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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Implementasi pendidikan iman dan Qur’an menjadi hal yang penting 

dalam kehidupan manusia, karena iman dan Qur’an merupakan dasar dan 

pedoman hidup. Di dunia pendidikan Islam, iman dan Qur’an menjadi 

pembelajaran utama yang disampaikan kepada murid-murid. Implementasi 

pendidikan iman dan Qur’an tiap lembaga pendidikan bias berbeda dan tak 

jarang kita jumpai hanya sekedar transfer pengetahuan saja. Berbeda dengan 

lembaga pendidikan model kuttab, yang mempunyai konsentrasi pada 

kurikulum Iman dan Kurikulum Qur’an sampai pada tahap aplikasi amal.4 

Kuttab adalah sekolah permulaan rendah di zaman sahabat nabi dan 

para salaful ummah. Keinginan umat untuk kembali ke generasi awal/salaful 

ummah membuat para da’i dan para pendidik untuk meniru semua yang 

dilakukan oleh para pendahunya, tak terkecuali dibidang pendidikan. 

Sedangkan menurut Zuhairini, sebelum Islam datang, masyarakat Arab, telah 

mengenal adanya pendidikan rendah yang bernama kuttab. Kuttab berasal dari 

kata dasar kataba yang mengandung arti menulis. Sedangkan kuttab itu sendiri 

artinya tempat menulis, atau tempat dimana berlangsungnya kegiatan untuk 

tulis menulis.5 

                                                           
4 Dikutip dari http://www.kuttabalfatih.com/project/purwekerto/,  tanggal 1 April 2021 

jam 10.00 WIB 
5 Zuhairini, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 98. 
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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 

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.6  

Mayoritas ilmu yang dimiliki hasil didikan saat ini hanya berhenti pada 

tataran teori dan minim aplikasi. Maka, menjadi hal yang menarik bagi kita 

untuk mempelajari pendidikan model kuttab ini. Kuttab berusaha untuk 

mewujudkan esensi dari pendidikan dalam Islam, yaitu melahirkan manusia-

manusia sholeh dalam ilmu, amal, dan akhlaknya. Selain itu kuttab juga 

mempunyai komitmen untuk mengajarkan iman dan Qur’an di usia dasar. 

Namun, pendidikan model kuttab ini belum begitu dikenal oleh masyarakat 

Islam secara umum.7  

Masa pandemi Covid-19 saat ini memberikan dampak yang luar biasa 

kepada semua sektor kehidupan, tak terkecuali di dunia pendidikan dan 

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

1990), hlm. 48.  

 7 Riyuzen, Strategi Pengelolaan Pendidikan Islam, Jurnal Pendidikan Islam Vol. 8 No. 

II, 2017, hlm. 147. 
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termasuk kuttab didalamnya. Pendidikan kuttab menghajatkan situasi normal 

dan tatap muka dalam menyampaikan materi sesuai kurikulum yang ada. 

Karena didalamnya terdapat ruh adab yang harus diajarkan dan diteladankan 

secara langsung. Hal ini menjadi tantangan dan kendala tersendiri bagi 

pendidikan model kuttab ini. Berdasarkan data dari WHO, pandemi Covid-19 

telah melanda ratusan negara di dunia, termasuk di Negara Indonesia.8  

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.9  

Hal-hal di atas yang menjadi latar belakang masalah yang membuat 

penulis tertarik untuk meneliti implementasi pendidikan iman dan Qur’an di 

lembaga model kuttab saat pandemi sekaligus tentang kelebihan dan 

                                                           
 8 WHO, Coronavirus disease (Covid-19) outbreak, 2020. 

9 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 

https://dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikti/kabar/tantangan-dunia-pendidikan-di-masa-pandemi/
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kekurangan pendidikan model kuttab saat ini. Penelitian dilakukan di Kuttab 

Ibnu Abbas Surakarta dengan judul “Implementasi Pendidikan Iman Dan 

Qur’an Masa Pandemi Covid-19 Di Kuttab Ibnu Abbas Surakarta Tahun 

2020/ 2021”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka pokok masalah 

yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana implementasi pendidikan iman dan qur’an masa sebelum dan 

saat pandemi Covid-19 di Kuttab Ibnu Abbas Surakarta? 

2. Apa keunggulan dan kelemahan pendidikan model kuttab? 

3. Apa kendala dan solusi dalam implementasi pendidikan iman dan Qur’an 

masa pandemi Covid-19 di Kuttab Ibnu Abbas Surakarta? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok masalah yang telah dirumuskan di atas, maka 

tujuan 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. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, diantaranya yaitu: 
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1. Manfaat Akademik 

Secara akademik, penelitian ini diharapkan memberikan 

sumbangan pemikiran kepada dunia pendidikan saat ini dalam 

menyelenggarakan pendidikan terutama terkait dengan pendidikan 

model kuttab. 

2. Manfaat Praktis 

1) Bagi Lembaga 

Manfaat praktis bagi lembaga terkait, penelitian ini diharapkan 

memberikan tambahan wawasan sekaligus masukan bagi lembaga 

untuk perbaikan. 

2) Bagi Masyarakat 

Manfaat praktis bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan 

memberikan referensi dan khazanah tentang pendidikan saat ini, 

terutama dalam implementasi iman dan Qur’an di lembaga pendidikan 

Islam. 

