
INSTRUMEN PENELITIAN 

No Fokus Teori Wawancara Observasi Dokumentasi 

1 Pengajaran Ta’limul 

muta’alim  

perangkat mata pelajaran dan 

program pendidikan yang 

diberikan oleh suatu lembaga 

penyelenggara pendidikan 

yang berisi rancangan 

pelajaran yang akan diberikan 

kepada peserta pelajaran dalam 

satu periode jenjang 

pendidikan. Penyusunan 

perangkat mata pelajaran  ini 

disesuaikan dengan kitab 

ta’lim mutaalim dan jenjang 

pendidikan dalam 

penyelenggaraan pendidikan 

tersebut serta kebutuhan 

lapangan kerja untuk 

meningkatkan pembelajaran 

yang sesuai dengan visi misi 

sekolah .
1
Salah satu fungsi 

 Bagaianakah 

pengajaran kitab 

ta’limul Muta’alim  ? 

 Bagaimana peran 

guru dalam 

pengajaran kitab 

ta’limul Muta’alim  ?  

 

Gambaran Umum 

MTs Nurul huda 

badong  sayung 

Demak  

 

 

Kondisi Madrasah 
 

Kondisi sarana dan 

prasarana 
 

Data guru dan staf 

TU 
 

Data siswa 
 

Data sarana  

Prasarana 
 

Sejarah berdiri MTs 

Nurul Huda Badong 

Sayung  

Struktur organisasi 

Visi dan misi 

 

                                                           
1
 Ali Muthohar,  Kepala sekolah  MTs Nurul Huda Badong Sidogemah Sayung Demak, Wawancara  tanggal 27 Juli  2016, Jam 09.30 – 09.50 WIB. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kurikulum_2013
https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_di_Indonesia


kurikulum Ta’lim Muta’alim 

ialah sebagai alat untuk 

mencapai tujuan pendidikan 

yang pada dasarnya kurikulum 

memiliki komponen pokok dan 

komponen penunjang yang 

saling berkaitan dan 

berinteraksi satu sama lainnya 

dalam rangka mencapai tujuan 

tersebut  

2. Bentuk bentuk sikap 

ta’dzim siswa kepada 

guru  

dalam membentuk sikap ta’dzim 

siswa kepada guru dengan cara 

menanamkan dan membiasakan 

sikap ta’dzimsiswa kepada guru. 

Sedangkan sikap ta’dzimnya 

sebagai berikut : menjawab salam 

guru, tertib dalam kelas, bersikap 

sopan santun, mendengarkan 

penjelasan dari guru, berjabat 

 Bagaianmakah bentuk 

bentuk sikap ta’dzim 

siswa kepada guru di 

MTs Nurul huda 

badong  saying 

Demak  

 

 



tangan saat akan masuk ke 

sekolah dan saat pulang, 

menjawab saat ditanya guru,selalu 

mengucapka salam ketika bertemu 

guru, menjaga nama baik 

almamater madrasah  (Hamdani, 

2001: 22). 

 

3. Pengaruh apasajakah 

dalam pembelajaran 

sikap Ta’dzim kepada 

gurudi MTs Nurul huda 

badong  sayung Demak  

 

 

Lembaga pendidikan atau 

lembaga formal kegiatannya 

diselenggarakan secara sengaja, 

berencana dan sistematis dalam 

rangka membantu anak didik 

untuk mengembangkan 

potensinya. (Hamdani, 2001: 57). 

 

 Bagaimana upaya 

madrasah membantu 

anak didik untuk 

mengembangkan 

potensinya ? 

 Bagaimana 

pelaksanaan 

kurikulum di 

madrasah ? 

 Apakah peranan guru 

sebagai edukator di 

madrasah 

  

4 Faktor-faktor yang 

mempengaruhi proses 

belajar mengajar 

Faktor-faktor yang disengaja 

dirancang dan dimanipulasikan 

adalah: kurikulum atau bahan 

pelajaran, guru yang memberikan 

pengajaran, sarana dan fasilitas, 

serta manajemen yang berlaku di 

sekolah yang bersangkutan. 

(Ngalim Purwanto, 2011: 107). 

 Bagaimana 

karakteristik siswa di 

MTs Nurul Huda 

Sidogemah Sayung 

Demak? 

 Bagaimanakah 

kurikulum MTs Nurul 

Huda Sidogemah 

  



 Sayung Demak? 

 Bagaimana 

kompetensi guru MTs 

Nurul Huda 

Sidogemah Sayung 

Demak? 

 Bagaimana keadaan 

sarana dan prasarana 

dan fasilitas di MTs 

Nurul Huda 

Sidogemah Sayung 

Demak? 

