
PEDOMAN WAWANCARA  

 

1. A. Sejarah Pondok Pesantren APIK Kaliwungu Kabupaten Kendal.  

1. Bagaimana sejarah singkat berdirinya Pondok Pesantren APIK 

Kaliwungu Kabupaten Kendal? 

2. Siapakah pendiri Pondok Pesantren APIK Kaliwungu Kabupaten 

Kendal? 

3. Apa motif berdirinya Pondok Pesantren APIK Kaliwungu Kabupaten 

Kendal? 

4. Keberadaan santri  

a. Berapa jumlah santri yang menetap di pondok pesantren tersebut? 

b. Berapa santri yang tidak menetap di pondok pesantren tersebut? 

c. Berapa jumlah santri secara keseluruhan? 

B.  Kegiatan Belajar Mengajar  

1. Bagaimana kurikulum Madrasah Salafiyah Mifatahul Hidayah tersebut? 

2. Bagaimanakah metode pengajaran di Madrasah Salafiyah Miftahul 

Hidayah Kauman Kaliwungu Kendal? 

3. Bagaimanakah implementasi metode pengajaran metode Ghara'ib 

Qira'ah al-Qur'an di kelas VII madrasah salafiyah miftahul hidayah 

Kauman Kaliwungu Kendal? 

4. Apa ada faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam 

implementasi metode pengajaran metode Ghara'ib Qira'ah al-Qur'an di 

kelas VII madrasah salafiyah miftahul hidayah Kauman Kaliwungu 

Kendal?           

2     Letak dan Geografis       

A. Di mana letak Pondok Pesantren APIK Kaliwungu Kabupaten Kendal? 

B. Bagaimana fasilitas secara keseluruhan sebagai saran dan prasarana 

kehidupan dan pendidikan di pondok pesantren tersebut? 

1. Masjid  

2. Asrama  

3. Tempat pendidikan  

4. Perkantoran  

5. Aula  

6. Perpustakaan  

7. Kamar mandi dan toilet. 

8. Dapur  

9. Lapangan 

10. Lab. Komputer  



TRANSKIP WAWANCARA 

 

Informan  KH.Muhammad Sholahuddin Humaidullah (Pengasuh Pondok 

Pesantren APIK) 

√ 

Waktu 16.30 – 18.00 WIB √ 

Tanggal 20 Januari 2019  √ 

Tempat Rumah kediaman (dalem) √ 

Peneliti Bagimana sejarah singkat berdirinya pondok pesantren APIK? √ 

Informan   Pengasuh pondok pesantren APIK yang sekarang ini 

merupakan pengasuh yang menggantikan pengasuh-pengasuh 

yang telah wafat. Jadi informasi yang disampaikan kepada 

peneliti cukup singkat beliau menunjukkan masalah sejarah 

berdirinya pondok pesantren APIK untuk melihat dokumen 

yang ada di pondok pesantren APIK sebagaimana yang tertera 

di bab III menyatakan bahwa sejarah berdirinya pondok 

pesantren APIK. Pada tahun 1859 di kota kaliwungu KH. Irfan 

lahir, ia adalah anak 19 dari 20 anak putra Kiyai Musa dengan 

Umi Khodijah. Diantara saudara-sudaranya beliau telah 

memiliki tabi’at yang berbeda dengan anak kecil seusianya, 

beliau adalah anak pendiam dan mau berbicara hanya untuk 

hal-hal yang dianggap perlu. KH. Irfan dalam masa anak-

anaknya tidak disibuki oleh mainan melainkan untuk mencari 

ilmu, beliau mulai mengaji sejak usia kecil kepada Kiai Ismail, 

kiai abdul Karim (petekan),kiai Abdul Manan dan kiai 

Barnawi, di saat menginjak usia 15 tahun beliau berangkat ke 

Mekkah Mukarromah, beliau belajar berbagai ilmu kepada para 

ulama masyhur di sana, selam 15 tahun lamanya beliau mukim 

di Mekkah Mukarromah dan setiap tahunnya selalu 

menunaikan ibadah haji. 

