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MOTTO 

 

 

 قال الشافعي : من تبحر في النحو اهتدى إلى جميع العلوم

“Imam Syafi’i berkata: barangsiapa yang menguasai ilmu Nahwu maka 

dia akan tertuntun menguasai seluruh ilmu.”  
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ABSTRAK 

TAFSIRUL ANAM AL ASNA. Implementasi Kitab Jurumiyah 

untuk Meningkatkan Pemahaman Ilmu Nahwu Santri Marhalah 2 

Pondok Pesantren Al Ihya Kalirejo Lampung Tengah Tahun Ajaran 

2020/2021. Skripsi. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2021. 

 Latar belakang penelitian ini adalah bahwa ilmu Nahwu salah 

satu ilmu yang menjadi dasar dalam menafsirkan Al Qur’an dan kitab-

kitab yang menjadi sumber hukum Islam. Salah satu kitab yang berisi 

kaidah-kaidah ilmu Nahwu, yaitu kitab Jurumiyah. Kitab Jurumiyah 

biasanya diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan Islam, seperti 

Pondok Pesantren. Implementasi kitab Jurumiyah dalam proses 

pembelajaran di Pondok Pesantren belum cukup membantu Santri dalam 

memahami kaidah-kaidah ilmu Nahwu dengan baik dan benar. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan adanya penelitian mengenai 

impelmentasi kitab Jurumiyah untuk meningkatkan pemahaman ilmu 

Nahwu Santri. Dalam penelitian ini akan dibahas implementasi kitab 

Jurumiyah untuk meningkatkan pemahaman ilmu Nahwu Santri 

Marhalah 2 Pondok Pesantren Al Ihya Kalirejo. Yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini, yaitu implementasi kitab Jurumiyah 

dan bagaimana tingkat pemahaman Santri Marhalah 2 di Pondok 

Pesantren Al Ihya Kalirejo terhadap ilmu Nahwu. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis secara kritis 

mengenai proses pembelajaran dan faktor yang mempengaruhi 

implementasi kitab Jurumiyah untuk meningkatkan pemahaman ilmu 

Nahwu Santri Marhalah 2 di Pondok Pesantren Al Ihya Kalirejo. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tolak ukur bagi guru 

dan Pondok Pesantren sejauh mana pelaksanaan dan keberhasilan dari 

implementasi kitab Jurumiyah untuk menigkatkan pemahaman ilmu 

Nahwu Santri. 

 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan mengambil 

latar belakang Pondok Pesantren Al Ihya Kalirejo, Lampung Tengah. 

Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi, wawancara 

dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan memberikan deskripsi 

terhadap data yang berhasil dikumpulkan dan ditarik kesimpulan.  

Hasil penelitian menunjukan: 1) Dalam proses pembelajaran 

implementasi kitab Jurumiyah untuk meningkatkan pemahaman ilmu 

Nahwu Santri Marhalah 2 Pondok Pesantren Al Ihya Kalirejo 

menggunakan metode pembelajaran metode Bandongan dan Tanya 

Jawab. 2) Hasil evalusi menyatakan, rata-rata nilai Nahwu Santri 
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Marhalah 2 Kalirejo meningkat. Sehingga implementasi kitab Jurumiyah 

yang ada di Pondok Pesantren Al Ihya dapat meningkatkan pemahaman 

ilmu Nahwu Santri Marhalah 2. Menurut taksonomi Bloom pada ranah 

kognitif, kemampuan Santri Marhalah 2 Pondok Pesantren Al Ihya 

Kalirejo telah memenuhi aspek kedua, yaitu aspek memahami yang 

berarti Santri dapat menjelaskan kembali materi Nahwu yang sudah 

dijelaskan oleh guru. 

 

Kata Kunci: Implementasi, Kitab Jurumiyah, Ilmu Nahwu  
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 جتريد

 تفسري األانم األسىن

)تطبيق كتاب اآلجرومية لرتقية فهم علم النحو للطالب يف املرحلة الثانية مبعهد اإلحياء 
 (0202/0202اإلسالمي كايل رجيو المفونج الوسطى عام 

جامعة سوانن كايل  التعليم،البحث، جوكجاكرات: قسم تعليم اللغة العربية، كلية الرتبية و 
 0202جاكا اإلسالمية احلكومية، 

 تفسري يفأما خلفية هذا البحث فهي كون علم النحو علما من العلوم األساسية 
القرآن والكتب اليت تكون مصادر التشريع اإلسالمي. ومن الكتب املتعلقة بقواعد النحو  

ة. الب يف املعاهد اإلسالميكتاب اآلجرومية. يكون هذا الكتاب يدرسه كثري من الط
مع األسف الشديد، ما زال تطبيق هذا الكتاب يف املعاهد اإلسالمية ال يساعد هؤالء 

 الطالب يف فهم قواعد النحو بشكل صحيح.

بناء على ذلك، ال بد من القيام ابلبحث املرتبط بتطبيق هذا الكتاب. من أجل 
ة فهمهم على اب اآلجرومية لرتقيذلك، يكون هذا البحث يبحث فيما يتعلق بتطبيق كت

علم النحو يف املرحلة الثانية مبعهد اإلحياء اإلسالمي كايل رجيو. كانت املشكلة األساسية 
املطروحة يف هذا البحث ترتكز على تطبيق كتاب اآلجرومية وفهم الطالب عليه يف 

حليل عملية لتاملرحلة الثانية مبعهد اإلحياء اإلسالمي كايل رجيو. كان غرض هذا البحث 
التعليم والكشف عليها بشكل دقيق والوقوف على العوامل اليت تؤثر تطبيق كتاب 
اآلجرومية لرتقية فهمهم يف املرحلة الثانية مبعهد اإلحياء اإلسالمي كايل رجيو. عسى هذا 
البحث أن يكون مرجعا للمعّلمني يف املعاهد اإلسالمية إىل أي مدى قد جنحوا على 

 آلجرومية يف ترقية فهمهم على علم النحو.تطبيق كتاب ا
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هذا البحث هو حبث نوعي جيعل معهد اإلحياء اإلسالمي كايل رجيو موضوعا 
ومركزا للبحث. يكون مجع البياانت عن طريق القيام ابملراقبة واملالحظة واملقابلة والتوثيق. 

موعة املوجودة مث يكون حتليل البياانت ابلقيام على تقدمي الصورة على البياانت اجمل
 امللخصة.

نتيجة هذا البحث مما يلي، فاألول أن عملية التعليم يف تطبيق كتاب اآلجرومية 
لرتقية فهم الطالب يف املرحلة الثانية مبعهد اإلحياء اإلسالمي كايل رجيو يستخدم طريقة 

ه ذاملواجهة والتلّقي بني املعلم والطالب وطريقة التساءل واملناقشة بينهما وتسمى ه
الطريقة ابسم ابندوغان. مث الثاين نتيجة التقدير أبن فهم علم النحو للطالب يف املرحلة 
الثانية مبعهد اإلحياء اإلسالمي كايل رجيو يوافق ابلناحية الرابعة عند تصنيف بلوم، وهي 

 يتمكن الطالب أن حيّلل  قراءة الكتاب.