D. Telaah Pustaka 

Pada kajian pustaka ini akan dimunculkan beberapa penelitian-

penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis teliti. Dari penelitian 

yang sudah ada kemudian dikembangkan dengan fokus yang berbeda yaitu 

pada situasi dan kondisi saat ini. 

Pertama, 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 
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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. Hal ini didasarkan kepada cita-

cita bahwa perkembangan kepribadian luhur setiap muslim hanya akan berjalan 

baik, manakala didasari pendidikan keimanan yang benar, sehingga 

kepribadiannya menjadi dekat dengan Allah ta’ala, ikhlas, tawadhu’, dan 

senantiasa mengabdi kepada Allah ta’ala. Melaksanakan amar makruf nahi 

munkar untuk menegakkan cita-cita terwujudnya umat Islam sebagai umat 

terbaik.10 

Kedua, jurnal Prosiding Al Hidayah Pendidikan Islam, karya 

Muhammad Dony Purnama dkk, dengan judul “Implementasi Metode 

Pembelajaran Al Quran Bagi Santri Usia Tamyiz Di Kuttab Al-Fatih 

Bantarjati Bogor”. Dalam jurnal ini disimpulkan bahwa, pertama 

implementasi pembelajaran al-Quran untuk santri tamyiz di Kuttab Al-Fatih 

Bantarjati Kota Bogor adalah santri-santri diajarkan untuk menghafal, 

membaca, menulis, dan mentadabburi al-Quran. Kedua, faktor yang menjadi 

pendukung implementasi metode pembelajaran al-Quran bagi santri usia 

tamyiz diantaranya adalah (1). Adab, (2). Orang tua, dan (3) Kompetensi guru. 

                                                           
 10 Amir Hamzah Lubis, Pendidikan Keimanan dan Pembentukan Kepribadian 

Muslim, Jurnal Darul ‘Ilmi Vol. 04, No. 01 Januari 2016. 
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Ketiga, faktor penghambat implementasi metode pembelajaran al-Quran bagi 

santri usia tamyiz adalah (1). Adab yang tidak baik. (2). Kurangnya kontrol 

orangtua di rumah. Keempat, solusi dari faktor penghambat implementasi 

metode pembelajaran al-Quran untuk santri usia tamyiz di Kuttab Al-Fatih 

Bantarjati Kota Bogor adalah (1). Dialog empat mata dengan santri, dan (2). 

Komunikasi antara guru dan orangtua.11 

Ketiga, Khazanah Jurnal Mahasiswa, milik Widiani Hidayati dan Widia 

Khumaira dengan judul “Pembelajaran Tahfidzul Quran Di Pesantren Pada 

Masa Pandemi Covid-19”. Dalam jurnal ini disimpulkan bahwa pembelajaran 

tahfiz di Pesantren Tahfidz Daarul Quran Takhasus II Cikarang pada saat 

pandemi dilakukan dengan cara daring (dalam jaringan) dan luring (luar 

jaringan). Pada pelaksanaannya, baik luring dan daring dilakukan dengan 

teknik sorogan dan sima’i. Yang menjadi perbedaan adalah pada saat daring, 

alokasi waktu pembelajaran dikurangi menjadi dua pertemuan melaui Video 

Call WhatsApp. Dan ketika luring pembelajaran tahfidz kembali menjadi 4-5 

kali pertemuan dengan santri menggunakan masker dan protokol kesehatan. 

simpulan dari penelitian ini bahwa pembelajaran Tahfidz secara luring lebih 

efektik dibandingkan pembelajaran Tahfidz secara daring, hal ini bisa dilihat 

berdasarkan kuantitas hafalan dan motivasi belajar santri yang lebih bagus 

ketika pembelajaran tahfidz secara tatap muka atau luring.12 

                                                           
 11  Muhammad Dony Purnama, M. Sarbini, Ali Maulida, “Implementasi Metode 

Pembelajaran Al Quran Bagi Santri Usia tamyiz di Kuttab Al-Fatih Bantarjati Bogor”. Prosiding 

Al Hidayah Pendidikan Agama Islam 2019. 

 12 Widiani Hidayati dan Widia Khumaira, Pembelajaran Tahfizul Quran Di Pesantren 

Pada Masa Pandemi COVID-19. Khazanah Jurnal Mahasiswa, Volume 12 Nomor 1, 2020. 
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Keempat, 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.13 

Kelima, Tesis Rita Putri Anjani, dengan judul “The Implementation Of 

Faith Curriculum In Kuttab Al-Fatih North Purwokerto Banyumas Regency”. 

Dalam penelitian ini menyimpulkan adanya tiga tahap dalam implementasi 

kurikulum iman di Kuttab Al Fatih Purwokerto Utara, yaitu 1. Pemahaman 

kurikulum iman, yaitu dengan mengadakan kegiatan selama 4-6 bulan di kuttab 

pusat atau cabang yang ditunjuk. 2. Perencanaan kurikulum kuttab, yaitu 

menyiapkan administrasi berupa Rencana Kegiatan Kuttab (RKK) dan Belajar 

Bersama Orang Tua (BBO). 3. Implementasi Kurikulum Iman, yaitu interaksi 

antara guru dan siswa dalam sekolah, dengan sistem metode pengajaran Nabi 

Muhammad Saw dan lebih mengutamakan adab siswa, ditambah lagi dengan 

modul pendukung pembelajaran.14 

Keenam, penelitian Setyo Dwi Putranto, dengan judul “Sistem 

Pendidikan Islam Model Kuttab (Studi Kasus Di Kuttab Al-Fatih Malang)”. 

