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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pondok Pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan non formal 

yang tumbuh dan berkembang pesat, sekaligus memberikan andil yang sangat 

besar terhadap perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, dari sebelum 

kemerdekaannya, sampai sekarang ini masih dapat dilihat dimana-mana, 

khususnya di pedesaan, karena memang cikal bakal tumbuhnya pondok 

Pesantren berada di tempat-tempat yang tergolong primitif, walaupun sekarang 

ini sudah masuk keranah perkotaan. 

 

      Terlepas dari kesemuanya itu, sebenarnya yang lebih menarik diperhatikan 

adalah keadaan pondok Pesantren tersebut, baik menyangkut isi, kehidupannya 

maupun sistem Pembelajaran dan materi pembelajarn serta tujuan 

Pembelajaran yang diterapkan sebagai jalan menuju perkembangan atau 

setidaknya regenerasi penguasaan khazanah keilmuan, ilmu pengetahuan 

agama Islam pada khususnya. 

 

      Perkembangan dalam dunia pendidikan di lembaga - lembaga formal 

maupun non formal begitu banyak terjadi, dari system hingga metode bahkan 

kurikulumpun ikut mengalami perkembangan yang begitu pesat, misalnya: 

penerapan UU no 20 Tahun 2003
1
 tentang Sisdiknas yang salah satunya ialah 

pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi (KBK), 

                                                             
1  UU no 20 Tahun 2003 
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kemudian diluncurkan Permen Diknas no 22 Tahun 2006, (KTSP)
2
 dan 

Permendikbud No. 81 A Tahun 2013
3
 ini menyertakan 5 (lima) lampiran yang 

memuat tentang beberapa pedoman yang berkaitan dengan Implementasi 

Kurikulum 2013, yaitu: 

 Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan. 

 Pedoman Pengembangan Muatan Lokal 

 Pedoman Kegiatan Ekstrakurikuler 

 Pedoman Umum Pembelajaran, dan 

 Pedoman Evaluasi Kurikulum. 

 

Seiring dengan perubahan dan perkembangan sistem Pendidikan Nasional 

ataupun metode yang diterapkan pada lembaga lembaga pendidikan formal 

guna memenuhi tuntunan zaman dan efektifitas proses belajar mengajar. Hal 

ini  juga mempengaruhi ke eksistensian lembaga -lembaga pendidikan Islam 

non formal seperti  Pondok Pesantren salafiyah, akhirnya  bermunculan 

pula  Pesantren - Pesantren modern. 

 

      Sekalipun telah bermunculan pondok pondok Pesantren  dengan 

menggunakan sistem dan metode pendidikan  modern akan tetapi masih - ada 

beberapa pondok Pesantren yang masih mempertahankan metode pendidikan 

klasiknya, diantaranya adalah Pondok Pesantren Roudlotul Muhsinin  al-

Maqbul yang berlokasi di desa al-Maqbul Kelurahan Kuwolu Kecamatan 

Bululawang Kabupaten Malang, adapun dalam mempertahankan ciri khas 

                                                             
2  Permen Diknas no 22 Tahun 2006 
3  Permendikbud No. 81 A Tahun 2013 
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sistem Pendidikan klasiknya dilatar belakangi dengan sebuah komitmen yang 

telah dituturkan Oleh K.H. Muhsin Syafi’i
4
, beliau berkata : ―Jika pondok ini 

dirubah sistem dan metode pendidikannya, lebih baik pondok ini ditutup saja‖
5
, 

itulah sebuah pesan semasa hidup beliau terhadap putra putrinya
6
  sebagai 

generasi penerus pengelola pondok Pesantren tersebut. berita ini diperoleh 

ketika peneliti beranjang sana kepondok tersebut pada bulan Januari  tahun 

2005. 

 

      Pada penelitian awal  tanggal 3 April 2013  Penulis sempat berdialog  

dengan K.H. Su’adi Muhsin
7
 beliau berkata: ―Pondok Pesantren ini akan tetap 

dipertahankan kesalafannya‖
8
. Pengertian salaf yang dimaksud adalah Klasik 

(kuno)  Pesantren salafiyah berarti Pesantren yang konsisten dengan sistem dan 

metode pendidikan Islam klasikal. Jika ditinjau dari bentuk bangunan dan 

Fasilitas – fasilitas lainnya seperti Pembangkit listrik, kolam renang, 

peternakan sebagai tempat latihan beternak untuk santri lading sawah untuk 

latihan bertani bagi para santri dan mobil - mobil yang digunakan para guru / 

Kyai  adalah  mobil - mobil kelas menengah terkesan Bahwa Pesantren tersebut 

adalah ―Pesantren modern‖ akan tetapi ketika ditinjau dari proses Pembelajaran 

Kitab Kuningnya akan terbukti bahwa Pesantren ini masih menggunakan 

                                                             
4     Pendiri Pondok Pesantren Roudlotul Muhsinin al-Maqbul Bululawang Malang  
5     Wawancara dengan  K.H. Muhsin Syafi’i (Pendiri Pondok Pesantren Roudlotul Muhsinin      

