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IMPLEMENTASI PENDIDIKAN IMAN DAN QUR’AN MASA 

PANDEMI COVID-19 DI KUTTAB IBNU ABBAS SURAKARTA  

TAHUN 2020/2021 

ABSTRAK 

Implementasi pendidikan iman dan Qur’an memiliki peranan yang penting 

dalam kehidupan manusia. Hampir semua lembaga pendidikan Islam 

mengedepankan dua materi tersebut. Namun, banyak dari lembaga-lembaga 

pendidikan tersebut yang mempunyai pola yang sama dalam pembelajaran, yaitu 

sebatas pada teori. Minimnya aplikasi dari pengetahuan yang ada, membuat para 

pioner pendidikan Islam memunculkan kembali pendidikan model kuttab. Kuttab 

Ibnu Abbas adalah salah satu lembaga pendidikan Islam yang mengusung  iman 

dan Qur’an sebagai desain utama kurikulum. Semua mata pelajaran yang ada 

bermuara kepada keimanan. 

Pandemi Covid-19 berdampak pada semua sektor kehidupan, tak 

terkecuali di sektor pendidikan. Kuttab adalah lembaga yang berkonsentrasi pada 

pendidikan iman, Qur’an, dan adab. Muatan pelajaran tersebut sangat 

membutuhkan interaksi langsung antara guru dan murid. Bagaimana kuttab 

mengatasi masalah tersebut menjadi perkara yang menarik untuk diteliti, karena 

berbicara masalah edukasi bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan tetapi 

juga tentang nilai, kerja sama, serta kompetensi. 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Mengetahui implementasi pendidikan 

iman dan Qur’an masa sebelum dan saat pandemi Covid-19 di Kuttab Ibnu Abbas 

Surakarta. 2) Mengetahui keunggulan dan kelemahan pendidikan model kuttab. 

3) Mengetahui kendala dan solusi dalam implementasi pendidikan iman 

dan Qur’an masa pandemi Covid-19 di Kuttab Ibnu Abbas Surakarta.  

Penelitian lapangan ini menggunakan paradigm penelitian kualitatif yaitu 

penelitian yang mendiskripsikan tentang Implementasi pendidikan iman dan 

Qur’an di Kuttab Ibnu Abbas Surakarta masa pandemi Covid-19. Data dalam 

penelitian ini dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Analisis data yang digunakan adalah sirkuler dengan reduksi data, display data, 

mengambil kesimpulan dan verifikasi. 

Hasil penelitian tersebut adalah Implementasi pendidikan iman dan 

Qur’an masa sebelum pandemi Covid-19 di Kuttab Ibnu Abbas dilakukan dengan 

model berhalaqoh, guru menyampaikan materi iman dan Qur’an dengan berbagai 

metode. Sedangkan pembelajaran saat pandemi dilaksanakan dengan metode 

daring yaitu dengan menggunakan aplikasi zoom meeting, sehingga guru langsung 

bertatap muka secara virtual sekaligus bisa menilai sikap para santri. Untuk 

implementasi iman, Qur’an, dan adab diberi penugasan amaliyah dengan  control 

orang tua via google form. Selain dengan metode daring, Kuttab Ibnu Abbas juga 

menyelenggarakan pembelajaran tatap muka saat pandemi dengan menerapakan 

protkes. Pembelajaran dilaksanakan berhalaqoh dengan penerapan protkes dan 

ada pemilihan materi yang penting karena pengurangan jam tatap muka. 

 

Kata Kunci: pendidikan, iman dan qur’an, kuttab 
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ABSTRACT 

The implementation of faith education and the Qur'an has an important 

role in human life. Almost all Islamic educational institutions put forward these 

two materials. However, many of these educational institutions have the same 

pattern in learning, which is limited to theory. The lack of application of existing 

knowledge makes the pioneers of Islamic education bring back the kuttab model 

of education. Kuttab Ibn Abbas is one of the Islamic educational institutions that 

carries faith and the Qur'an as the main curriculum design. All existing subjects 

lead to faith. 

The Covid-19 pandemic has an impact on all sectors of life, including the 

education sector. Kuttab is an institution that concentrates on education of faith, 

the Qur'an, and adab. The content of the lesson really requires direct interaction 

between teachers and students. How kuttab to overcome these problems is an 

interesting matter to study, because talking about educational issues is not only 

about gaining knowledge but also about values, cooperation, and competence. 