Dalam penelitian ini mendeskripsikan tentang sistem pendidikan Kuttab Al-

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

Selatan, Penelitian: 2019. 

 14 Rita Putri Anjani, The Implementation Of Faith Curriculum In Kuttab Al-Fatih North 

Purwokerto Banyumas Regency,  Tesis: 2018. 
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Fatih Malang yang meliputi tujuan pendidikan, kurikulum, pendekatan, 

metode, evaluasi, serta penilaian. Selain itu juga menjelaskan relevansi sistem 

pendidikan Kuttab Al-Fatih dengan pendidikan di Indonesia.15 

Ketujuh, jurnal pendidikan anak usia dini hasil penelitian Wildan Saugi, 

dengan judul “Implementation of Curriculum Kuttab Al-Fatih on Children at 

an Early Age”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan 

kurikulum “Iman sebelum Qur’an dan Adab sebelum Ilmu”. Dalam penerapan 

kurikulum, Iman dan Adab adalah yang pertama ditanamkan ketika anak 

masuk kuttab, dan terus dikuatkan selama proses pembelajaran. Iman 

diterapkan melalui kisah dan berdasarkan metode penyampaian wahyu al-

Qur’an. Kurikulum “Adab Sebelum Ilmu” diterapkan melalui teladan adab dari 

para penyelenggara pendidikan, pendidikan calon guru sebagai teladan adab, 

dan pengamalan adab menuntut ilmu bagi siswa.16 

Kedelapan, jurnal Agus Setiawan, dalam Borneo International Journal 

of Islamic Studies, dengan judul “Contribution of Pondok Pesantren Tahfizh 

Al-Qur’an in Responding to the Digital Era in South Borneo”. Penelitian ini 

berisi tentang paparan negatif terhadap ketergantungan anak-anak pada 

perangkat, ponsel, laptop dan game online secara tidak langsung dapat merusak 

pendidikan anak di era digital. Era digital disertai dengan era disruptif itu 

meresapi kehidupan Pendidikan. Tentu hal ini meresahkan orang tua untuk 

mendidik kehidupan anak-anak. Menghadapi masalah tersebut, beberapa orang 

                                                           
 15 Setyo Dwi Putranto, Sistem Pendidikan Model Kuttab (Study Kasus Di Kuttab Al-

Fatih Malang), Penelitian 2016. 
16 Wildan Saugi, Implementation of Curriculum Kuttab Al-Fatih on Children at an Early 

Age, Jurnal Obsesi:Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Vol.5/1, 2021. 
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tua membekali pendidikan anak-anak mereka dengan pendidikan Alquran 

sejak dini usia. Saat ini, pilihan orang tua murid adalah pesantren, disana 

diajarkan nilai-nilai pendidikan Islam atau lebih khusus lagi di pendidikan 

tahfizh al-Qur'an.  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memetakan kontribusi 

Pesantren Tahfizh al-Qur'an al-Ihsan Bentok dan persepsi masyarakat tentang 

keberadaan Pondok Pesantren Sekolah Tahfizh al-Qur'an al-Ihsan Bentok 

generasi alfa di era digital. Hasil dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pusat 

pendidikan Islam Tahfizh al-Qur'an al-Ihsan Bentok menjalankan peran 

penting dalam bentuk pendidikan al-Qur'an dan pendidikan Islam yang 

terkonsentrasi pada bidang tahfidz al-Qur'an khususnya anak-anak yang 

memasuki generasi alfa.17 

Kesembilan, jurnal Rasyid Anwar Dalimunthe, dalam Proceeding 

International Seminar on Islamic Studies, dengan judul “Challenges Of Islamic 

Teachers In Implementing The Tahfiz Qur’An Program During The Covid-19 

Pandemic”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tantangan dan cara 

meminimalisirnya dalam melaksanakan program al-Qur'an tahfidz di SD 

Swasta al Azhar Medan di masa pendemi Covid-19.  

Metode yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif kualitatif dan 

menggunakan wawancara, observasi. Analisis data menggunakan triangulasi. 

Hasil penelitian didapat, tantangan yang dihadapi guru adalah banyaknya 

                                                           
17 Agus Setiawan, Contribution of Pondok Pesantren Tahfizh al-Qur’an in Responding 

to the Digital Era in South Borneo, Borneo International Journal of Islamic Studies, Vol.2/2, May 

2020. 
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waktu yang terlewat karena santri tidak mengikuti program tahfidz al-Qur'an 

tepat waktu, komunikasi terputus-putus karena gangguan jaringan, hafalan 

yang diberikan kurang lengkap, beberapa siswa sering lupa apa yang telah 

mereka hafal. Sedangkan cara guru meminimalkan tantangan ini, adalah 

dengan Ustadz selalu mengingatkannya melalui whatsapp sebelum penerapan 

al-Qur'an tahfiz program dimulai, selalu meminta siswa untuk menghafal tugas 

sebelum hari setoran, selalu mengingatkan siswa melalui whatsapp untuk 

mengulang hafalan mereka di rumah. Adapun kesimpulan dari studi ini, adalah 

pentingnya kerjasama guru dan orang tua dalam memperhatikan, 

mengarahkan, dan memotivasi siswa untuk mengikuti proses pembelajaran, 

khususnya dalam mengikuti pembelajaran pelaksanaan program tahfidz al-

Qur’an dari sekolah.18 

Kesepuluh, jurnal Sutarto, dalam jurnal konseling dan pendidikan, 

dengan judul “Teacher Strategies in Online Learning to Increase Students’ 