Meskipun KH. Irfan sudah lama mukim dan belajar 

ilmu-ilmu agama pada ulama masyhur di Mekkah 

Mukarraomah beliau tetap tawadhu, rendah hati dan 

menghormati kepada sesama apalagi kepada yang lebih tua, 

sikap tawadhunya itu di tunjukan semisal dengan kesedian 

beliau menambah ilmunya kepada ulama indonesia 

Kiai Musa adalah ayah KH Irfan yang mana beliau 

tergolong orang yang cukup karena usahanya dibidang jual beli 

emas. Setelah kiai Musa wafat, maka sebagaimana ajaran islam 

harta bendanyapun dibagi-bagi menurut aturan hukum waris 

setiap anaknya mendapatkan bagian sesuai dengan haknya, 

akan tetapi KH Irfan tidak minat dengan terhadap harta benda 

yang diutamaknnya karena itu yang selalu dicarinya ilmu. 

Gairah pada ilmu yang sangat besar itu membimbingny pada 

keputusan untuk menyerahkan harta bendanya kepada 

kakaknya yaitu Kai Abdul Rosyid sesekali beliau 

membutuhkan hanya untuk membeli kitab dan peralatan 

lainnya. 

Setelah usia muda diisi dengan berbagai keutamaan 

seprti mencari ilmu beliau pun melakukan serangkaian 

istikhoroh meminta petunjuk Allah SWT maka di putuskan 

untuk menikah dengan Ruqoyyah dan beliau menikah pada hari 

senin Jumadil Akhir tahun 1317 H, bertepatan tahun 1899 M. 

√ 



Ada ungkapan semakin dalam ilmu seseorang maka akan 

semakin bergairah dalam mencari ilmu, oleh karena itu beliau 

berbulat hati meminta ijin istrinya, mertua dan saudara- 

saudarnya untuk tholabul ilmi lagi ke Mekkah, hari-hariny di 

Mekkah beliau isi dengan tholabul ilmi dan beribadah. 

Setibanya beliau dari Mekkah beliau berkeinginan 

untuk memperbanyak keturunan yang nantinya dapat 

meneruskan perjuangan dalam menyebarkan syaret Islam, tidak 

lama kemudian tepatnya hari jumat tanggal 4 Syawal 1362 H, 

bertepatan 1908 M, beliau mengambil istri lagi yaitu nyai 

Istiqomah, dari nyai Istiqomah lahir seorang anak yang 

bernama Khumaidun sedang dari istri pertama 12 orang anak 

yaitu; Abdul Azis, Iqyanah, Achmad Fityani, Fityanah, 

Humaidyani, Humdan, Hamdanah, Muhammad Ksholis, 

Ashfiya, Syifa, Mariam, dan Ahmaddum dari 12 anak 9 

diantaranya meninggal dunia saat balita. Sekitar tiga tahun 

lamanya beliau mendampingi istri keduanya, sepeninggalnya 

Nyai Istiqomah dengan taqarub dan Istikaharah KH Irfan pada 

akhirnya menikah kembali dengan Nyai Sufirah yang 

dilaksanakan pada hari senin (malam) tnggal 8 Ramadhan 1331 

H, bertepatan pada bulan Agustus 1911 M yang dikaruniai 8 

orang anak namun tiga diantaranya meninggal, anak-anak yang 

dapat diasuh sampai akhir hayatnya ialah Humaidullah, 

Ubaidullah, Ibadullah, dan Ibadiyah yang kelak nantinya 

menjadi penerus beliau dalam menyebarkan ajaran Islam. 

Meskipun beliau berpoligami beliau selalu bertindak adil 

terhadap istri-istrinya sebagimana yang ada dalam al qur’an 

dan yang telah di peraktekan Nabi SAW.  

Beliau KH. Irfan menyampikan ilmu yang di 

perolehnya pada awalnya terbatas kepada keluarga terdekat dan 

masyarakat sekitar, kemudian berangsur-angsur banyak yang 

berdatangan untuk mengaji kepada beliau, bahkan banyak yang 

datang dari luar daerah sehingga rumah yang ditempatinya 

dijadikan tempat pemondokkan sementara, melihat kenyataan 

ini KH. Irfan terfikir untuk mendirikan bangunan sebagai 

sarana tempat mukim para santri. 