The aims of this research are: 1) To know the implementation of faith and 

Qur'an education before and during the Covid-19 pandemic in Kuttab Ibnu Abbas 

Surakarta. 2) Knowing the advantages and disadvantages of the kuttab model of 

education. 3) Knowing the obstacles and solutions in implementing faith 

education and the Qur'an during the Covid-19 pandemic at the Kuttab Ibn Abbas 

Surakarta. 

This field research uses a qualitative research paradigm, namely research 

that describes the implementation of faith education and the Qur'an in Kuttab Ibnu 

Abbas Surakarta during the Covid-19 pandemic. The data in this study were 

collected from the results of interviews, observations, and documentation. The 

data analysis used is circular with data reduction, data display, drawing 

conclusions and verification. 

The results of the research are the implementation of faith education and 

the Qur'an before the Covid-19 pandemic at Kuttab Ibn Abbas was carried out 

with the idolqoh model, the teacher delivered faith and Qur'an material with 

various methods. Meanwhile, learning during the pandemic is carried out using 

an online method, namely by using the zoom meeting application, so that teachers 

can directly meet face-to-face virtually and at the same time assess the attitudes 

of the students. For the implementation of faith, Qur'an, and adab assigned 

amaliyah with parental control via google form. In addition to the online method, 

Kuttab Ibn Abbas also held face-to-face learning during the pandemic by 

implementing health protection. The learning is carried out in an idolatrous 

manner with the application of protkes and there is a selection of important 

materials due to the reduction in face-to-face hours. 

Keywords: education; faith and qur'an; kuttab 
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1. PENDAHULUAN 

Pendidikan iman dan Qur’an menjadi hal yang mudah kita jumpai di 

lembaga-lembaga Islam, bahkan di sekolah negeripun banyak yang menambah 

jam pelajaran untuk mempelajarinya. Namun, dalam situasi pandemi saat ini 

banyak lembaga pendidikan yang mengalami kendala dalam implementasinya. 

Lembaga pendidikan kuttab adalah lembaga yang berkonsentrasi pada 

pendidikan iman, Qur’an, dan adab. Muatan pelajaran tersebut sangat 

membutuhkan mulazamah atau interaksi langsung antara guru dan murid. 

Bagaimana kuttab mengatasi masalah tersebut adalah menjadi perkara yang 

menarik untuk diteliti, karena berbicara masalah edukasi bukan hanya sekedar 

memperoleh pengetahuan tetapi juga tentang nilai, kerja sama, serta 

kompetensi.1 

Kuttab adalah sekolah permulaan rendah di zaman sahabat nabi dan 

para salaful ummah. Keinginan umat untuk kembali membangkitkan islam 

membuat para da’i dan para pendidik untuk meniru semua yang dilakukan oleh 

para pendahunya, khususnya dibidang pendidikan. Dengan memunculkannya 

kembali pendidikan model kuttab ini, diharapkan akan menghadirkan hasil 

yang sama dengan zaman keemasan islam dahulu.2 Menurut Zuhairini, bahkan 

sebelum Islam datang, masyarakat Arab telah mengenal pendidikan rendah 

model kuttab ini. Kuttab secara bahasa memiliki pengertian tempat menulis, 

atau tempat dimana berlangsungnya kegiatan untuk tulis menulis.3 

Grand desaign kurikulum di Kuttab Ibnu Abbas Surakarta adalah Imani 

dan Qur’ani. Pendidikan umum masuk ke rumpun Imani, karena setiap disiplin 

ilmu diarahkan untuk menambah iman. Sedangkan pendidikan agama dan 

Qur’an masuk ke rumpun Qur’ani. Sedangkan karakter/adab diajarkan sejak 

kelas awal, karena kuttab punya pedoman adab sebelum ilmu. Hal ini 

                                                           
1 Nizam, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud, pada acara Medan 

International Conference on Energy and Sustainability, 27 Oktober 2020, di akses dari 

https://dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikti/kabar/tantangan-dunia-pendidikan-di-masa-pandemi/ 

pada 30 April 2021 
2 Budi Ashari dan S Ilham Sembodo, Modul Kuttab Satu, (Depok: Yasyasan Al-Fatih, 