Interest in Learning During Covid-19 Pandemic”. Penelitian ini berfokus pada 

pemahaman dan eksplorasi strategi yang digunakan oleh para guru SDIT Rabbi 

Radhiyya Curup untuk meningkatkan minat belajar dan ekspresi siswa dalam 

pembelajaran Online selama pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi di mana kepala sekolah, 

wakil kepala sekolah bagian kurikulum, guru, dan siswa menjadi informan 

dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan 

                                                           
18  Rasyid Anwar Dalimunthe, Challenges Of Islamic Teachers In Implementing The 

Tahfiz Qur’An Program During The Covid-19 Pandemic, Borneo Proceeding International 

Seminar on Islamic Studies, Vol.2/1, 2021. 
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wawancara semi-terstruktur yang dianalisis dengan model Miles dan 

Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan guru 

untuk meningkatkan minat belajar siswa adalah dengan memberikan 

pemahaman kepada siswa tentang pentingnya belajar; membuat materi 

pembelajaran yang singkat, jelas, dan menarik, melakukan evaluasi secara 

berkala dan berkelanjutan. Pembelajaran online, membuat siswa mendapatkan 

sesuatu yang menyenangkan, tetapi mereka kurang memiliki kebersamaan 

bersama teman-teman mereka.19 

Kesebelas, jurnal Hafnidar, dalam jurnal pendidikan Islam, dengan 

judul “The Implementation of Role of Kuttab Al-Fatih (KAF) Philosophy in 

Islamic Character Education”. Penelitian ini berfokus untuk memahami 

implementasi peran Kuttab al Fatih (KAF) dalam pendidikan karakter Islami. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini mengungkapkan 

bahwa filosofi KAF adalah "iman sebelum al-Quran”; “adab sebelum ilmu”; 

dan “ilmu sebelum 'amali. Implementasi KAF dalam Pendidikan Karakter 

Islam menciptakan landasan iman yang kokoh yang mengandung nilai-nilai 

dasar untuk siswa yang memiliki karakter kepribadian baik seperti penurut, 

bertanggung jawab, disiplin, pekerja keras, konsentrasi jangka panjang, 

menjauhi larangan, ikhlas, bersyukur, dan termotivasi karena Allah ta’ala. 

Filosofi KAF ini disampaikan kepada semua pihak di KAF termasuk siswa, 

orang tua, guru, manajemen, staff yayasan, cleaning service, dan supir.20 

                                                           
19 Sutarto, Teacher strategies in online learning to increase students’ interest in learning 

during Covid-19 pandemic, jurnal konseling dan pendidikan, Vol. 8/3, 2020. 
20 Hafnidar, The Implementation of Role of Kuttab Al-Fatih (KAF) Philosophy in Islamic 

Character Education, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 13/2, 2019. 
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Kedua belas, jurnal Sayyidah Nusaibah, dalam Journal of Educational 

Sciences, dengan judul “Integration of Tauhid (Faith) Element in Biology 

Education”. Penelitian ini tentang upaya Islamisasi Ilmu di bidang pendidikan 

dengan iman/tauhid. Upaya ini diprakarsai oleh banyak cendekiawan muslim 

untuk melawan sekularisme. Untuk mengimplementasikan unsur-unsur 

keimanan (Tauhid) dalam Pendidikan Sains, maka al-Qur'an adalah pedoman 

utama. Tujuan dari konsep ini untuk menjelaskan tentang unsur-unsur 

keimanan dalam pendidikan biologi. Makalah konsep itu juga mengusulkan 

penerapan unsur keimanan dibuat lebih mendalam untuk setiap subtopik yang 

dipelajari. Penerapan Unsur Iman dalam Pendidikan Sains diharapkan dapat 

menghasilkan satu generasi yang hidupnya berpedoman pada al-Quran dan 

memiliki pemikiran ulul albab yang memiliki ilmu yang mengakar dan 

keimanan yang kuat kepada Allah ta’ala, dengan demikian membentuk 

generasi penerus yang membawa kemakmuran bagi umat manusia.21 

Ketiga belas, jurnal Leni Martha Karisma, dalam Jurnal Pendidikan dan 

Pemberdayaan Masyarakat, dengan judul “Management of classical Islamic 

education”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan Islam 

klasik di Kuttab Al Fatih Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, dan studi 

dokumentasi wawancara. Validitas data dengan teknik entri diperpanjang, 

                                                           
21  Sayyidah Nusaibah, Integration of Tauhid (Faith) Element in Biology Education, 

Journal of Educational Sciences, Vol. 1/1, 2017. 
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teknik ketekunan observasi, dan teknik triangulasi. Hasil penelitian 

menunjukkan pengelolaan pendidikan Islam klasik di Kuttab Al Fatih 

Semarang mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 

evaluasi dilakukan sesuai dengan konsep Islam di masa kejayaan Islam yang 

bercita-cita membangun kualitas generasi. Manajemen seperti perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi Pendidikan Islam klasik di Kuttab Al 

Fatih sangat efektif untuk menciptakan anak didik yang memiliki karakter 

keimanan, menghafal al-Quran, memahami mukjizat al-Quran, menguasai 

bahasa peradaban dan memiliki keterampilan hidup.22 

Keempat belas, jurnal Eka Ari Setyaningrum, dalam Jurnal Pearly 

Childhood Education Papers (Belia), dengan judul “The Implementation of the 

Characters Education to the Early Childhood Based on Akidah (4-6 Years Old) 

in TK Khalifah 29 Surakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

implementasi dari Pendidikan Karakter Berbasis Akidah/Iman serta 

mengetahui masalah dan faktor pendukung pelaksanaan pendidikan karakter 

anak usia dini (4-6 tahun) di TK Khalifah 29 Surakarta. Penelitian ini 

menggunakan kualitatif studi deskriptif. 