Apa yang menjadi niatnya ternyata terlaksana pada 

tanggal 12 Dzulhijjah 1338 H, bertepatan tanggal 12 Februari 

1919 M, beliau merelakan sebidang tanah yang telah berdiri di 

atasnya sebuah bangunan rumah nyai Sufirah (istri ketiga), 

untuk merealisasikan niatnya membangun pamondokan bagi 

para santri, sedangkan nyai Sufirah dipindahkan pada lokasi 

lain yang tidak jauh dari rumah asal. 

Sudah menjadi tradisi beliau setiap punya mas’alah 

selalu di pecahkan dengan cara istikharah dan musyawarah 

bersama saudar-saudaranya. KH. Abdu Rosyid (kakak beliau) 

bersedia menanggung semua biaya pembangunan pondok 

samapi jadi, namun oleh beliau dijawabnya agar masyarakat 

kaliwungu ikut merasakn, walupun berupa air setetes 

mendapatkan pahalanya, maka hendaknya pembangunan 

pondok pesantren jangan atas nama perorangan melainkan 

wakaf. Setalah semuanya sepakat tidak lama kemudian 



 

berdirilah sebuah bangunan pondok Apik Kauman. 

Dengan berdirinya bangunan fisik berupa pemondokkan 

para santripun semakin bertambah banyak otomatis 

permas’alahn yang bakal munculpun semakin komplek, maka 

untuk mengantisipasi hal itu jauh-jauh sebelumnya telah 

diprsiapkan prasarananya semisal qunun asasi, tata tertib 

pondok pesantren dan lain sebagainya, untuk menerapkan 

qonun asasi tersebut beliau di bantu oleh kepala pondok. 

Seluruh waktunya KH Irfan dimanfaatkan untuk 

beribadah dan berkhidmah kepada santri beliau mengajarkan 

beraneka ragam kitab dengan berbagai metode beliau sangat 

memperhatikan para santrinya dan peduli terhadap kepentingan 

dan perkembangan syareat islam, beliau ulama yang mendidik 

dan patut di teladani. KH Irfan dipanggil oleh  Allah SWT hari 

Ahad Kliwon Jam 12.30 Tanggal 13 Romadhon 1349 H, 

bertepatan dengan 1 Februari 1931 M di Kliwungu tepatnya di 

rumah Kiai Musa bin Kiai Barnawi sesuai dengan 

keinginannya tidak di rumah salah satu istrinya untuk menjaga 

agar tidak di perebutkan itulah hikmahnya. 