 حو.الكلمات املفتاحية: تطبيق، كتاب اآلجرومية، علم الن
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ilmu Nahwu ialah salah satu ilmu yang menjadi dasar 

untuk menafsirkan Al Qur’an dan kitab-kitab yang menjadi 

sumber hukum Islam. Menurut (Sari, 2017) ilmu Nahwu 

merupakan ilmu yang membahas perubahan akhir kalimah yang 

berkaitan dengan I’rob, struktur kalimat serta bentuk kalimat. 

Mempelajari ilmu Nahwu sangat penting dalam pembelajaran 

bahasa arab karena ilmu nahwu merupakan ilmu yang 

mempelajari kaidah- kaidah dalam bahasa arab.1 

Dengan demikian memahami dan mengajarkan ilmu 

Nahwu dengan baik dan benar merupakan salah satu hal pokok 

yang harus tetap dipertahankan di lembaga pendidikan Islam. 

Salah satu lembaga pendidikan Islam di Indonesia, yaitu Pondok 

Pesantren. 

Pondok Pesantren Al Ihya Kalirejo adalah salah satu 

pusat pendidikan Islam yang berada di bawah naungan Yayasan 

Al Ihya di Kecamatan Kalirejo. Yayasan tersebut berdiri pada 

tanggal 12 Juli 1986 yang dibina oleh KH. Lasno Hamid Al Asna 

dan merupakan yayasan yang ikut berperan aktif dalam 

mencerdaskan kehidupan bangsa dengan membina, mendidik 

serta menggembleng para Santri dan masyarakat sekitar 

lingkungan yayasan. 

                                                           
1 Ana Wahyuning Sari, Analisis Kesulitan Pembelajaran Nahwu Pada Siswa 

Kelas VIII Mts Al Irsyad Gajah Demak Tahun Ajaran 2015/2016, (Semarang: Journal 

of Arabic Learning and Teaching, 2016) 



 

2 
 

Pondok Pesantren tersebut mempunyai beberapa 

kegiatan, salah satunya madrasah diniyah. Madrasah diniyah 

merupakan salah satu program kegiatan pesantren yang 

mengajarkan materi agama dengan metode klasikal maupun non 

klasikal. Di madrasah diniyah ini Santri diajarkan kitab-kitab 

yang bersumber dari hukum-hukum Islam, yaitu Al Qur’an, 

hadits, ijma’ dan qiyas. Kitab-kitab tersebut dikarang oleh para 

ulama menggunakan bahasa Arab. Oleh karena itu, sebagai umat 

Islam harus dapat membaca dan memahami bahasa Arab dengan 

baik. Salah satu kitab yang mempelajari bahasa Arab, yaitu kitab 

Jurumiyah.  

Kitab Jurumiyah merupakan kitab yang mempelajari 

tentang Nahwu. Nahwu adalah salah satu ilmu alat untuk 

mempelajari bahasa Arab. Nahwu merupakan ilmu ushul untuk 

mengetahui berubahnya akhir kalimat baik pada waktu mu’rob 

atau mabni.2 Tujuan utama diajarkannya Nahwu, yaitu supaya 

Santri dapat menguasai tata bahasa Arab dengan baik dan benar, 

sehingga ketika Santri membaca Al Qur’an, Al Hadist maupun 

kitab-kitab yang lain, mereka dapat memahaminya tanpa harus 

terpaku pada terjemah.  

Pelajaran Nahwu di Pondok Pesantren Al Ihya Kalirejo 

diajarkan pada setiap tingkatan, dari Marhalah 1 sampai dengan 

Marhalah 3. Kitab-kitab Nahwu yang diajarkan di Pondok 

Pesantren Al Ihya Kalirejo, yaitu kitab Jurumiyah, Imrithy, 

Alfiyah dan Nahwu mudah (kitab Nahwu karangan tim penyusun 

                                                           
2 Syekh Abdullah bin Ahmad Al Fawaqih, Al Fawaqih al-Janiyah Syarah 

Mutamimmah al-Jurumiyah (Surabaya:Darun Nasr) 
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dari Pondok Pesantren Al Ihya Kalirejo). Kitab Nahwu mudah 

diajarkan pada Santri Marhalah 1, kitab Jurumiyah diajarkan 

pada Santri Marhalah 2 sedangkan kitab Imrithy dan Alfiyah 

diajarkan pada Santri Marhalah 3. 

Proses pembelajaran dapat dikatakan berhasil apabila 

tujuan dari akhir pembelajaran tercapai, yaitu menguasai materi 

kitab Jurumiyah. 

Salah satu yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya proses 

pembelajaran, yaitu metode pembelajaran yang digunakan dalam 

belajar mengajar. Ada beberapa metode yang digunakan dalam 

proses pembelajaran Nahwu, yaitu metode hafalan, Tanya Jawab, 

ceramah, pemahaman dan juga keaktifan dari Santri. Metode 

tersebut diterapkan supaya Santri dapat lebih mudah 

meningkatkan daya ingat dan penguasaan terhadap materi kitab 

Jurumiyah, sehingga Santri dapat memahami ilmu Nahwu 

dengan baik dan benar. 

Proses pembelajaran dengan metode yang diterapkan di 

Pondok Pesantren Al Ihya Kalirejo tentu saja melibatkan aspek 

kognitif. Aspek kognitif meliputi proses belajar, mengingat dan 

presepsi. Kemampuan kognitif masing-masing individu berbeda-

beda. Hal tersebut merupakan salah satu kendala Santri dalam 

menangkap informasi, baik dalam memahami ataupun 

mengingat.  

Berdasarkan hal tersebut, peneliti sengaja memilih 

Pondok Pesantren Al Ihya Kalirejo. Pertimbangan peneliti adalah 

terdapat kesulitan yang dihadapi santri dalam memahami Nahwu. 

Hal tersebut terjadi karena sebagian besar Santri tidak berasal 
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dari sekolah yang mengajarkan Nahwu. Oleh karena itu, penulis 

tertarik untuk mengangkat judul skripsi “IMPLEMENTASI 

KITAB JURUMIYAH UNTUK MENINGKATKAN 

PEMAHAMAN ILMU NAHWU SANTRI MARHALAH 2 

PONDOK PESANTREN AL IHYA KALIREJO LAMPUNG 

TENGAH TAHUN AJARAN 2020/2021.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, 

maka masalah yang dapat diangkat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaiamana implementasi kitab Jurumiyah untuk 

meningkatkan pemahaman ilmu Nahwu Santri Marhalah 2 

Pondok Pesantren Al Ihya Kalirejo Lampung Tengah? 