Hasil dari penelitian ini adalah Pendidikan karakter TK ini diterapkan 

dengan mengintegrasikan kurikulum tauhid dan kewirausahaan menjadi tiga 

langkah pendidikan karakter, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan 

menggunakan pembiasaan, keteladanan, disiplin ilmu, praktik langsung, 

                                                           
22 Leni Martha Karisma, Management of classical Islamic education, Jurnal Pendidikan 

dan Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 6/2, 2019. 
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penugasan, dan percakapan. Pelaksanaan Pendidikan Karakter berbasis aqidah 

memiliki beberapa kendala, antara lain 1) orang tua yang memiliki visi dan 

tujuan yang berbeda dengan sekolah dan orang tua yang kurang diperhatikan 

kepada anak-anaknya; 2) kurangnya kreativitas guru dalam membuat RPPH; 

3) usia anak-anak yang masih relatif kecil. Sedangkan faktor pendukung seperti 

dukungan orang tua, masyarakat dan tenaga pengajar yang profesional serta 

sarana prasarana yang memadai.23  

Kelima belas, jurnal Fajar Farham Hikam, dalam Proceeding Book Of 

The First International Conference On Culture, Religion, And Education (The 

1st Inter-Culture), dengan judul “Islamic Classical Education Institution Of 

Kuttab Model”. Penelitian ini tentang pendidikan model kuttab. Yaitu satu 

lembaga pendidikan yang mengutamakan karakter di Indonesia. Kuttab adalah 

lembaga pendidikan Islam yang pertama kali didirikan oleh Nabi Muhammad 

Shalallahu ‘alaihi wa Sallam. Kuttab merupakan tempat belajar anak usia 5-12 

tahun. Dalam kuttab, mereka mempelajari al-Qur'an dan adab sebagai dasar 

pembentukan karakter yang baik.24 

Berdasarkan telaah pustaka-pustaka di atas dengan penelitian yang 

dilakukan penulis saat ini terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya 

yaitu membahas tentang pendidikan Iman dan Qur’an; pendidikan model 

kuttab, dan pendidikan di masa pandemi. Perbedaannya adalah pada fokus 

                                                           
23 Eka Ari Setyaningrum, The Implementation of the Characters Education to the Early 

Childhood Based on Akidah (4-6 Years Old) in TK Khalifah 29 Surakarta, Jurnal PEarly 

Childhood Education Papers (Belia), Vol. 6/2, 2017. 
24  Fajar Farham Hikam, Islamic Classical Education Institution Of Kuttab Model, 

Proceeding Book Of The First International Conference On Culture, Religion, And Education (The 

1st Inter-Culture), Agusutus 2019. 
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penelitiannya, waktu  pelaksanaan penelitian, serta lokasi atau tempat 

dilakukannya penelitian. Penelitian yang akan dilakukan penulis sekarang 

fokus utamanya yaitu terkait implementasi pendidikan iman dan Qur’an di 

Kuttab Ibnu Abbas Surakarta. Waktu pelaksanaanya pada tahun 2021, serta 

dilakukan di masa pandemi Covid-19. 

E. Kerangka Teori 

1. Pendidikan Iman 

Pendidikan adalah proses memberikan ilmu atau memberikan 

pemahaman kepada orang lain tentang suatu hal. Pendidikan dapat juga 

diartikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan 

mengembangkan potensi-potensi bawaan, baik jasmani maupun rohani 

sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan.25 

Pendidikan juga bisa diartikan sebagai bimbingan secara sadar oleh 

pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani terdidik atau orang 

yang dididik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.26 Sedangkan 

definisi lain menurut Rois, pendidikan adalah upaya transformasi 

pengetahuan dalam diri individu agar dia tidak hanya memiliki kreatifitas, 

tetapi juga memiliki kesadaran ketuhanan (Transendental).27  

Menurut Syaikh Musthafa al - Ghalayaini Pendidikan atau 

Tarbiyah dapat diartikan sebagai berikut : 

                                                           
25 M.Djumransjah, Filsafat Pendidikan, (Malang:Bayumedia Publishing, 2004), hlm. 22 
26 Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: Al-Ma'arif, 

1978), hlm. 20 
27 Rois Mahfud, Al-Islam; Pendidikan Agama Islam (Yogyakarta: UIN-Malang Press, 