2012), hlm. 26-27. 
3 Zuhairini, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 98. 

https://dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikti/kabar/tantangan-dunia-pendidikan-di-masa-pandemi/
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nampaknya yang dibutuhkan peradaban saat ini, yaitu adab yang dimiliki 

seorang yang berilmu, dan ilmu yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Serta keimanan dan al-Qur’an yang merupakah ilmu yang wajib dikaji sebelum 

ilmu-ilmu yang lain. Model pendidikan di kuttab secara umum adalah “adab 

sebelum ilmu dan iman sebelum qur’an”, dan pendidikan model kuttab ini telah 

ada sejak abad pertama dalam Islam bahkan sebelum itu. 4  

Beberapa penelitian terkait pendidikan iman sudah banyak dilakukan 

dan sangat membantu dalam penelitian ini, diantaranya adalah yang dipaparkan 

dalam jurnal Darul ‘Ilmi, karya Amir Hamzah Lubis, dengan judul 

“Pendidikan Keimanan Dan Pembentukan Kepribadian Muslim”. Dalam 

jurnal ini disimpulkan bahwa pendidikan keimanan merupakan bagian integral 

dari aspek program pendidikan Islam. Sebagai bagian terpenting dari 

pendidikan Islam, pendidikan keimanan atau aqidah memiliki fungsi strategis 

dalam membentuk kepribadian muslim, karena iman meletakkan dasar-dasar 

keyakinan, sehingga fitrah anak menjadi berkembang sesuai ajaran Islam. 

Kedudukan pendidikan keimanan dalam proses pembentukan kepribadian 

muslim merupakan pondasi pokok dalam Islam.5 

Penelitian terkait pendidikan Kuttab diantaranya adalah penelitian 

Dinda Sintia Daylis, dengan judul “Manajemen Perencanaan Kurikulum 

Kuttab Al Fatih Tanggerang Selatan”. Dalam penelitian ini menjabarkan 

tentang manajemen perencanaan kurikulum di kuttab Al-Fatih Tangerang 

Selatan. Kurikulum Kuttab Al Fatih (pusat) sudah memiliki tim khusus untuk 

merancang isinya, dan cabang hanya mengembangkannya saja. Kurikulum di 

Kuttab Al Fatih ada dua fokus yaitu kurikulum iman dan kurikulum Qur’an.6 

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang luar biasa pada segala 

sektor termasuk pada sektor pendidikan. Terlebih pada pendidikan model 

                                                           
 4 George Makdisi, Typology of Abad Institutions (London: The Alden Press Limited, 

1990), hlm. 48.  

 5 Amir Hamzah Lubis, Pendidikan Keimanan dan Pembentukan Kepribadian 

Muslim, Jurnal Darul ‘Ilmi Vol. 04, No. 01 Januari 2016. 

 6 Dinda Sintia Daylis, Manajemen Perencanaan Kurikulum Kuttab Al Fatih Tanggerang 

Selatan, Penelitian: 2019. 
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Kuttab yang membutuhkan mulazamah/pertemuan secara langsung antara guru 

dan murid saat pembelajaran. Hal-hal tersebut yang menjadi latar belakang 

masalah, sehingga penulis tertarik untuk meneliti implementasi pendidikan 

iman dan Qur’an di lembaga pendidikan model kuttab saat pandemi Cocid-19. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Mengetahui implementasi 

pendidikan iman dan Qur’an masa sebelum dan saat pandemi Covid-19 di 

Kuttab Ibnu Abbas Surakarta. 2) Mengetahui keunggulan dan kelemahan 

pendidikan model kuttab. 3) Mengetahui kendala dan solusi dalam 

implementasi pendidikan iman dan Qur’an masa pandemi Covid-19 di Kuttab 

Ibnu Abbas Surakarta. 