2. Bagaimana tingkat pemahaman Santri Marhalah 2 Pondok 

Pesantren Al Ihya Kalirejo terhadap ilmu Nahwu?  

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tujuan dan kegunaan sebagai 

berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui implementasi kitab Jurumiyah untuk 

meningkatkan pemahaman ilmu Nahwu Santri Marhalah 

2 Pondok Pesantren Al Ihya Kalirejo Lampung Tengah 

b. Mengetahui tingkat pemahaman Santri Marhalah 2 

Pondok Pesantren Al Ihya Kalirejo terhadap ilmu Nahwu. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teoritis 



 

5 
 

1) Memberikan konstribusi keilmuan dan wawasan yang 

terkait kitab Jurumiyah untuk meningkatkan 

pemahaman Ilmu Nahwu. 

2) Diharapkan memberi pemahaman yang lebih baik 

bagi peneliti mengenai proses pembelajaran dari 

implementasi kitab Jurumiyah dalam meningkatkan 

pemahaman ilmu Nahwu. 

b. Secara Praktis 

1) Menjadikan bahan rujukan dalam pelaksanan 

pembelajaran kitab Jurumiyah dengan metode 

ceramah dan Tanya jawab untuk meningkatan ilmu 

Nahwu. 

2) Memberikan alternatif metode pembelajaran kepada 

pengajar dalam proses pembelajaran, sehingga proses 

pembelajaran tidak membosankan. 

 

D. Telaah Pustaka 

Dalam penelitian ini, peneliti mengacu beberapa 

penelitian yang telah ada sebelumnya untuk mempermudah 

memperbaiki hal-hal yang tidak ada dalam penelitian 

sebelumnya. Beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya 

yaitu, sebagai berikut:  

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Marlina Dwi Astuti 

dengan judul penelitian Metode Sorogan dalam Pembelajaran 

Kitab Kuning di Pesantren Fadlun Minalloh Wonokromo Bantul 
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(Tinjauan Nahwu Sharaf).3 Skripsi ini mengkaji tentang 

pembelajaran Nahwu Sharaf dengan metode Sorogan, hasil dari 

penelitian ini sangat relevan dengan kondisi para Santri. Adapun 

perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, 

yaitu terletak pada objek penelitian. Pada penelitian yang akan 

dilakukan penulis meneliti mengenai pembelajaran Nahwu 

menggunakan kitab Jurumiyah. 

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Hanik Atul Mariah 

dengan judul penelitian Implementasi Metode Syawir dalam 

Pembelajaran Nahwu Sharaf di Kelas Wustha Madrasah 

Diniyyah Assalafiyah II Terpadu Mlangi Sleman Tahun Ajaran 

2018/2019.4 Skripsi ini mengkaji tentang pembelajaran Nahwu 

Sharaf dengan metode Syawir, adapun hasil dari penelitian ini, 

yaitu mengetahui proses pembelajaran Nahwu Sharaf serta untuk 

mengetahui kekurangan dan kelebihan dari metode tersebut. 

Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis yaitu terletak metode dan media pembelajaran yang 

digunakan. Pada penelitian sebelumnya hanya menggunakan satu 

metode, yaitu metode Syawir sedangkan pada penelitian yang 

akan dilakukan penulis tidak hanya terfokus pada satu metode, 

yaitu metode Bandongan dan metode Tanya Jawab. Media yang 

                                                           
3Marlina Dwi Astuti “Metode Sorogan Dalam Pembelajaran Kitab Kuning di 

Pesantren Fadlun Minalloh Wonokromo Bantul (Tinjauan Nahwu Sharaf).” Skripsi 

Pendidikan Bahasa Arab, (Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2015), hlm 

x, td. 
4 Hanik Atul Mariah “Implementasi Metode Syawir Dalam Pembelajaran Nahwu 

Sharaf Di Kelas Wustha Madrasah Diniyyah Assalafiyah II Terpadu Mlangi Sleman 

Tahun Ajaran 2018/2019.” Skripsi Pendidikan Bahasa Arab, (Yogyakarta: 

Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2019), hlm x, td. 
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digunakan pada penelitian sebelumnya menggunakan beberapa 

kitab Nahwu Sharaf, sedangkan pada penelitian yang akan 

dilakukan penulis mengkaji lebih dalam mengenai pembelajaran 

Nahwu dengan kitab Jurumiyah. 

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nurhalimah dengan judul 

penelitian Implementasi Pembelajaran Kitab Kuning Al-

Jurumiyah dengan Metode Hafalan untuk Meningkatkan Daya 

Ingat dan Pemahaman Santri di Pondok Pesantren Al-

Fattahiyah Ngranti Boyolangu Tulungagung tahun 2019.5 

Skripsi ini membahas tentang pembelajaran kitab kuning Al-

Jurumiyah dengan metode hafalan. Hasil dari penelitian ini, yaitu 

mengetahui kekurangan dan kelebihan dari metode hafalan yang 

digunakan dalam proses pembelajaran kitab kuning Al-

Jurumiyah. Adapun perbedaan yang mendasar dengan penelitian 

yang akan dilakukan penulis, yaitu terletak pada metode 

pembelajaran yang digunakan. Penelitian ini membahas 

menganai pembelajaran Nahwu menggunakan metode 

Bandongan dan metode Tanya Jawab. 

 

E. Metodologi Penelitian 

Secara umum metode penelitian merupakan suatu cara 

berfikir ilmiah yang digunakan untuk memperoleh suatu 

informasi atau data dengan tujuan agar dapat dikembangkan atau 

dibuktikan sehingga data tersebut benar dan dapat digunakan 

                                                           
5  Nurhalimah, “Implementasi Pembelajaran Kitab Kuning Al-Jurumiyah dengan 

Metode Hafalan untuk Meningkatkan Daya Ingat dan Pemahaman Santri di Pondok 

Pesantren Al-Fattahiyah Ngranti Boyolangu Tulungagung tahun 2019.” 

(Tulungagung: http://repo.iain-tulungagung.ac.id/id/eprint/14254, 2019). 

http://repo.iain-tulungagung.ac.id/id/eprint/14254
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untuk mengatasi masalah yang ada dalam suatu bidang tersebut. 