2008) Cet.I, hlm. 16 
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“Tarbiyah ialah: menanamkan akhlak yang utama, budi pekerti yang luhur 

dan didikan yang mulia dalam jiwa anak-anak, sejak kecil sampai ia 

menjadi orang yang punya kemampuan untuk usaha dengan tenaganya 

sendiri. Semuanya itu tidak cukup ditanamkan saja, tetapi bagaikan benih 

yang ditancapkan di dalam bumi, perlu sekali diberi siraman air, 

sedangkan menanamkan sesuatu dalam jiwa anak-anak yang berupa 

akhlak dan budi pekerti itu, bahan penyiramnya ialah memberikan 

petunjuk yang benar dan nasihat yang bermanfaat, sehingga didikan-

didikan yang mereka terima itu tidak hanya mengembang, semacam gabus 

di atas air, tetapi betul-betul menjadi malakah yakni hal-hal yang meresap 

kalbu dan jiwa secara mendalam. Manakala sudah menjadi malakah, maka 

buahnyapun akan tampak di luar, yaitu berupa amal perbutan yang utama, 

kebaikan, kegemaran, bekerja untuk kepentingan tanah air, negara, dan 

bangsa.28 

Pemahaman ahlussunnah wal jama’ah, bahwa iman tidak hanya 

cukup diyakini dalam hati, atau diucapkan dengan lisan saja. Akan tetapi 

keimanan perlu dibuktikan juga dengan amal perbuatan. Maka 

sebagaimana sudah dipahami bahwa iman adalah keyakinan yang disertai 

dengan mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan 

mengamalkan dengan anggota badan.29  

                                                           
28  Al-Ghalayaini Musthafa, Idhotun Nasyiin (Bimbingan Menuju Akhlak Luhur) 

Diterjemahkan oleh Moh. Abdai Rathomy, (Semarang: PT Karya Toha Putra. 2002), hlm. 315 
29 T.M. Hasby As Siddiqy, Al Islam I, (Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 1998), hlm 17. 
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Berdasarkan teori di atas, maka pendidikan iman bisa diartikan 

sebagai 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. 

2. Pendidikan Qur’an 

  Pendidikan menurut Muhamad Nurdin yaitu suatu proses belajar 

dan penyesuaian yang dilakukan individu-individu secara terus menerus 

terhadap nilai budaya dan cita-cita masyarakat, suatu proses di mana suatu 

bangsa mempersiapkan regenerasi untuk menjalankan kehidupan dan 

memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien. Pendidikan lebih dari 

sekedar pengajaran, tapi juga dikatakan sebagai suatu proses transfer ilmu, 

transformasi nilai, dan pembentukan kepribadian dengan segala aspek 

yang dicakupnya. Dengan demikian pengajaran lebih berorientasi pada 

pembentukan spesialis bidang tertentu, sehingga perhatian dan minatnya 

lebih bersifat teknis.30 

Pendidikan Qur’an menjadi bagian kedua setelah iman. Inilah yang 

pernah disabdakan oleh Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa Sallam. 

-وسلم صلى الله عليه-َعْن ُجْنُدِب ْبِن َعْبِد اللَِّه قَاَل ُكنَّا َمَع النَِّبىِ    

                                                           
30  Muhammad Nurdin, Kiat Menjadi Guru Profesional, (Prismasophie: Yogyakarta, 

2004), hlm. 28 dalam Tesis Basruddin, Model Pendidikan Islam Pada Anak Dalam Keluarga 

Muslim Di Era Revolusi Industri 4.0: Studi Pada Orang Tua Siswa Sekolah Islam Terpadu (Sit) 

Insan Madani Palopo, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Iain Palopo 2020, hlm. 14 
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َياٌن َحزَاِورٌَة فَ تَ َعلَّْمَنا اإِليَماَن قَ ْبَل َأْن نَ تَ َعلََّم اْلُقْرآَن ثُمَّ تَ عَ   لَّْمَنا َوَنْحُن ِفت ْ

اناِإيمَ  اْلُقْرآَن فَاْزَدْدنَا بِِه   
Dari Jundub bin Abdillah ia berkata;  

"Ketika kami bersama Nabi Shalallahu 'Alaihi wa Sallam, pada saat itu 

kami merupakan sosok pemuda-pemuda yang kuat. Kami belajar iman 

sebelum mempelajari al-Qur`an, kemudian kami mempelajari al-Qur`an, 

maka dengan begitu bertambahlah keimanan kami."31 

(HR. Ibnu Majah, Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits 

ini shahih) 

 

  Al-Qur’an adalah kitab suci sebagai pedoman hidup manusia. 

Secara istilah al-Qur’an adalah firman Allah Subhanahu wa Ta’ala yang 

mengandung mukjizat, diturunkan kepada penutup para Nabi dan Rasul 

dengan perantara malaikat Jibril ‘alaihissalam., yang tertulis dalam 

mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan dianggap sebagai ibadah 

bagi yang membacanya, yang dimulai dengan surah al-Fatihah dan ditutup 

dengan surah al-Nas.32  

Teori pendidikan Qur’an di atas digunakan dalam penelitian ini, 

karena cukup mudah dipahami dan menumbuhkan pemahaman yang 

gamblang terkait makna Qur’an. Dari pengertian tersebut bisa dipahami 

bahwa pendidikan al-Qur’an adalah proses untuk mempelajari dan 

mengamalkan al-Qur’an.  

