
ix 
 

 ABSTRAK 

 

Danny Iswara (112325),”Implementasi Pembelajaran Muatan Lokal 

Ta’limul Muta’allim Melalui Kitab Hidayatul Muta’allim di MTs Tarbiyatul 

Mubtadiin Wilalung Gajah Demak Tahun Pelajaran 2015/2016”. Skripsi, Kudus: 

Jurusan Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam(PAI), STAIN Kudus, 

2016. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengetahui proses 

pembelajaran muatan lokal Ta’limul Muta’allim melalui kitab Hidayatul 

Muta’allim di MTs Tarbiyatul Mubtadiin Wilalung Demak Tahun Pelajaran 

2015/2016 dan untuk mengetahui faktor pendukung serta penghambat yang 

dialami dalam pembelajaran muatan lokal Ta’limul Muta’allim melalui kitab 

Hidayatul Muta’allim di MTs Tarbiyatul Mubtadiin Wilalung Demak Tahun 

Pelajaran 2015/2016. 

Penelitian ini merupakan penilitian lapangan yang dilakukan dengan 

pendekatan kualitatif. Adapun tehnik pengumpulan data dalam penilitian ini 

adalah observasi kondisi lingkungan, kegiatan pembelajaran Ta’limul Muta’allim 

yang materi pembelajarannya menggunakan kitab Hidayatul Muta’allim. 

Kemudian interview (wawancara) terhadap kepala sekolah, guru mata pelajaran 

dan peserta didik terkait mata pelajaran Ta’limul Muta’allim. Analisis data pada 

penelitian ini bertujuan untuk menentukan bagaimana tujuan pembelajaran yaitu 

tercapainya perubahan perilaku pada siswa setelah mengikuti pembelajaran dan 

mengambil data dengan mengamati bagaimana pelaksanaan pembelajaran dikelas.  

Adapun temuan penelitian ini adalah bahwa pembelajaran muatan lokal 

Ta’lim Muta’allim di MTs Tarbiyatul Mubtadiin Willaung Gajah Demak 

menggunakan metode, yaitu seperti metode bandongan, metode sorogan dan 

metode tanya jawab. Menggunakan bahan ajar kitab Hidayatul Muta’allim dimana 

di dalam kitab tersebut sama halnya dengan kitab Ta’lim Muta’allim pada 

umumnya hanya saja dalam kitab Hidayatul Muta’allim berbentuk nadhoman dan 

lebih rinci. Menggunakan pendekatan emosional dengan tujuan agar materi yang 

disampikan dapat diterima dengan baik oleh siswa sehingga akhirnya guru Ta’lim 

Muta’allim memberikan evaluasi dalam pembelajaran Ta’lim Muta’allim dengan 

tujuan untuk mengetahui sejauhmana pemahaman siswa dalam belajar Ta’lim 

Muta’allim  dengan menggunakan kitab Hidayatul Muta’allim. Dengan adanya 

pembelajaran muatan lokal Ta’lim Muta’allim melalui kitab Hidayatul Muta’allim 

diharapkan dapat memberikan nilai moral yang tinggi sehingga menjadikan siswa 

lebih dapat menghargai perbedaan tingkat antara siswa dan guru. Sehingga 

perilaku siswa terhadap guru dapat dibedakan dengan perilaku siswa terhadap 

sesama siswanya. 
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