Adapun unsur-unsur dalam metode penelitian, yaitu: 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang 

bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang tidak dimaksudkan 

untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya 

menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variable, gejala, 

atau keadaan yang dilaksanakan di lokasi lapangan.6 

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan secara 

natural sesuai dengan kondisi lapangan tanpa adanya 

manipulasi serta jenis data yang dikumpulkan terutama data 

kualitatif. 7 

 Melalui jenis dan sifat penelitian deskriptif kualitatif, 

peneliti berupaya untuk mendeskripsikan atau 

menginterpretasikan data secara komprehensif dan 

mendalam. Sehingga dapat menghasilkan suatu wacana yang 

utuh terhadap pembelajaran Kitab Jurumiyah di Pondok 

Pesantren Al Ihya Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten 

Lampung Tengah tahun pelajaran 2020/2021. 

2. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April-Mei 

2021, pada pembelajaran kitab Jurumiyah Santri Marhalah 2 

                                                           
6 Andi prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Persepktif rancangan 

Penelitian, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2011), hal 186. 
7 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2011) hal 40 
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Pondok Pesantren Al Ihya Kalirejo Lampung Tengah Tahun 

Ajaran 2020/2021. 

3. Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian, 

yaitu guru Nahwu dan Santri Marhalah 2 Pondok Pesantren 

Al Ihya Kalirejo. Subjek penelitian dalam penelitian ini 

sebagai informan dalam metode wawancara ditentukan 

dengan teknik purposive sampling. Teknik ini menentukan 

subjek penelitian berdasarkan pada suatu pertimbangan 

tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri, berdasarkan ciri 

atau sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.8 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu 

langkah-langkah yang penulis lakukan dalam upaya 

mendapatkan data, untuk mendapatkannya penulis 

melakukan beberapa metode antara lain: 

a. Metode Interview (Wawancara) 

Metode interview atau wawancara, yaitu 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab, sehingga membangun makna dalam 

suatu topik tertentu.9 Berdasarkan penjelasan tersebut, 

wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan 

data yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh 

informasi dari narasumber. Pada penelitian ini, metode 

interview akan digunakan untuk mendapatkan data hal-

                                                           
8 Mohamad Ali, Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi. (Bandung: 

Angkasa, 1985), hal 65  
9 Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 384   
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hal yang berkaitan dengan kondisi pembelajaran ilmu 

Nahwu dengan kitab Jurumiyah Santri Marhalah 2 

Pondok Pesantren Al Ihya Kalirejo Lampung Tengah. 

Untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat peneliti 

melakukan wawancara dengan Asatidz Madrasah 

Diniyah Al Ihya Kalirejo, Kecamatan Kalirejo Kabupaten 

Lampung Tengah. Wawancara ini dilakukan setelah 

proses belajar mengajar selesai. Tujuan dari wawancara 

ini, yaitu untuk mendapatkan data-data yang berkaitan 

dengan metode apa saja yang sudah diterapkan para guru 

dalam mengkaji Kitab Jurumiyah bersama para Santri. 

b. Metode Observasi 

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan 

secara sistematik terhadap gejala yang terjadi pada objek 

penelitian.10 Metode observasi atau pengamatan adalah 

cara-cara yang dilakukan peneliti untuk menganalisis dan 

mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai 

tingkah laku dengan melihat individu atau kelompok 

yang akan diteliti secara langsung. Penulis menggunakan 

metode penelitian non partisipan, yaitu peneliti tidak 

terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.  

c. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu upaya untuk 

mengumpulkan data yang berkaitan dengan 

permasalahan berupa arsip yang sudah dibukukan. 

                                                           
10 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), h. 158   
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Metode penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data 

berupa data guru, jumlah siswa, dokumen-dokumen 

Pondok Pesantren Al Ihya Kalirejo Lampung Tengah 

yang meliputi letak geografis dan dokumen yang terkait 

dengan pembelajaran Nahwu menggunakan kitab 

Jurumiyah. 

Metode ini membantu peneliti untuk 

mendapatkan data mengenai gambaran umum Pondok 

Pesantren Al Ihya Kalirejo Lampung Tengah, sarana 

prasarana, serta proses pembelajaran Nahwu 

menggunakan kitab Jurumiyah. 

5. Instrumen Penelitian 

a. Lembar Observasi 

Lembar observasi digunakan sebagai alat 

pemantau guru atau siswa selama proses pembelajaran 

Nahwu. Sebagai alat pemantau kegiatan guru, observasi 

digunakan untuk mengamati dan mencatat setiap kegiatan 

yang dilakukan oleh guru yang berkenaan dengan 

implementasi kitab Jurumiyah untuk meningkatkan 

pemahaman ilmu Nahwu Santri. 

Sebagai alat pemantau kegiatan Santri, observasi 

digunakan untuk mengumpulkan informasi Santri 

sebagai pengaruh tindakan guru selama proses 

pembelajaran.  

b. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara disususn dengan tujuan 

supaya wawancara yang dilakukan terhadap subjek 
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penelitian tetap fokus terhadap permasalahan yang 

berkaitan dengan penelitian.  

6. Uji Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

trianggulasi untuk menunjukan keabsahan data yang 

dikumpulkan. Trianggulasi adalah proses penguatan bukti 

dari individu-individu yang berbeda (misalnya: catatan 

observasi dan wawancara) dalam deskripsi dan tema-tema 

penelitian kualitatif. 

Trianggulasi yang digunakan, yaitu trianggulasi 

sumber, teknik dan teori. Trianggulasi sumber, yaitu suatu 

teknik pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan 

memeriksa data yang diperoleh dari beberapa sumber. 

Trianggulasi teknik, yaitu teknik yang dilakukan dengan cara 

melakukan mengecek data kepada sumber yang sama dengan 

teknik yang berbeda. Trianggulasi teori, yaitu suatu teknik 

pengecekan data yang diperoleh dan dihubungkan dengan 

teori yang digunakan dalam penelitian. 

7. Metode Analisis Data 

Metode analisis data dimaksudkan untuk mencarai 

jawaban atas pertanyaan penelitian. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif 

deskriptif. Menurut Miles dan Huberman mengemukakan 

bahwa ada beberapa teknik analisis data kualitatif, yaitu: 

1) Reduksi Data 

Reduksi data digunakan untuk menganalisis data 

yang diperoleh dari. Mereduksi data berarti meringkas, 
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memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada 

tema yang dipilih. Sehingga data yang telah direduksi 

menghasilkan gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah peneliti untuk meneliti dan menganalisis 

data. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah hasil 

temuan. Oleh karena itu, jika peneliti menemukan 

sesuatu yang dianggap asing, tidak diketahui, dan belum 

teratur, maka fokus peneliti adalah mereduksi data. 

Tahap reduksi data merupakan tahap awal dalam 

metode analisis data yang bertujuan untuk 

mempermudah peneliti dalam memahami data yang 

diperoleh. Reduksi data dilakukan dengan cara memilih 

dan menyeleksi data yang diperoleh dari hasil observasi, 

wawancara, dan dokumentasi kemudian memfokuskan 

semua data asli supaya lebih bermakna. 