                                                           
31  Hasyiatus Sindi Ibnu Majah jilid 1 hlm. 53 hadis nomor 60 dalam 

https://carihadis.com/Hasyiatus_Sindi_Ibnu_Majah/53 

 32 Mardan, al-Qur’an: Sebuah Pengantar Memahami al-qur’an, Cet. I (Jakarta: Mapan, 

2009), hlm. 29. 

https://carihadis.com/Hasyiatus_Sindi_Ibnu_Majah/53
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3. Pendidikan Model Kuttab 

  Kuttab adalah tempat menulis atau tempat di mana 

dilangsungkannya kegiatan tulis menulis. Sedangkan secara istilah kuttab 

adalah model pendidikan ditingkat dasar yang mengajarkan membaca dan 

menulis. Menurut catatan sejarah, bahkan sebelum Islam datang 

masyarakat arab telah mengenal pendidikan dasar model kuttab.33 

  Kuttab adalah konsep pendidikan Islam yang memiliki sejarah 

yang panjang dalam Islam, dan telah berhasil melahirkan orang-orang 

besar. Kuttab telah menghasilkan karya-karya ilmiah yang bisa dirasakan 

hingga saat ini. Seiring dengan hilangnya kuttab, duniapun juga memudar 

cahaya keilmuannya dari para ulama dan ilmuan. Dengan 

memunculkannya kembali pendidikan model kuttab ini, diharapkan akan 

menghadirkan hasil yang sama dengan zaman keemasan Islam dahulu.34 

Landasan teori di atas cukup menjelaskan tentang apa itu kuttab. 

Pada intinya kuttab adalah pendidikan di tingkat dasar yang sudah lama 

ada. Pendidikan kuttab ini telah melahirkan manusia-manusia pilihan yang 

telah memajukan peradaban Islam, sehingga dengan munculnya kembali 

kuttab, diharapkan Islam kembali menguasai peradaban dunia. Teori-teori 

di atas diharapkan mampu memberikan petunjuk untuk melengkapi dan 

memudahkan penelitian yang akan diadakan. 

                                                           
 33 Zuhairini, Sejarah Pendidikan…, hlm. 98. 

 34 Budi Ashari dan S Ilham Sembodo, Modul Kuttab Satu, (Depok: Yasyasan Al-Fatih, 

2012), hlm. 26-27. 
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4. Pendidikan di Masa Pandemi 

Pendidikan di masa pandemi Covid-19 mengalami dampak yang 

luar biasa. Mulai dari kurikulum maupun model pembelajarannya. 

Pemerintah telah memutuskan melalui SKB 4 Menteri terkait pelarangan 

untuk pembelajaran tatap muka yang berada di daerah zona kuning, 

oranye, dan merah. Proses pembelajaran dilakukan dari rumah, atau 

istilahnya adalah Belajar Dari Rumah (BDR). Dari sisi model 

pembelajarannya, sekolah diwajibkan untuk Pembelajaran Jarak Jauh 

(PJJ) atau menggunakan sistem dalam jaringan (Daring). Berbagai aplikasi 

yang digunakan dalam masa pandemi ini, seperti WhatsApp (WA), 

Telegram, Instagram, google meet, video call, zoom cloud, dsb.35  

Berdasarkan pemaparan dinas pendidikan terkait pembelajaran di 

masa pandemi ini, dilakukan dengan dua model, yaitu daring (dalam 

jaringan) dan luring (luar jaringan). Kegiatan luring ini bisa dalam bentuk 

home visit, yaitu kunjungan guru ke rumah murid atau pada kelompok 

belajar murid. Begitu juga dalam pemaparan tim GTK Kemendikbud RI, 

dalam menjalankan kegiatan persiapan pembelajaran masa kenormalan 

baru bisa di bentuk kelompok belajar dan jadwal belajar.36  

Dasar dan teori yang dipaparkan oleh kemendikbud dan tim GTK 

di atas digunakan sebagai panduan sekolah-sekolah dalam menjalankan 

                                                           
 35  Keputusan bersama Menteri pendidikan dan kebudayaan, menteri agama, Menteri 

kesehatan, dan menteri dalam negeri Republik indonesia, Panduan Penyelenggaraan 

Pembelajaran Pada tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 Di masa pandemi 

corona virus disease 2019 (Covid-19), 2020, hlm. 5 
 36 Praptono, Panduan Pembelajaran Di Era Kenormalan Baru, Tim GTK Kemendikbud 

RI, 2020, hlm. 5. 
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kegiatan belajar mengajar. Selain kegiatan daring, ada kegiatan luring. 

Kegiatan luring dengan home visit ke kelompok belajar murid menjadi 

celah bagi sekolah-sekolah/lembaga pendidikan untuk memaksimalkan 

pembelajaran di masa pandemi ini. Yaitu dengan mengadakan tatap muka 

secara langsung, meskipun dengan jumlah murid yang terbatas dan waktu 

yang lebih singkat. Ini memberikan dampak yang lebih baik dari pada 

sekedar on line/dalam jaringan, karena pengajaran adab, pembelajaran 

tahfidz, dan sejenisnya akan bisa lebih maksimal dengan tatap muka. 

F. Metode Penelitian 

1. Paradigma Penelitian 

Paradigma penelitian yang digunakan adalah paradigma penelitian 

kualitatif. Karena fokus pada fenomena yang dialami oleh subjek 

penelitian, berkaitan dengan perilaku, persepsi, motivasi secara 

menyeluruh dengan mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, 

pada suatu konteks khusus alamiah, dan tidak berkaitan dengan data-data 

angka.37  

2. Jenis Penelitian 

Berdasarkan tempat penelitian, penelitian ini termasuk jenis 

penelitian lapangan atau field research. Penelitian lapangan dilakukan 

secara sistematis mengangkat data yang ada dilapangan.38 

 

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

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

Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020), hlm. 14 
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3. Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Phenomenologis, yaitu 

mendekati secara mendalam suatu fenomena (peristiwa-kejadian-fakta) 

yang menyita perhatian masyarakat luas karena keunikan dan kedahsyatan 

fakta tersebut mempengaruhi masyarakat. Proses yang digunakan untuk 

mendapatkan data di lapangan, peneliti melaksanakan observasi pada 

objek yang akan diteliti, kemudian langkah selanjutnya peneliti melakukan 

wawancara secara kualitatif dengan narasumber sesuai dengan data yang 

didapatkan, agar data yang didapat valid dilakukan pemeriksaan kebenaran 

data. Langkah terakhir mendiskrisipkan data yang sudah valid menjadi 

kalimat yang sempurna. 