 

2. METODE  

Paradigma penelitian yang digunakan adalah paradigma penelitian 

kualitatif. Karena fokus pada fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, 

yang berkaitan dengan perilaku, persepsi, motivasi secara menyeluruh dengan 

mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks 

alamiah dan tidak berkaitan dengan data-data angka.7  Penelitian ini termasuk 

jenis penelitian lapangan atau field research. Penelitian lapangan dilakukan 

secara sistematis mengangkat data yang ada dilapangan.8  

Penelitian ini dilakukan di Kuttab Ibnu Abbas yang berlokasi di Kota 

Surakarta. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji validitas data pada 

penelitian ini memakai teknik triangulasi ialah untuk menguji kredibilitas data 

(derajat kepercayaan) dilaksanakan dengan cara mengecek data dengan sumber 

yang sama dan menggunakan teknik berbeda. Analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah model sirkuler. Yaitu analisis proses dilapangan 

yang terdiri dari pertanyaan penelitian, pengumpulan data, analisis data, 

verifikasi, dan laporan berdasarkan catatan/ingatan. Setelah diperoleh data 

                                                           
 7 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung:PT Remaja 

RosdaKarya), hlm. 6  
8 Sudarno Shobron, dkk, Pedoman Penulisan Tesis, (Surakarta: Program Pascasarjana 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020), hlm. 14 
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maka analisis dilakukan dengan cara: reduksi data, display data serta 

mengambil kesimpulan dan verifikasi. 

 

3. HASIL PEMBAHASAN 

1) Implementasi Pendidikan Iman Dan Qur’an Di Kuttab Ibnu 

Abbas Surakarta 

Pendidikan iman adalah proses memberikan pemahaman dan nilai-

nilai keyakinan kepada seseorang terhadap Allah, Rasul, hari akhir, dan 

rukun iman yang lain dan mewujudkan keyakinan tersebut dengan ucapan 

lisan dan perbuatan berupa amal. Adapun implementasi iman di Kuttab 

Ibnu Abbas Surakarta yaitu penanaman iman kepada para santri melalui 

metode dan strategi pembelajaran. Iman dan Qur’an menjadi grand 

desaign kurikulum. Semua pelajaran di kemas dalam dalam bingkai iman 

dan Qur’an. Iman menjiwai setiap pelajaran yang ada. Sehingga 

terbentuklah manusia rabbani dan berkepribadian yang sesuai dengan 

cita-cita islam.9 

  Adapun tahap-tahap implementasi pendidikan imam di Kuttab 

Ibnu Abbas Surakarta adalah sebagai berikut. 

a. Training untuk para asatidz 

Di awal berdirinya kuttab adalah diikutkannya beberapa asatidz 

pada kajian atau whork shop yang diadakan oleh Ust. Budi Ashari, Lc, 

sebagai pendiri Kuttab Al Fatih, sekaligus sebagai pionir adanya 

pendidikan model kuttab di masa sekarang. Dari whork shop yang 

diadakan ini kemudian para asatidz memiliki gambaran secara umum 

model kurikulum yang ada di kuttab. Pemahaman guru terhadap konsep 

iman yang benar ini akan sangat berpengaruh kepada kualitas para 

santrinya. 

b. Pembuatan konsep iman dalam pembelajaran 

                                                           
9  Simpulan hasil wawancara dengan Rahmat Tri Nugroho, kepala bidang kurikulum 

Kuttab Ibnu Abbas Surakarta, pada tanggal 21 April 2021. 
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Pada tahap ini para asatidz senior dan yayasan, membuat 

kurikulum atau konsep iman. Pelajaran iman tidak nampak secara 

eksplisit, akan tetapi iman ini menjiwai setiap pembelajaran yang ada.  

c. Tahap Implementasi  

Tahap ini adalah tahap Implementasi pendidikan iman adalah 

penanaman iman kepada santri di Kuttab Ibnu Abbas. Setelah konsep 

iman sudah ada, maka langkah terakhir adalah bagaimana 

menyampaikan pelajaran dan muatan iman yang ada dalam setiap 

pembelajaran. Adapun metode implementasi iman di Kuttab Ibnu 

Abbas Surakarta adalah dengan metode kisah Qur’an dan Siroh Nabi, 

metode keteladanan, metode pembiasaan, metode ibrah dan 

mau’idzah, dan metode Targhib dan Tarhib atau istilahnya kita kenal 

dengan reward dan punishment. 