2) Penyajian Data 

Penyajian data adalah proses pengumpulan data 

secara sistematis untuk memperoleh beberapa 

kesimpulan sabagai tujuan dari penelitian. Penyajian 

data dilakukan untuk mempermudah peneliti supaya 

dapat melihat gambaran umum secara menyeluruh atau 

bagian-bagian tertentu dari penelitian.11 

3) Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah kegiatan 

analisis data di lapangan ataupun setelah di lapangan. 

                                                           
11 . Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru 
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Penarikan kesimpulan harus sesuai dengan hasil 

wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh 

dari hasil penelitian lapangan.  

 

F. Sistematika Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka 

sistematika penyajian penelitian ini terbagi menjadi lima bab, 

kelima bab tersebut terinci sebagai berikut: 

BAB I berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II membahas tentang landasan teori yang digunakan 

sebagai pendukung data dan hasil penelitian yang diperoleh. 

BAB III membahas tentang gambaran umum Pondok 

Pesantren Al Ihya Kalirejo Lampung Tengah yang meliputi letak 

geografis wilayah, sejarah singkat, visi dan misi, struktur 

organisasi, keadaan Santri dan tenaga pengajar serta sarana 

prasarana. 

BAB IV berisi penyajian data dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan oleh peneliti, yaitu tentang Implementasi Kitab 

Jurumiyah untuk meningkatkan Pemahaman Santri Marhalah 2 

Pondok Pesantren Al Ihya Kalirejo Lampung TengahTahun 

Pelajaran 2020/2021. 

BAB V berisi penutup yang mencakup kesimpulan dari 

hasil penelitian yang telah dilakukan, saran-saran dan kata 

penutup penulis. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Ilmu Nahwu 

1. Pegertian Ilmu Nahwu 

Secara terminologi Nahwu merupakan ilmu yang 

mempelajari berbagai kaidah yang dapat digunakan untuk 

mengetahui berbagai hukum kondisi akhir suatu kata 

berbahasa Arab yang tersususn dalam suatu kalimat, baik dari 

segi I’rab maupun bina’.12 

Ilmu Nahwu adalah alat yang memberitahu kepada 

kita bagaimana mengetahui keadaan akhir suatu kata itu 

setelah tersusun dalam kalimat, atau ilmu yang membahas 

kata per kata Arab dari i’rab dan bina’.13 Ilmu nahwu adalah 

kaidah-kaidah yang digunakan untuk mengetahui hukum 

kalimat Arab, keadaan susunan i’rab dan bina’nya dan syarat-

syarat nawasikh, kembalinya a’id yang mengikutinya.14 

Berdasarkan definisi tersebut, ilmu Nahwu 

merupakan ilmu yang mempelajari tentang dasar-dasar kata 

dalam bahasa Arab, karena darinya kita dapat mengetahui 

posisi kata dan bunyi akhir suatu kata dalam bahasa Arab. 

2. Pemahaman Ilmu Nahwu 

Nana Sudjana mengatakan pemahaman merupakan 

hasil belajar. Misalnya siswa mampu menjelaskan dengan 

                                                           
12 Muhammad Muhyidin Abdul Hamid, Ilmu Nahwu. hlm 13 
13Ana Wahyuning Sari, Analisis Kesulitan Pembelajaran Nahwu Pada Siswa 

Kelas VIII Mts Al Irsyad Gajah Demak Tahun Ajaran 2015/2016, (Semarang: Journal 

of Arabic Learning and Teaching, 2016) 
14Senali, Moh. Saifulloh Al-Aziz. Metode Pembelajaran Ilmu Nahwu, (Surabaya: 

Terbit Terang, 2016) 
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susunan kalimatnya sendiri atas apa yang dibaca dan 

didengarnya, mampu memberikan contoh selain yang dari 

guru dan menggunakan petunjuk penerapan pada kasus yang 

lain.15 

Menurut Winkel dan Mukhtar, pemahaman adalah 

kemampuan seseorang dalam menangkap makna dan arti dari 

suatu hal yang dipelajari, yang dinyatakan dengan 

menjelaskan kembali isi pokok data yang disajikan dalam 

bentuk tertentu ke bentuk yang lain.16 

Benjamin S. Bloom, megatakan bahwa pemahaman 

merupakan kemampuan seseorang untuk mengerti dan 

memahami sesuatu setelah mengetahui dan mengingat hal 

tersebut. 17 Jadi, seorang siswa dapat dikatakan memahami 

suatu hal apabila ia dapat menjelaskan atau menguraikan 

kembali dengan bahasanya sendiri tentang apa yang telah 

diketahuinya.  

Menurut teori taksonomi Bloom versi Kreathwohl 

pada ranah kognitif yang terdiri dari enam level, yaitu 

remembering (mengingat), understanding (memahami), 

applying (menerapkan), analyzing (mengurai, menganalisis), 

evaluating (menilai) dan creating (mencipta).18 Berdasarkan 

                                                           
15 Nana, Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2009), 24 
16 Sudaryono, Dasar-dasar Evaluasi Pembelajaran, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2012) 
17 Imam Gunawan dan Anggraini Retno Palupi, Taksonomi Bloom Revisi Ranah 

Kognitif: Kerangka Landasan untuk Pembelajaran, Pengajaran dan Penilaian, 

(Madiun: UNIPMA) 
18 Ibid. 
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hal tersebut, pemahaman ilmu Nahwu dipetakan seperti tabel 

1.1 berikut:19 

Tabel 1.1 

Aspek Pemahaman Ilmu Nahwu 

Level Aspek Aspek dalam Pemahaman 

Ilmu Nahwu 

Remembering (Mengingat) Nahwu saat ini masih wajib 

dipelajari di berbagai 

Pondok Pesantren dengan 

standar tingkat dasar, yaitu 

‘Awamil dan Al Jurumiyah 

dengan menghafalkan 

matan, tingkat menengah 

‘Imrithy dengan sistem 

wajib hafal diperluas dengan 

syarah, tingkat akhir Alfiyah 

yang wajib dihafalkan 

dengan syarah. Sesuai 

dengan Taksonomi Bloom 

hal ini dikategorikan ke 

dalam level remembering 

(mengingat). Kemampuan 

yang harus dimiliki Santri, 

yaitu mengingat.  

                                                           
19 Wasik Nur Mahmudah, “Pengaruh Pemahaman Ilmu Nahwu dan Metode 

Sorogan Terhadap Kemampuan Membaca Kitab Kuning di Pondok Pesantren Al 

Barokah Mangunsuman Siman Ponorogo”, (Ponorogo: Digital Library IAIN 

Ponorogo, 2017)  
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(Understanding) 

Memahami 

Dalam aspek memahami, 

kemampuan yang harus 

dimiliki Santri, yaitu mampu 

menjelaskan kembali ilmu 

Nahwu yang sudah 

dijelaskan guru. 