Sepeninggalnya KH Irfan kemudian pondok pesantren 

Apik Kauman Kaliwungu diasuh oleh KH Ahmad Ru'yat dan 

beliau wafat pada 19 Rabi’ul Tsani, kemudian setelah KH 

Ahmad Ru’yat meninggal pondok pesantren APIK Kauman 

Kaliwungu diasuh oleh KH Humaidullah Irfan yang tiada lain 

putra dari KH Irfan pendiri pondok pesantren APIK Kauman 

Kaliwungu, beliau sama dengan pengasuh-pengasuh 

sebelumnya selalu berjuang dan selama hidupnya  hanya di 

manfaatkan untuk menyebarkan ajaran Islam dan berkhidmah 

kepada santri 

KH Humaidullah yang memanfaatkan selama hidupnya 

untuk beribadah kepada Allah SWT, kemudian dipanggil oleh 

sang pencipta pada tanggal 12 Ramadhan dan pondok 

pesantren APIK Kauman Kaliwungu diasuh oleh putranya 

yaitu KH Imron Humaidullah putra ke dua dari KH 

Humaidullah dengan Nyai Musyarofah. KH Imron 

Humaidullah menjadi pengasuh pondok pesantren APIK 

kurang lebih 13 tahun, beliau wafat pada tanggal 16 Rabi’ul 

awal dan pondok pesantren APIK diasuh oleh KH Muhammad 

Sholahuddin Humaidullah putra kelima dari KH Humaidullah 

KH M Sholahuddin Humaidullah adalah sebagai 

pengasuh pondok pesantren APIK Kauman Kaliwungu yang 

kelima, beliau selalu berjuang dalam penyebaran ajaran Islam 

terutama pada santri dalam kesehariannya, pagi hingga malam 

beliau beliau mengajarkan kitab-kitab dengan beraneka ragam 

fan dan berbagai metode seperti bandungan, wetonan, sorogan, 

dan lain sebagainya. Sehingga dengan itu pondok pesantren 

APIK tetap eksis dan terus berkembang sampai sekarang tanpa 

meninggalkan kesalafaannya, semuga para pengasuh dan 

semua keluraga pondok pesantren APIK diberikan kemulyaan, 

keberkahan dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT, amin 

ya robal alamin.   



Informan  Samsul Arifin (Ketua MSMH pondok pesantren APIK) √ 

Waktu 16.30 – 17.30 WIB √ 

Tanggal 23 Maret 2019  √ 

Tempat Kamar I BBB √ 

Peneliti  Bagaimana proses pengajaran di Madrasah Salafiyah Miftahul 

Hidayah dalam menyusun langkah-langkah kegiatan yang ada? 

√ 

Informan Masalah proses pengajaran dimana sistem pengajaran pondok 

pesantren  APIK  mengacu pada pengajaran kitab-kitab salaf 

yang sesuai dengan program Madrasah yang telah diputuskan 

oleh para pengurus, proses pengajaran ini menimbulkan 

kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh para santri secara 

sungguh-sungguh dalam hal ini menyangkut adanya 

perencanaan, pelaksanaan, serta kegiatan belajar mengajar dan 

evaluasi. Agar proses pengajaran kitab dapat terlaksana dengan 

baik salah satu yang perlu diperbaiki adalah tenaga pengajar 

seperti para ustadz yang harus mengorganisasi dan menjadwal 

kegiatan dalam pengajaran serta menyusun materi pelajaran 

yang ada di dalam Madrasah . Adapun proses pengajaran yang 

ada meliputi adanya perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. 

Metode yang digunakan adalah metode klasikal dan metode 

non klasikal. 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informan  Kaabil Akbar (Ketua  pondok pesantren  APIK ) √ 

Waktu 16.30 – 17.30 WIB √ 

Tanggal 3, 4, 5 Februari 2019 √ 

Tempat Kamar 03 AG √ 

Peneliti  - Bagaimana keadaan para ustadz di dalam melaksanakan 

pengajaran sesuai dengan kurikulum Madrasah ? 

- Bagaimana manajemen dan pengajaran di Madrasah 

Salafiyah Miftahul Hidayah. 

- Bagaimana metode kegiatan belajar mengajar. 

√ 

Informan   - Pengsasuh pondok pesantren APIK sekaligus sebagai 

pengajar yang dibantu oleh para ustadz yang terlibat dalam 

menjalankan kegiatan pengajaran di Madrasah. Pada 

umumnya ustadz merupakan santri yang sudah lama tinggal 

di pondok yang dianggap cukup serta mampu mendidik dan 

mengajar para santri-santri. 

- Manjamen di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah PP 

APIK merupakan kurikulum yang berbasis Manajemen 

Berbasis Pondok Pesantren (MBPP). Struktur kegiatan 

dalam pengelolaan pengajaran yang didasari oleh kitab-

kitab salaf untuk dikaji dimana metode pengajarannya yang 

diselenggarakannya menurut yang telah digunakan pada 

institusi pesantren. Salah satu dari kegiatan tersebut adalah 

kegiatan pengajian yang diikuti oleh para santri untuk 

menyelesaikan program kelas.  