Implementasi pendidikan al-Qur’an memiliki peranan penting 

dalam kehidupan manusia, maka tahap mampu membaca al-Qur’an 

dengan benar (fasih) hendaknya menjadi konsentrasi dan bagian 

terpenting dalam pendidikan Islam. Sedangkan metode pembelajaran 

al-Qur’an sudah banyak ditemukan oleh para pakar praktisi 

pendidikan al-Qur’an, maka hendaknya pelaksanaan pembelajaran al-

Qur’an memperhatikan dan mengikuti teori yang sudah ada.10 

2) Implementasi Pendidikan Iman dan Qur’an Masa Sebelum dan Selama 

Pandemi Covid-19 

a. Implementasi pendidikan iman dan Qur’an masa sebelum pandemi 

Masa sebelum pandemi adalah masa normal, dimana pandemi 

Covid-19 belum mewabah ke berbagai tempat di dunia dan tidak  

mempengaruhi sektor pendidikan. Adapun pelaksanaan pembelajaran 

di kuttab masa sebelum pandemi adalah dengan halaqoh dan 

mulazamah  antara guru dan santri mulai dari pukul 07.00 s.d. 13.00. 

                                                           
10 Muthoifin, dkk, Metode Pembelajaran Taḥfīẓ al-Qur’an Di Madrasah Aliyah Taḥfīẓ 

Nurul Iman Karanganyar Dan Madrasah Aliyah Al-Kahfi Surakarta. Profetika Jurnal Studi Islam, 

Vol. 17, No 02, Desember 2016, hlm. 32. 
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Pembelajaran dalam kondisi normal, 1 jam pelajaran adalah 35 

menit. Salah satu waktu penting dalam implementasi iman dan adab 

adalah waktu kudapan (istirahat), yaitu waktu dilaksanakannya makan 

dan sholat. Masa sebelum pandemi menuntut para pendidik untuk lebih 

ekstra dalam mengamati adab makan dan waktu sholat para santri.  

b. Implementasi Pendidikan Iman dan Qur’an Masa Pandemi  

Implementasi Pendidikan Iman dan Qur’an Masa Pandemi 

menerapkan metode daring dan luring. Di awal pandemi, pemerintah 

melarang pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah. Kegiatan 

pembelajaran dengan daring (dalam jaringan) aplikasi yang digunakan 

untuk komunikasi adalah whats app, sedangkan kegiatan 

pembelajaran dan pemberian mau’idzah/nasihat melalui zoom 

meeting. Penggunaan aplikasi zoom meeting dimaksudkan supaya 

guru bisa bertatap muka langsung dengan santri, sehingga adab santri 

kepada guru dan adab berpakaian bisa dinilai langsung oleh guru. 

Setoran hafalan para santri dilakukan secara on line melalui video call. 

Jadwal pelajaran dibuat sebagaimana biasa, hanya saja durasi waktu 

lebih pendek dan pelaksanaan lebih fleksibel.11 

Seiring berjalannya waktu, metode daring ini dinilai tidak 

maksimal dan memunculkan persoalan. Kecanggihan teknologi tetap 

tidak bisa menggantikan peran seorang guru. Hal ini dikarenakan 

pendidikan model kuttab mengedepankan adab, aplikasi ilmu, dan 

hafalan, sedangkan pembelajaran-pembelajaran tersebut akan sulit 

direalisasikan jika guru dan murid tidak bertemu secara langsung. 

Kebijakan kuttab untuk mengantisipasinya kendala di atas 

adalah berupaya untuk mengadakan pembelajaran tatap muka di 

sekolah. Meskipun pemerintah masih membatasi pembelajaran di 

sekolah, namun karena jumlah santri kuttab yang sedikit, maka hal ini 

memungkinkan untuk dilaksanakan. Penerapan protokol kesehatan 

                                                           
11 Simpulan wawancara dengan Danang Susilo, Kepala Kuttab Ibnu Abbas Surakarta, 

pada tanggal 21 April 2021, Pukul 10.30 
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menjadi hal penting yang harus dijalankan. Serta, kesediaan dan 