Applying 

(Menerapkan) 

Seorang Santri dikatakan 

dapat menerapkan kaidah 

ilmu Nahwu yang diperoleh 

apabila telah memenuhi 

penetapan standar kitab, 

yaitu apabila Santri mampu 

membaca kitab kuning tanpa 

harakat sesuai kaidah Nahwu 

yang benar. Sesuai 

Taksonomi Bloom, hal ini 

terdapat pada level Applying 

atau aplikasi ilmu Nahwu. 

Analyzing 

(Mengurai, Menganalisis) 

Dalam aspek ini, Santri 

dapata menganalisis bacaan 

yang ada di dalam kitab. 

Artinya, mengapa hukum 

bacaan tersebut dapat terjadi 

kepada bacaan itu. Misalnya 

lafadz  ُأَْكبَر ُ
 pada ه huruf َّللٰاه

lafadz  ُ
 berharakat dlomah َّللٰاه

sebagai tanda bagi I’rab rafa’ 
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karena lafadz  ُ
 merupakan   َّللٰاه

Isim Mufrod yang 

berkedudukan sebagai 

Mubtada’.  

Evaluating 

(Menilai) 

Dalam aspek ini Santri 

mampu membenarkan 

bacaan jika ada yang salah 

atau tidak sesuai kaidah ilmu 

Nahwu.  

Creating 

(Mencipta) 

Dalam aspek ini Santri 

mampu mengembangkan 

suatu bacaan dengan bacaan 

lain sesuai kaidah ilmu 

Nahwu yang benar tanpa 

merubah makna asli dari 

bacaan tersebut. Selain itu, 

Santri mampu menciptakan 

syarah dan terjemahan kitab 

kuning yang telah 

dipelajarinya. 

  

3. Faktor yang Mempengaruhi Pembelajaran Nahwu 

 Setiap proses pembelajaran pastinya tidak terlepas 

dari faktor pendukung dan penghambat pembelajaran. 
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Menurut Nanang Sari Hidayat, ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi pembelajaran Nahwu:20 

a. Guru atau pengajar yang kurang memiliki kemampuan 

sebagai pengajar Nahwu, baik kompetensi pedagogic, 

professional, personal atau sosial. 

b. Santri yang kurang memiliki motivasi kuat dalam 

mempelajari ilmu Nahwu, atau latar belakang Santri 

dalam memahami ilmu Nahwu. 

c. Materi ajar yang kurang sesuai kemampuan Santri. 

d. Sarana dan prasaraa yang kurang memadai dan 

mendukung dalam proses pembelajaran. 

 

B. Kitab Jurumiyah 

Kitab Jurumiyah merupakan sebuah kitab yang 

dikarang oleh Syeikh Abu abdillah Muhammad bin 

Muhammad bin dawud Ash Shanhaji. Nama lengkap Beliau 

adalah Muhammad bin Muhammad bin Daud Ash 

Shanhanjy. Kitab Jurumiyah ini sering dikaji dan merupakan 

salah satu kitab wajib yang diajarkan di beberapa pesantren 

Indonesia, khususnya pondok pesantren salaf. 

Kitab Jurumiyah merupakan sebuah kitab yang berisi 

tentang tata bahasa Arab dari abad ke-7 H atau13 M. Rumus-

rumus dasar dan teori dalam ilmu Nahwu yang ditulis dengan 

bentuk prosa, hal tersebut menjadikan kitab ini agak sulit 

untuk dihafalkan. Kitab ini di mulai dari bab Kalam (kalimat) 

                                                           
20 Nanang Sarip Hidayat, Problematika Pembelajaran Bahasa Arab, (Riau: Jurnal 

Pemikiran Islam; Vol. 37, No. 1 Januari-Juni 2012) 
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sampai bab terahir yaitu bab Makhfudzotil Asma’ (kalimat 

isim yang di baca khafd atau Jar).  Seorang Santri dianggap 

memahami kitab Jurumiyah tersebut jika sudah menguasai 

kaidah-kaidah Nahwu yang terdapat di dalamnya. Adapun 

kajian kitab Jurumiyah dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut: 

Tabel 1.2 

 Daftar Isi Kitab Jurumiyah 

No Pokok Bahasan Sub Pokok Bahasan 

1 Kalam 

Pembagian Kalam 

Tanda-tanda Isim 

Tanda-tanda Fi’il 

Tanda Huruf 

2 I’rab 

Arti I’rab 

Pembagian I’rab 

I’rab Isim 

I’rab Fi’il 

3 Tanda-tanda I’rab 

Tanda I’rab Rafa’ 

Tanda I’rab Nasab 

Tanda I’rab Khafadz 

Tanda I’rab Jazm 

4 Fi’il-Fi’il 

Fi’il Madhi 

Fi’il Mudhari’ 

Fi’il Amr 

5 
Isim-isim yang 

dirafa’kan 

Isim-isim yang 

dirafa’kan 

6 Fa’il  Fa’il Isim Dhamir 
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Fa’il Isim yang 

Mudhmar 

7 Na’ibul Fa’il 

Pembagian Maf’ul 

yang Fa’ilnya tidak 

disebutkan 

8 Mubtada’ Khabar 
Pengertian Mubtada’ 

Khabar 

9 

Amil-amil yang 

memasuki Mubtada’ dan 

Khabar 

Kana dan saudara-

saudaranya 

Inna dan saudara-

saudranya 

Zhanna dan saudara-

saudaranya 

10 Na’at atau Sifat Na’at atau Sifat 

11 Isim Ma’rifat Isim Ma’rifat 

12 Isim Nakiroh Isim Nakiroh 

13 A’thaf A’thaf 

14 Taukid Taukid 

15 Badal Badal 

16 Isim-isim yang 

dinashabkan  

Isim-isim yang 

dinashabkan  

17 Maf’ul Bih Maf’ul Bih 

18 Masdhar Masdhar 

19 Zharaf Zaman Zharaf Zaman 

20 Zharaf Makan Zharaf Makan 

21 Tamyiz Tamyiz 

22 Istitsna Istitsna 



 

23 
 

23 La La 

24 Munada Munada 

25 Maf’ul min Ajlih Maf’ul min Ajlih 

26 Maf’ul Ma’ah Maf’ul Ma’ah 

27 Isim-isim yang dibaca 

Jer 

Pembagian Isim yang 

dibaca Jer 

28 Ta’rif Ta’rif 

 