- Kegiatan belajar mengajar di Madrasah Salafiyah Miftahul 

Hidayah pondok pesantren  APIK yang dilaksanakan oleh 

para ustadz yang sepenuhnya memacu pada kurikulum 

dasar pondok pesantren APIK hal ini meliputi adanya 

pengelolaan kelas para ustadz memberikan motivasi kepada 

para santri menanamkan akhlakul karimah. Kurikulum 

pondok pesantren yang secara tradisional semata-mata 

dikaji dalam pengajian atau sekolah dilaksanakan oleh 

masing-masing kelas bertempat di madrasah atau bertempat 

di pondok pesantren itu sendiri. Hal tersebut supaya para 

santri yang mengaji dalam kegiatan belajar mengajar 

menyatu agar dirinya untuk berinteraksi langsung di dalam 

pondok pesantren. 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informan  Syifauddin (Ketua II pondok pesantren  APIK ) √ 

Waktu 16.00 – 17.00 WIB √ 

Tanggal 6 Februari 2019  √ 

Tempat Kamar  20 AG √ 

Peneliti Bagaimana perencanaan pengajaran di Madrasah Salfiyah 

Miftahul Hidayah pondok pesantren APIK dalam meningkatkan 

kualitas para santri? 

√ 

Informan Perencanaan pengajaran merupakan proses sistematis dalam 

mengambil keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan 

pada waktu mendatang Adapun rencana pengajaran hendaknya 

dapat mendorong para ustadz untuk siap melakukan kegiatan 

pengajaran dengan merencanakan secara matang. Untuk 

mengembangkan kegiatan pengajaran dan kurikulum yang 

dimiliki hal ini para ustadz harus berperan dalam meningkatkan 

kegiatan sesuai dengan program pondok pesantren yang ada. 

Dalam hal ini harus diperhatikan betul perencanaan pengajaran 

sebagai dorongan kegiatan-kegiatan yang menyangkut 

suksesnya pembelajaran dengan semangat belajar serta 

mendorong santri untuk meningkatkan kegiatan belajar 

mengajar para ustadz harus memperhatikan kondisi materi yang 

akan disampaikan. Untuk merencanakan pembelajaran secara 

maksimal para ustadz dan santri harus saling bekerjasama 

supaya tujuan dari pembelajaran berjalan dengan efektif dan 

efisien. 

√ 

 



 

TATA KERJA 

PENGURUS MSMH 

 

1. Kepala Madrasah 

a. Memimpin organisasi secara umum,baik keluar maupun ke dalam. 

b. Menentukan rapat bersama sekretaris. 

c. Mengkoordinir semua perguruan. 

d. Sebagai mufattisy tingkat ‘Aliyyah. 

 

2. Wakil Kepala Madrasah 

a. Bertanggung jawab secara keseluruhan tentang maju mundurnya musyawarah. 

b. Mengkoordinir ketua kelas dan keroisan. 

c. Mengkoordinir sekretaris,keuangan dan keamanan madrasah. 

d. Merealisir raport Madrasah. 

 

3. Sekretaris Madrasah 

a. Mengatur administrasi secara umum. 

b. Membuat dan menandatangani surat-surat yang dibutuhkan. 

c. Menangani palaksanaan kwartal. 

d. Merealisir raport Madrasah. 

 

4. Wakil Sekretaris Madrasah 

a. Menangani pendaftaran siswa dan pembayaran syahriyah. 

b. Melayani surat-surat yang di butuhkan siswa. 

c. Mengusahakan absen kelas. 

d. Mencatat hasil rapat di buku notulen atau buku khusus. 

e. Membantu sekrtaris Madrasah. 

 

5. Bendahara. 

a. Menyimpan uang madrasah. 

b. Melayani kebutuhan keuangan. 

 

6. Keuangan 

a. Menangani pembayaran syahriyah bersama wakil sekretaris 

b. Menangani keluar masuknya uang dan mencatatnya. 

c. Melayani segala kebutuhan Madrasah. 

 

7. Kepala Guru 

a. Menangani peningkatan dan kelancaran Madrasah. 

b. Mengkoordinir dan menertibkan kedisiplinan serta kemajuan kelas dan 

musyawaroh. 

c. Menerima penyerahan pelajaran dari guru yang berhalangan dan mencarikan 

ganti kepada semua guru. 

d. Menandatangani segala yang dibutuhkan. 

