 

Bahrodin,S.Ag 

Waka Kurikulum 

Nur Azizah, S.Pd 

Bendahara 

Anisatul Jannah S.Pd 

Sekretaris 

Mutma’inah, 

S.Ps 

Kesiswaan 

Imam Buhori 

Waka Sapreas 

Moh. Viki Aziz 

Siswa/Siswi 

Wali Kelas 



 

 

DOKUMENTASI PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Pak Ansori, selaku Kepala sekolah SMP Darul Qur’an 

Glenmore, diambil tanggal 6 Januari 2022 di ruang Kepala SMP Darul Qur’an 

Glenmore 

 

Wawancara dengan Pak Ferdi, selaku Guru Ekstrakurikuler Pembelajaran Kitab 

Kuning SMP Darul Qur’an Glenmore, diambil tanggal 8 Januari 2022 di ruang 

Kepala SMP Darul Qur’an Glenmore 

 

Wawancara dengan bu Puji, selaku Guru Ekstrakurikuler Pembelajaran Kitab 

Kuning SMP Darul Qur’an Glenmore, diambil tanggal 11 Januari 2022 di ruang 

Guru 



 

 

 

Wawancara bersama pak Ferdi, selaku Guru Ekstrakurikuler Pembelajaran Kitab 

Kuning SMP Darul Qur’an Glenmore, diambil tanggal 16 Januari di Whatsapp 

chatt 

 

Wawancara bersama Rio dan Daffa, selaku peserta didik Ekstrakurikuler 

Pembelajaran Kitab Kuning SMP Darul Qur’an Glenmore, diambil pada tanggal 

30 Januari 2022 diruang kelas 

 

 

Wawancara bersama Rozy, selaku peserta didik Ekstrakurikuler Pembelajaran 

Kitab Kuning SMP Darul Qur’an Glenmore, diambil pada tanggal 5 Februari 

2022 di Whatsapp chatt 



 

 

 

Wawancara bersama bu Anis, selaku Guru Ekstrakurikuler Pembelajaran Kitab 

Kuning SMP Darul Qur’an Glenmore, diambil tanggal 27 Januari di Whatsapp 

chatt 

 

Wawancara bersama pak Kamal, selaku Guru Ekstrakurikuler Pembelajaran Kitab 

Kuning SMP Darul Qur’an Glenmore, diambil pada tanggal 27 Januari 2022 di 

Whatsapp chatt 

 

 

Wawancara bersama Karin dan Anisa, selaku peserta didik Ekstrakurikuler 

Pembelajaran Kitab Kuning SMP Darul Qur’an Glenmore, diambil pada tanggal 

31 Januari 2022 

 



 

 

 

Wawancara bersana Syifa, selaku peserta didik Ekstrakurikuler Pembelajaran 

Kitab Kuning SMP Darul Qur’an Glenmore, diambil pada tanggal  

 

Wawancara bersama pak Fadil, selaku ketua Yayasan dari SMP Darul Qur’an 

Glenmore, diambil pada tanggal 30 Januari 2022 

 

Wawancara bersama bu Anis, selaku Guru Ekstrakurikuler Pembelajaran Kitab 

Kuning SMP Darul Qur’an Glenmore, diambil tanggal 01 Februari di Whatsapp 

chatt 



 

 

 

Kelengkapan administrasi dengan Pak Ansori, selaku Kepala sekolah SMP Darul 

Qur’an Glenmore, diambil tanggal 2 Februari 2022 di ruang Kepala SMP Darul 

Qur’an Glenmore 
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