4. Objek dan Subjek Penelitian  

Objek adalah tempat dilakukannya penelitian, yaitu di Kuttab Ibnu 

Abbas Surakarta. Subyek penelitian adalah orang atau masyarakat yang 

akan digali informasinya. Subyek penelitian ini adalah kepala Kuttab, 

wakil kepala Kuttab, guru Imani, dan guru Qur’ani di Kuttab Ibnu Abbas 

Surakarta. 

5. Metode Pengumpulan Data 

1) Metode Wawancara 

Metode wawancara merupakan percakapan antara dua orang 

yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapat informasi 

untuk suatu tujuan tertentu. Wawancara atau tanya jawab secara lisan 

dilakukan untuk memperoleh jawaban dari informan, yang kemudian 
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jawaban tersebut di tulis atau direkam. Pengumpulan data wawancara 

dapat dilaksanakan secara langsung ataupun tidak langsung. 

Wawancara pada penelitian ini dilaksanakan secara langsung, via 

telpon, dan via komunikasi melalui pesan singkat whats app. Sebagai 

sumber informan adalah kepala Kuttab, jajaran wakil Kuttab, dan 

beberapa guru di Kuttab Ibnu Abbas Surakarta. 

2) Metode Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

fenomena-fenomena yang diteliti. Observasi dilakukan langsung pada 

obyek yang berhubungan dengan penelitian. Observasi atau 

pengamatan pada penelitian ini dilakukan di Kuttab Ibnu Abbas 

Surakarta. 

3) Metode Dokumentasi 

Metode Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk 

mencari data terkait hal-hal yang variabelnya berupa catatan, transkip, 

buku-buku, surat kabar, majalah, natulen, dan sebagainya. Data yang 

diperoleh dalam penelitian ini berupa foto, file, buku serta catatan 

yang di dapat ketika melakukan riset. Dokumentasi yang berkaitan 

dengan riset ini yaitu gambaran umum Kuttab Ibnu Abbas Surakarta, 

Visi Misi dan Tujuan Sekolah, daftar inventaris, jadwal pembelajaran, 

struktur organisasi lembaga, dan beberapa dikumen Kuttab atau 

yayasan. 

6. Validitas Data   
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    Penelitian kualitatif memiliki standar validitas data (keabsahan 

data). Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang 

dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada 

obyek penelitian. Sebaliknya kalau data yang dilaporkan peneliti tidak 

sesuai dengan data obyektif, maka disebut data tidak valid. 

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. Validasi data penelitian ini menggunakan triangulasi 

sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek 

informasi atau data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan. 

Kemudian data tersebut ditanyakan kepada informan lain yang masih 

berkaitan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang jelas. Adapun, 

triangulasi teknik dilakukan untuk mengecek informasi/data antara hasil 

wawancara dengan dokumen.  

7. Metode Analisis Data 

  Analisis data yang digunakan adalah analisis data model sirkuler. 

Analisis data model sirkuler adalah analisis proses dilapangan terdiri dari 

pertanyaan penelitian, pengumpulan data, analisis data, verifikasi, dan 

laporan berdasarkan catatan atau ingatan. Sedangkan setelah diperoleh 
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data maka analisis dilakukan dengan cara: reduksi data, display data serta 

mengambil kesimpulan dan verifikasi.39 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terbagi menjadi lima bab. 

Bab I terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan.  

Bab II akan membahas tentang teori-teori yang digunakan dalam 

penelitian serta kerangka berfikir untuk menganalisis data-data yang 

ditemukan di lapangan. Teori-teori serta kerangka berfikir tersebut digunakan 

untuk memahami pembahasan pada bab selanjutnya. Pada Bab II yang terdiri 

dari beberapa sub bab ini, akan membahas tentang pengertian pendidikan iman, 

pengertian pendidikan Qur’an, pendidikan model kuttab, dan pendidikan di 

masa pandemi Covid-19. 

Bab III memaparkan tentang data-data yang ditemukan dilapangan. 

Diantaranya adalah gambaran umum Kuttab Ibnu Abbas Surakarta dan data-

data yang ditemukan dilapangan yang akan dianalisis berdasarkan teori-teori 

di Bab II. Temuan tersebut tentang implementasi pendidikan iman dan Qur’an 

di Kuttab Ibnu Abbas Surakarta. 

Bab IV berisi tentang analisis data-data yang ditemukan dilapangan. 

Analisis tersebut meliputi analisis implementasi pendidikan iman dan Qur’an 

                                                           
 39 S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, (Bandung: Tarsio, 2003), hlm. 

129 
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di Kuttab Ibnu Abbas Surakarta masa sebelum pandemi dan saat pandemi 

Covid-19, analisis data keunggulan dan kelemahan pendidikan model kuttab 

saat ini, dan analisis data kendala dan solusi implementasi pendidikan di masa 

pandemi Covid-19.  

Bab V adalah bab terakhir, yaitu Bab Penutup. Pada Bab ini akan 

dikemukakan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan 

di akhiri dengan saran/rekomendasi dari penulis setelah melakukan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