C. Metode Pembelajaran Kitab Jurumiyah 

Metode adalah seperangkat pendekatan yang 

digunakan oleh pendidik dalam proses pembelajaran supaya 

tujuan pembelajaran atau kompetensi tertentu yang 

dirumuskan dapat tercapai denagn baik.21 Metode merupakan 

langkah yang dilakukan oleh pendidik untuk menyampaikan 

pengetahuan kepada Santri.22 

Dari pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan, 

bahwa metode merupakan langkah yang diterapkan oleh guru 

untuk menrealisasikan rencana yang sudah disusun supaya 

tujuan tercapai secara optimal. Ini berarti, metode digunakan 

untuk mewujudkan strategi yang telah dipilih. Metode 

merupakan hal yang sangat penting dalam sistem 

pembelajaran. Keberhasilan penerapan strategi pembelajaran 

sangat tergantung pada cara guru menggunakan metode 

pembelajaran, karena suatu strategi pembelajaran hanya 

                                                           
21Oemar Hamalik, Kurikulum Dan Pembelajaran, ( Jakarta : PT Bumi Aksara, 

2003 ), hal.57  
22Khoiron Rosyadi, Pendidikan Profetik, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), 

hal.2009  
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mungkin dapat diimplementasikan melalui penggunaan 

metode pembelajaran.23 

Metode pembelajaran kitab Jurumiyah merupakan 

cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana 

yang sudah disusun supaya tujuan yang telah disusun tercapai 

secara optimal, dalam hal ini menigkatnya pemahaman ilmu 

Nahwu Santri. 

Menurut Zuharini (1983: 79) metode pembelajaran 

merupakan hal yang sangat penting karena metode 

merupakan salah satu komponen dari proses pendidikan, 

metode merupakan alat untuk mencapai tujuan dan alat 

kebulatan dalam suatu sistem pendidikan.24 

1. Jenis Metode Pembelajaran Kitab Jurumiyah 

Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan oleh 

seorang pengajar dalam memilih suatu metode yang akan 

digunakan, yaitu: tujuan yang hendak dicapai, keadaan 

siswa, bahan ajar, situasi atau keadaan dalam proses 

belajar mengajar, fasilitas yang tersedia, pengajar, 

keunggulan dan kelemahan setiap metode pembelajaran 

yang akan diterapkan.25 

 Metode pengajaran Jurumiyah yang sering 

digunakan pada waktu dulu, yaitu para pelajar diwajibkan 

menghafal kaidah-kaidah nahwu, walaupun mereka tidak 

                                                           
23Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran, Berorientasi Standar Proses Pendidikan, 

(Jakarta : Kencana, 2006), hal.145   
24Zuharini, Metodologi Pendidikan Agama, (Solo: Ramadhani, 1993) 
25 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT. 

Remaja 

Rosdakarya, 2011), hal. 168  
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memahaminya. Hal ini mengakibatkan sebagian pelajar 

tidak berhasil menerapkan kaidah-kaidah yang telah 

dihafalkan dalam dunia nyata. Berdasarkan keadaan 

tersebut, maka para ulama memikirkan solusi dengan 

mencari metode terbaik supaya pelajar dapat memahami, 

menghafal dan menerapkan ilmu Nahwu dengan baik dan 

benar.  

Ada beberapa metode pembelajaran kitab 

Jurumiyah yang sering diterapkan di Pondok Pesantren, 

yaitu metode bandongan, metode sorogan, metode 

diskusi, metode hafalan dan metode klasikal. 

a. Metode Bandongan 

Metode pembelajaran ini umumnya berlangsung 

satu arah (monolog), yaitu pengajar membacakan, 

menerjemahkan serta mengomentari dan Santri 

mendengarkan dengan seksama sambil mencatat makna 

harfiah (sah-sahan) atau memberikan simbol-simbol I’rob 

(kedudukan kata dalam struktur kalimat)-nya.26 

Menurut Armai metode bandongan merupakan 

suatu metode dimana kyai membacakan, menerjemahkan 

materi kitab menggunakan bahasa daerah setempat 

kemudian Santri mengikuti penjelasan yang diberikan 

oleh kyai serta mencatat di kitabnya sendiri. Kelebihan 

dan kekurangan metode bandongan yaitu:27 

                                                           
26Ahmad Barizi, Pendidikan Integratif: Akar Tradisi & Integrasi Keilmuan 

Pendidikan Islam. (Malang: UIN Maliki Press, 2002) 
27 Arief Armai, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, (Jakarta: 

Ciputat Perss, 2002) 
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1) Kelebihan Metode Bandongan 

a) Efektif, cepat dan praktis apabila Santri 

berjumlah banyak.  

b) Santri mudah memahami karena materi yang 

diajarkan diulang-ulang.  

c) Efisien karena memudahkan dalam penyampaian 

materi yang sulit dipelajari. 

2) Kekurangan Metode Bandongan 

a) Penyampaian materi yang diulang-ulang, 

sehingga metode ini sering dianggap lamban dan 

tradisional. 

b) Tingkat kreatifitas Santri rendah, karena hanya 

mendengar penjelasan dari guru. 

c) Santri cepat bosan dan mudah mengantuk, karena 

dialog antar guru dan Santri terbatas. 

d) Dapat menghambat perkembangan kemajuan 

Santri yang cerdas, karena pembelajaran metode 

ini sering diulang-ulang pada materi yang sama. 

b. Metode Sorogan 

Menurut Zamakhsyari Dhofier metode sorogan 

merupakan metode dengan sistem seorang murid 

mendatangi guru yang akan membacakan beberapa baris 

Al Qur’an atau kitab-kitab bahasa arab dan 

menerjemahkan kata demi kata kedalam bahasa tertentu 
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lalu secara bergantian Santri mengulanginya dan 

menerjemahkan seperti gurunya.28 

1) Kelebihan Metode Sorogan 

a) Hubungan Santri dan guru menjadi lebih 

harmonis. 

b) Seorang guru dapat mengawasi, menilai dan 

membimbing semaksimal mungkin kemampuan 

Santri dalam memahami dan menguasai Nahwu. 

2) Kekurangan Metode Sorogan 

a) Tidak efisien karena hanya menghadapi 

beberapa Santri (tidak lebih dari 5 orang), 

metode ini kurang begitu tepat jika Santrinya 

banyak. 

b) Bagi Santri yang kurang rajin akan mudah 

bosan karena metode ini menuntut kesabaran, 

kerajinan, ketaatan, dan disiplin pribadi. 

c) Terkadang Santri hanya dapat menangkap 

makna secara verbal tetapi tidak memahaminya 

secara utuh. 

c. Metode Diskusi 

Metode diskusi merupakan metode untuk 

mendapatkan jawaban yang dapat mendekati kebenaran  

dari suatu permasalahan dalam proses belajar mengajar. 