kesiapan orang tua untuk memberikan izin kepada anaknya sebagai 

kuncinya. Namun, bagi wali santri yang tidak siap untuk memasukkan 

anaknya ke sekolah, maka akan dilayani secara daring, yaitu melalui 

zoom meeting secara langsung saat guru mengajar di dalam kelas 

Tabel 1 Perbedaan Implementasi Pendidikan Iman dan Qur’an 

Sebelum dan Masa Pandemi 

No. Sebelum Pandemi Masa Pandemi 

1 

Implementasi iman dan Qur’an 

dilaksanakan dengan metode 

berhalaqoh dan mulazamah 

Pembelajaran dilaksanakan secara 

daring dengan zoom meeting, 

metode luring dengan halaqoh 

dengan menerapkan protokol 

kesehatan 

2 

Implementasi iman dan adab bisa 

menerapkan semua metode 

(kisah, keteladanan, mau’idzah, 

dll) 

Implementasi iman dan adab dengan 

metode mau’izah melalui zoom 

secara langsung 

3 

Lembar amal yaumi dikontrol 

langsung oleh guru 

Kontrol amal yaumi/aplikasi iman 

dan adab via google form yang diisi 

oleh orang tua 

4 

Materi pembelajaran iman dan 

Qur’an disampaikan secara 

penuh dan waktu pembelajaran 1 

JP = 35 menit 

Ada penyesuaian materi iman dan 

Qur’an karena waktu pembelajaran 

lebih pendek, 1 JP = 30 menit 

3) Keunggulan dan Kelemahan Pendidikan Kuttab 

Kuttab Ibnu Abbas Surakarta termasuk pendidikan nonformal 

ditingkat dasar yang berbasis Islam. Pendidikan nonformal yaitu jenis 

pendidikan yang diselenggarakan secara mandiri oleh masyarakat. Kuttab 

Ibnu Abbas sudah mendapatkan izin PKBM (Pusat Kegiatan Belajar 

Masyarakat) pada tanggal 19 Februari 2019, dan bisa menyelenggarakan 

ujian kelulusan sendiri. 
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Kuttab Ibnu Abbas mempunyai tujuan untuk menghadirkan konsep 

dan kurikulum pendidikan yang mampu menciptakan generasi yang 

unggul, yang diambil dari nilai-nilai keteladanan Rasulullah Shalallahu 

‘alaihi wa Sallam kemudian mengimplementasikannya pada zaman ini 

dengan mengedepankan pendidikan adab sebelum ilmu serta menanamkan 

iman sebelum Qur’an. Tujuan tersebut selaras dengan tujuan pendidikan 

Nasional, yaitu menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa.12 

Berdasarkan teori dan analisis data yang didapatkan, pendidikan 

model kuttab memiliki keunggulan dan kelemahan. Diantaranya bisa 

diamaati dalam tabel berikut. 

Tabel 2 Keunggulan dan Kelamahan Kuttab 

No. Keunggulan Kelemahan 

1 

Sesuai dengan konsep pendidikan 

yang dibangun oleh Rasulullah 

Shalallahu ‘alaihi wa Sallam 

Belum dikenal secara luas dan 

perlu penanaman kepercayaan 

kepada masyarakat umum 

2 

Lebih bebas dalam membuat 

kurikulum sesuai dengan visi misi 

yang diharapkan 

Belum ada prototype sebagai 

rujukan, sampai sekolah tinggi 

3 

Diakui secara syar’i melawan 

sekulerisme, karena ilmu di 

aplikasikan dalam kehidupan 

Statusnya adalah sekolah 

nonformal 

4 

Mengembalikan peran orang tua 

sebagai pendidik utama 

Belum punya standar administrasi 

sehingga perlu penyesuaian yang 

banyak jika ada akreditasi dari 

diknas 

5 
Selaras dengan tujuan pendidikan 

Nasional 

 

                                                           
12  Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003. Diakses dari 

http://pmpk.kemdikbud.go.id. Pada 27 Agustus 2021, pukul 19.30. 

http://pmpk.kemdikbud.go.id/
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6 

Menjadi solusi problematika 

pendidikan yang ada, yaitu adab 

atau karakter 

 

7 

Lebih efektif, yaitu pendidikan 

diniyah lebih dominan, sedangkan 

ilmu umum diambil yang 

bermanfaat saja (ulumun nafi’ah) 

 

8 
Lebih fleksibel dalam mengatur 

manajemen sekolah 

 