 

 

 

 

 

 

 



 

PEDOMAN KERJA 

PENGURUS MSMH 

 

 

1. KEPALA UMUM ( MUDIER ‘AM ) 

a. Bertanggung jawab kepada organisasi secara umum 

b. Memimpin organisasi secara umum. 

c. Mengambil kebijaksanaan kepada pengurus dan pengajar yang tidak aktif. 

d. Bertanggung jawab kepada hal yang berkaitan dengan madrasah baik Edukativ 

(pengajaran) maupun non edukativ keluar maupun ke dalam. 

e. Menentukan rapat-rapat dan persidangan. 

f. Menandatangani Ijazah,raport,dan legalisir. 

 

2. KEPALA I ( MUDIER I ) 

a. Memimpin organisasi secara umum. 

b. Menciptakan susana Madrasah yang hidup dan sehat. 

c. Berusaha meningkatkan kualitas dan aktifitas pendidikan dan pengajaran. 

d. Mengkoordinir MSMH tingkat Aliyah. 

e. Mengkoordinir seluruh program-program Madrasah. 

f. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Madrasah kepada Kepala Umum. 

g. Mengganti kepala umum apabila berhalangan atau di perlukan. 

h. Mengatur pelaksanaan kegiatan Ekstra Kulikuler. 

i. Mengatur pelaksanaan tata tertib dan disiplin pengajar 

 

3. KEPALA II ( MUDIER II ) 

a. Mengatur pelaksanaan,pemeliharaan,dan pengembangan sarana dan prasarana      

Madrasah. 

b. Mengkoordinir penerbitan kitab dan buku. 

c. Mengkoordinir keuangan dan bendahara. 

d. Menentukan anggaran belanja. 

e. Menetapkan dan membatalkan pengeluaran uang. 

f. Megatur pelaksanaan penerimaan siswa baru. 

g. Mengkoordinir semua kegitan Ekstra Kulikuler. 

h. Mengganti kepala I apabila berhalangan atau diperlukan. 

i. Mengkoordinir MSMH tingkat Tsanawiyah dan Sekolah Persiapan. 

 

4. SEKRETARIS UMUM (KHATIB ‘AM) 

a. Mengatur administrasi secara umum. 

b. Mengkonsef serta membuat dan menandatangani surat keluar bersama ketua 

umum 

c. Sebagai notulis sidang presidium dan menyiapkan materinya. 

d. Mentekel pendaftaran siswa Madrasah tingkat ‘Aliyah. 

e. Membuat laporan pertanggung jawaban kerja menjelang ahir sidang paripurna. 

 

5. SEKRETARIS I ( KATIB I ) 

a. Membuat absensi pengurus MSMH. 

b. Melanyani surat-surat yang dibutuhkan oleh siswa MSMH. 

c. Sebagai notulis sidang paripurna dan menyiapkan materinya. 

d. Sebagai aspirasi dan angendaris surat-surat masuk dan keluar. 

e. Mengganti sekretaris umum apabila berhalangan atau diperlukan. 

f. Mentekel pendaftaran siswa Madrasah tingkat Tsanawiyah. 



 

6. SEKRETARIS II ( KATIB II ) 

a. Mentekel surat-surat lokal (lingkungan dalam) dan mencatat dalam buku 

expedisi. 

b. Mengisi statistik jumlah keseluruhan dan grafik siswa. 

c. Mentekel pendaftaran siswa Madrasah tingkat SP. 

d. Mengganti sekretaris I apabila berhalangan atau diperlukan.  

 

7. BENDAHARA I 

a. Menyimpan uang Madrasah dan dana pembangunan. 

b. Melanyani kebutuhan Madrasah dengan disertai surat kuasa dari Kepala 

Umum. 

c. Mentekel keluar masuknya uang dan melaporkannya setiap kwartal atau 

sidang paripurna. 

d. Membuat laporan pertanggung jawaban kerja menjelang ahir kegiatan belajar 

mengajar. 

 

8. BENDAHARA II 

a. Meneliti tunggakan-tunggakan Administrasi MSMH. 

b. Membantu tugas bendahara I 

c. Mengganti bendahara I apabila berhalangan atau diperlukan. 