Berikut kekurangan dan kelebihan metode diskusi 

menurut Armai:29 

                                                           
28 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren, studi tentang pandangan hidup kyai, 

(Jakarta: LP3ES,1994) 
29 Arief Armai, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, 148-149 
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1) Kelebihan Metode Diskusi 

a) Santri lebih bersemangat dan suasana kelas 

menjadi lebih hidup. 

b) Dapat mengembangkan prestasi kepribadian 

individu, seperti sikap toleransi, demokrasi, 

berfikir kreatif, sistematis, sabar dan sebagainya.  

c) Santri mudah memahami hasil kesimpulan, karena 

mereka mengikuti proses berfikir sebelum sampai 

kepada suatu kesimpulan. 

2) Kekurangan Metode Diskusi 

a) Kurang efektif, karena kemungkinan ada bebrapa 

siswa yang tidak aktif dalam proses diskusi. 

b) Memerlukan waktu yang cukup panjang untuk 

berdiskusi. 

d. Metode Hafalan 

Metode hafalan dilakukan dengan cara Santri 

diminta untuk menghafal kaidah – kaidah nahwu yang 

ada di kitab, kemudian nantinya disetorkan kepada 

ustadz. 

1) Kelebihan Metode Hafalan 

a) Melatih daya ingat Santri untuk menjadi lebih 

baik.  

b) Membantu Santri dalam memahami isi kitab.  

2) Kekurangan Metode Hafalan 

a) Santri mudah bosan apabila metode ini diterapka 

secara terus menerus.  
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b) Santri yang memiliki kemampuan ingantannya 

lemah akan memerlukan banyak waktu, karena 

mengahafal harus dibaca berulang-ulang. 

e. Metode Tanya Jawab 

Metode dengan sistem guru bertanya dan Santri 

menjawab atau sebaliknya, yaitu Santri menanyakan 

materi yang belum dipahami kepada guru. Metode Tanya 

Jawab merupakan penyampaian materi dengan cara guru 

bertanya kepada Santri tentang materi yang sudah 

dipahami. 30 

 

D. Implementasi Kitab Jurumiyah 

Implementasi kitab Jurumiyah dapat dilakukan melalui 

beberapa tahapaun, yaitu: 

1. Perencanaan pembelajaran 

Perencanaan pembelajaran merupakan proses 

pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang 

sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu dengan 

memanfaatkan segala potensi dan sumber daya yang ada.31 

Perencanaan pembelajaran merupakan proses pengambilan 

keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan 

tujuan pembelajaran tertentu, yakni perubahan perilaku serta 

rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai upaya 

pencapaian tujuan tersebut dengan memanfaatkan segala 

                                                           
30 Arief Armai, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, 135-136 

  
31Sutarman, M., & Asih, Manajemen pendidikan anak usia dini, (Bandung: 

Pustaka Setia, 2016) 
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potensi dan sumber belajar yang ada. Dalam perencanaan 

pembelajaran, ada beberapa langkah-langkah yang perlu 

diperhatikan, yaitu: Merumuskan tujuan khusus, Pengalaman 

belajar, Kegiatan belajar mengajar, Orang-orang yang terlibat, 

Bahan dan alat, dan Perencanaan evaluasi dan pengembangan. 

2. Pelaksanaan Pembelajaran 

Dalam pelaksanaan pembelajaran ada beberapa hal 

yang harus diperhatikan, antara lain: seorang guru yang 

mengajar harus memahami materi yang akan diajarkan 

dengan baik, guru mempunyai etika tingkah laku yang baik, 

dan seorang guru harus mempunyai ketrampilan dasar 

mengajar.  

3. Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi dapat dilakukan dengan berbagai macam 

cara, seperti diskusi kelas, observasi mengenai perilaku 

siswa dan evaluasi media yang telah tersedia. Dalam 

evaluasi media pembelajaran perlu memperhatikan kriteria 

fisik perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak 

seperti, media berupa video, file presentasi ataupun yang 

lainnya. Sedangkan perangkat keras, seperti proyektor, 

laptop atau computer, pengeras suara dan LCD. Kedua hal 

tersebut harus diperhatikan dalam evaluasi media 

pembelajaran. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Pondok 

Pesantren Al Ihya Kalirejo Lampung Tengah Tahun Ajaran 

2020/2021 pada Santri Marhalah 2 mengenai Implementasi kitab 

Jurumiyah untuk meningkatkan pemahaman ilmu Nahwu Santri 

dapat diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu Proses pembelajaran 

kitab Jurumiyah di Pondok Pesantren Al Ihya Kalirejo terbagi 

mejadi tiga tahapan, yaitu perencanaan pembelajaran, 

pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Pada 

tahap pertama, perencanaan pembelajaran guru mempersiapkan 

materi, metode dan bahan ajar yang akan digunakan. Tahap 

kedua, pelaksanaan pembelajaran kitab Jurumiyah di Pondok 

Pesantren Al Ihya Kalirejo menggunakan metode Bandongan dan 

metode Tanya Jawab. Proses pemebelajarannya terbagi menjadi 

dua sesi, yaitu sesi penambahan materi baru yang didampingi 

oleh guru yang sudah sangat menguasai materi kitab Jurumiyah. 

Sesi kedua, yaitu pendalaman materi yang didampingi oleh guru 

yang sedang mengabdi atau baru saja lulus pendidikan di Pondok 

Pesantren Al Ihya Kalirejo. Pada sesi pendalaman materi Santri 

dan guru yang mendampingi sama-sama mengulang materi yang 

telah dipelajari. Tahap ketiga, yaitu evaluasi pembelajaran. 

Evaluasi pembelajaran di Pondok Pesantren Al Ihya Kalirejo 

diadakan dalam empat kali, yaitu setiap hari setelah selesai 

pembelajaran, satu bulan sekali, tiga bulan sekali (UTS) dan 

enam bulan sekali (UAS). 
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Adapun fakor yang mempengaruhi proses pembelajaran 

kitab Jurumiyah di Pondok Pesantren Al Ihya Kalirejo, yaitu 

keadaan guru, sarana dan prasarana, latar belakang santri dan 

minat belajar santri. 

Berdasarkan hasil evaluasi, diperoleh bahwa rata-rata 

nilai Nahwu Santri Marhalah 2 Kalirejo meningkat. Sehingga 

implementasi kitab Jurumiyah yang ada di Pondok Pesantren Al 

Ihya dapat diterapkan untuk meningkatkan pemahaman ilmu 

Nahwu Santri Marhalah 2. Menurut taksonomi Bloom pada ranah 

kognitif, kemampuan Santri Marhalah 2 Pondok Pesantren Al 

Ihya Kalirejo telah memnuhi aspek kedua, yaitu memahami yang 

berarti Santri dapat menjelaskan kembali materi Nahwu yang 

sudah dijelaskan oleh guru. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis 

mengajukan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu 

penelitian dapat menggunakan metode pembelajaran yang lebih 

bervariasi, supaya santri lebih semangat dan pembelajaran tidak 

monoton. 
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