9 

Koordinasi dan evaluasi lebih 

mudah karena kesamaan visi dan 

mind set para pendidiknya 

 

10 
Tidak disibukkan dengan 

administrasi yang banyak 

 

 

4) Kendala dan Solusi Implementasi Pendidikan Iman dan Qur’an Dimasa 

Pandemi 

1. Kendala implementasi Pendidikan Iman dan Qur’an Dimasa Pandemi 

a. Adanya pengurangan waktu di masa pandemi menyebabkan 

capaian kurikulum disesuaikan kondisi 

b. Ada nilai yang hilang saat pembelajaran dilakukan secara daring 

c. Pemahaman murid yang berbeda-beda  

d. Kendala sinyal dan perangkat daring 

e. Tidak bisa mengontrol langsung implementasi iman dan adab anak 

2. Solusi implementasi Pendidikan Iman dan Qur’an Dimasa Pandemi 

a. Pemilihan materi yang akan disampaikan 

b. Kegiatan pembelajaran melalui zoom meeting  supaya bisa 

langsung bertatap muka 

c. Membuat kelompok belajar atau home visit 

d. Mengupayakan adanya pembelajaran tatap muka 
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e. Kontrol amal bekerjasama dengan orang tua dengan check list 

dengan google form 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, peneliti mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi pendidikan iman dan Qur’an masa sebelum pandemi Covid-

19 di Kuttab Ibnu Abbas dilakukan dengan berhalaqoh dan mulazamah; 

semua metode implementasi iman bisa digunakan; lembar amal yaumi 

dikontrol langsung oleh guru; materi pembelajaran iman dan Qur’an 

disampaikan secara penuh dan waktu pembelajaran 1 JP = 35 menit. 

Sedangkan implementasi iman dan Qur’an saat pandemi dilaksanakan 

secara daring dan luring. Metode daring mengunakan zoom meeting untuk 

melihat langsung adap santri; kontrol amal yaumi santri dilakukan oleh 

orang tua dengan mengisi google form dan ada penyesuaian materi iman dan 

Qur’an karena waktu pembelajaran lebih pendek, yaitu 1 JP = 30 menit. 

Metode luring dengan halaqoh dengan menerapkan protokol kesehatan. 

2. Keunggulan pendidikan kuttab diantaranya adalah kuttab sesuai dengan 

konsep pendidikan yang dibangun oleh Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa 

Sallam; lebih bebas dalam membuat kurikulum sesuai dengan visi misi; 

diakui secara syar’i melawan sekulerisme; mengembalikan peran orang tua 

sebagai pendidik utama; selaras dengan tujuan pendidikan Nasional; 

menjadi solusi problematika pendidikan yang ada, yaitu adab atau karakter; 

lebih efektif, yaitu pendidikan diniyah lebih dominan, sedangkan ilmu 

umum diambil yang bermanfaat saja (ulumun nafi’ah); lebih fleksibel dalam 

mengatur manajemen sekolah; koordinasi dan evaluasi lebih mudah karena 

kesamaan visi dan mind set para pendidiknya; tidak disibukkan dengan 

administrasi yang banyak. Adapun kelemahan kuttab antara lain: belum 

dikenal secara luas oleh masyarakat umum; belum ada prototype sebagai 

rujukan, sampai sekolah tinggi; statusnya adalah sekolah nonformal; dan 

belum punya standar administrasi. 
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3. Adapun kendala dalam implementasi pendidikan iman dan Qur’an masa 

pendemi Covid-19 adalah adanya pengurangan waktu di masa pandemi 

menyebabkan capaian kurikulum disesuaikan kondisi; ada nilai yang hilang 

saat pembelajaran dilakukan secara daring; pemahaman murid yang 

berbeda-beda; kendala sinyal dan perangkat daring; tidak bisa mengontrol 

langsung implementasi iman dan adab anak; Adapun solusi dari kendala 

tersebut adalah pemilihan materi yang akan disampaikan disesuaikan 

dengan kondisi; kegiatan pembelajaran melalui zoom meeting  supaya bisa 

langsung bertatap muka; membuat kelompok belajar atau home visit; 

mengupayakan adanya pembelajaran tatap muka; kontrol amal bekerjasama 

dengan orang tua dengan check list dengan google form.  
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