 



TABEL 3.9 

PROGRAM TAHUNAN
2
 

Mata Pelajaran  : Ta’lim Muta’allim 

Kelas   : VII-VIII-IX 

Tahun Pelajaran : 2016/2017 

No Kelas Semester I Semester II 

1

. 

VII . Mukoddimah 

. Pasal 1, menerangkan hakikat ilmu 

dan fikih serta keutamaannya 

.  Pasal 2, menerangkan niat 

ketika belajar 

. Pasal 3, menerangkan memilih 

ilmu, guru, teman dan sikap 

teguh dalam belajar. 

2. VIII . . Pasal 4, menerangkan menghormati 

ilmu dan orang yang berilmu 

. Pasal 5, menrangkan kesungguhan, 

contunuitas (terus-menerus) dan 

minat /cita-cita 

. Pasal 6, menerangkan 

permulaan, ukuran dan 

proses belajar. 

3 X . Pasal 7, menerangkan 

tawakkal/berserah diri kepada 

Allah SWT. 

.   Pasal 8, menerangkan masa 

mencapai ilmu. 

.   Pasal 9, menerangkan kasih-

sayang dan nasehat. 

. Pasal 10, menerangkan mengambil 

manfaat ilmu. 

.   Pasal 11, menerangkan wara’ 

(menjaga diri dari maksiat ketika 

belajar) 

. Pasal 12, menerangkan hal-hal 

yang menyebabkan hafal dan 

lupa 

. pasal 13, menerangkan hal-hal 

yang dapat Mendatangkan 

dan menjauhkan rezeki, 

memperpanjang dan 

memperpendek usia 

 

 

 

 

                                                           
 



2. Peraturan Madrasah 

a. Tata tertib datang dan pulang 

1. Setiap hari jam pelajaran dimulai pukul 07.00 WIB, dan pulang Pukul 13.30 

WIB. Kecuali hari Jum’at pulang pukul 11.05 WIB 

2. Siswa harus hadir disekolah 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai dan pulang 

sesuai dengan tanda bel pulang dibunyikan. 

3. Siswa yang hadir lebih 5 menit dari pukul 07.00 WIB harus minta ijin terlebih 

dahulu kepada petugas piket baru diperbolehkan mengikuti pelajaran. 

4. Siswa yang terlambat 10 menit dari pukul 07.00 WIB, harus menunggu 45 menit 

di ruang piket, pada jam kedua boleh mengikuti pelajaran setelah mengisi analisis 

keterlambatan dan kepadanya diberikan ijin masuk. ( setelah sholat dhuha ) 

5. Sebelum atau sesudah guru memberi materi pelajaran ketua kelas atau yang 

mewakili minta kepada guru yang mengajar untuk mengisi buku “ laporan 

Kemajuan kelas” dan menandatangani presensi siswa”. 

6. Siswa yang terlambat datang 3 kali dalam 1 minggu diberi surat pengantar untuk 

pulang. Surat pengantar itu harus ditandatangani orang tua dan wali kelas pada 

hari berikutnya dikumpulkan pada petugas piket. 

 

b. Tata tertib berseragam 

1. Memakai celana (laki-laki) atau rok ( perempuan) ukuran panjang dengan jenis 

kain, warna dan potongan tertentu pada hari-hari yang sudah ditentukan oleh 

madrasah. 

2. Memakai baju lenan pendek (laki-laki) dan atau ukuran panjang (perempuan) 

dengan jenis kain, warna dan potongan tertentu pada hari-hari yang sudah 

ditentukan oleh madrasah lengkap dengan badge OSIM dan lokasi madrasah. 

3. Memakai peci hitam ( laki-laki) dan atau kerudung (perempuan) dengan jenis 

kain, warna dan potongan tertentu pada hari-hari yang sudah ditentukan oleh 

madrasah. 

4. Memakai kaos singlet, sepatu hitam, kaos kaki panjang dan ikat pinggang. 

5. Pemakaian baju harus dimasukkan ke dalam rok ( perempuan) atau celana ( laki-

laki) 

 

  



DOKUMENTASI 

PENELITIAN DI MTs NURUL HUDA BADONG SIDOGEMAH SAYUNG 

 

 

 

 

 

 

 

Papan Nama& Gedung Yayasan  Pendidikan Islam Nurul Huda Badong Sidogemah Sayung 

Demak 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Belajar Mengajar di MTs Nurul Huda Badong Sidogemah Sayung Demak 

Peneliti melakukan Wawancara dengan Kepala MTs Nurul Huda Badong Sidogemah Sayung 

Demak 



  



  



  



  



  