DEPARTEMEN-DEPARTEMEN 

 

1. KEAMANAN 

a. Mengatur pelaksanaan kontrol pada masing-masing kelas untuk mengadakan 

ta’ziran. 

b. Mengatasi dan menanggulangi berbagai faktor yang mengakibatkan gangguan 

ketertiban Madrasah. 

c. Mentekel berbagai permasalahan dan pelanggaran untuk diadakan 

penyelesaian. 

d. Melaporkan pelanggaran siswa kepada pengurus Madrasah. 

e. Mengadakan turba sedikitnya sekali dalam sebulan. 

f. Membuat tim pengoreksi absensi siswa. 

g. Membuat laporan pertanggung jawaban. 

 

2. PERPUSTAKAAN 

a. Merawat kitab,buku dan alat-alat perpustakaan lainnya dengan baik. 

b. Melayani para pembaca pada waktu yang telah ditentukan. 

c. Mengusahakan bertambahnya kitab dan buku. 

d. Membuat tim pelaksana kerja perpustakaan. 

e. Memberi tanda peminjam buku perpustakaan. 

f. Membuat tanda pada buku dan membuat katalog serta mengatur 

klarifikasinya. 

g. Mencatat keluar masuknya surat yang berhubungan dengan perpustakaan. 

h. Membuat laporan pertanggung jawaban.   

3. KOPERASI  

a. Bertanggung jawab atas maju mundurnya koperasi. 

b. Mencatat pembelian dan penjualan barang-barang. 

c. Memberi tanda husus pada barang koprasi. 

d. Membuat laporan pertanggung jawaban. 

 



4. PERLENGKAPAN DAN KESEJAHTERAAN 

a. Mentekel alat-alat MSMH. 

b. Memelihara alat-alat inventaris MSMH. 

c. Menyiapkan absensi Menjelang kegiatan belajar mengajar setiap jam masuk 

d. Mengganti Absensi siswa pada setiap bulan. 

e. Membunyikan bel pada jam kegiatan sekolah,pengajian wajib,musyawaroh 

dan lalaran. 

f. Menyediakan konsumsi menjelang jam istirahat sekolah dan kegiatan 

musyawaroh pengurus. 

g. Membuat laporan pertanggung jawaban. 

 

Ditetapkan di Kaliwungu, 

Jum’at 18 Februari 2000 M  

 

 

Mengetahui 

Pengurus MSMH 

USTADZ SAMSUL ARIFIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVALUASI TAHUNAN 

 
 

 

Tes Persiapan Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Bersetandar Nasional 

  

 

 
 

Wawancara Pada Salah Satu Asatidz Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah 

EVALUASI TENGAH TAHUN 



 
 

Tes Semester Genap Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah 

 

EVALUASI BULANAN 

 

 
 

Tes Setoran Hafalan Nadzom  

PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAJARAN  



 
 

Kegiatan Pembelajaran Kelas X Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah 

 

 
 

Kegiatan Pembelajaran Kelas VI Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah 

 

EKSTRAKURIKULER MADRASAH SALAFIYAH MIFTAHUL HIDAYAH 



 
 

Musyawarah Kubro Dalam Pengembangan Nahwu Sharaf 

 

 
 

 

Lalaran Nadzom Setiap Sore Sabtu dan Selasa 

Kegiatan Asatidz 



 
 

Pembacaan Al Barbanji Jumat Malam Oleh Astatidz Madrasah salafiyah Miftahul 

hidayah Pondok Pesantren Salaf Apik Kauman Kaliwungu Kendal 

 

 
 

Tugas Hakim Dalam Bahtsul Masa`il 



PENGAJIAN BANDONGAN 

 

 

 
 

Pengajian Tafsir Munir Oleh Bapak Pengasuh Setiap Pagi  

 

 
 

Pengajian Fathul Mu`in Setiap Ba`da Maghrib 

 



 
 

Gedung Al Muzakka 

 

 

 
 

Gedung Ihya Ulumudin(Kelas XII PDF Ulya) 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENGASUH PONDOK PESANTREN SALAF APIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KH. Humaidulloh(Alm)    KH. A. Ru`yat(Alm) 

( Pengasuh Ke-3)     (Pengasuh Ke-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KH. M. Sholahuddin Humaidulloh        KH. M. Imron Humaidulloh(Alm) 

             (Pengasuh Sekarang)          (Pengasuh Ke-4) 
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