Bululawang Malang) pada tanggal 3 Januari 2005 kediaman beliau. 
6     Hj. Istirohah Muhsin ( Putri ke 1 ), Hj. Khulaifah Muhsin ( Putri ke 2 ), Hj. Aminatus 

Sholichah  Muhsin ( Putri ke 3 ), Hj. Umi Kultsum Muhsin (Putri ke 4), KH. Su’adi Muhsin ( 
Putra Ke 5 ), KH. Luqman Muhsin ( Putra ke 6 ), KH. Chudlori Muhsin ( Putra ke 7 ), KH. Nur 

Wahid Muhsin ( Putra ke 8 ), KH.  Abdulloh Makki Muhsin ( Putra ke 9 ), KH. Muhtadin 

Muhsin ( Putra ke 10 ), Hj. Mardliatuz Zuhriyah Muhsin (putra ke 11),Hj. Fari Khotmiatin 

Muhsin ( Putri ke 12) 
7     Putra Pertama dari Kyai Muhsin Syafi’i yang memangku jabatan sebagai Pengasuh Pondok 

Pesantren Roudlotul Muhsinin al-Maqbul saat ini. 
8     Wawancara K.H. Su’adi Muhsin ( Pengasuh Pondok Pesantren daat ini) pada tanggal 3 April 

2013.  
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―Kurikulum Salaf‖. 

 

      Adapun ciri khas dari Pesantren Salaf  dapat ditinjau dari sistem, metode,  

dan materi Pembelajarannya yang dikenal dengan nama ―Kitab Kuning‖, 

sebagai  pelajaran wajib untuk para santri. Para ulama’ berpandangan bahwa 

para santri merupakan ambrio dalam pengembangan hukum-hukum yang 

diambil dari kitab tersebut. atas dasar paparan diatas Penulis berkeinginan 

untuk melakukan penelitian bagaimana proses pelaksanaan ‖ Kitab Kuning‖ 

yang selama ini menjadi sistem dan metode baku di Pondok Pesatren  tersebut. 

Selanjutnya akan disajikan dalam sebuah skripsi dengan Judul : 

PEMBELAJARAN ―KITAB KUNING‖ DI PONDOK PESANTREN 

ROUDLOTUL MUHSININ AL -MAQBUL BULULAWANG MALANG. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas maka yang menjadi 

Rumusan Masalah dalam penulisan ini adalah : 

1. Bagaimana Proses Pembelajaran ―Kitab Kuning‖ di Pondok Pesantren  

Roudlotul Muhsinin al-Maqbul Bululawang Malang?. 

2.  Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam Pembelajaran 

Kitab Kuning di Pondok Pesantren Roudlotul Muhsinin al-Maqbul - 

Bululawang Malang ?. 

C. Tujuan Penelitian. 

Merumuskan tujuan penulisan adalah hal yang sangat penting untuk 

meluruskan jalannya penulisan pada sasaran yang ingin di capai setelah 
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melakukan penulisan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini 

adalah : 

1. Menggambarkan proses Pembelajaran Kitab Kuning di Pondok Pesantren        

Roudlotul Muhsinin al-Maqbul Bululawang Malang. 

2. Menjelaskan faktor penghambat dan Pendukung dalam Pembelajaran   

Kitab Kuning di Pondok Pesantren Roudlotul Muhsinin al-Maqbul   

Bululawang Malang. 

 

D.  Manfaat Penelitian. 

            Guna mengetahui lebih detail tentang pelaksanaan Pembelajaran ―Kitab 

Kuning‖ di Pondok Pesantren Roudlotul Muhsinin Bululawang Malang.   

1. Secara Teoritis hasil penelitian ini berguna sebagai sumbangsih pemikiran 

dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam dunia 

pendidikan Islam dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. 

2. Secara Praktis hasil penelitian ini berguna sebagai informasi dalam 

memahami keterkaitan metode yang digunakan dengan motivasi 

Pembelajaran kitab Islam klasik. 

a. Bagi peneliti sebagai tambahan wawasan keilmuan. 

b. Bagi guru atau pengajar menjadikan Pondok Pesantren sebagai rujukan 

didalam melakukan pendekatan Pembelajaran. 

c. Bagi dunia pendidikan penelitian ini sebagai informasi bahwa model 

Pembelajaran salaf masih diminati dikalangan kaum muslimin dan 

memiliki keefektifan dan kefisiensian yang tinggi dalam proses 

Pembelajaran Kitab Kuning. 
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E. Batasan Istilah. 

1. Pengertian Pondok Pesantren. 

           Pondok  Pesantren  adalah  gabungan  dari dua  kata yaitu pondok  dan  

Pesantren.  Istilah pondok,  berasal  dari  kata  —funduk―  dari  bahasa  

Arab  yang  berarti  rumah  penginapan atau hotel. Akan tetapi Pesantren 

di  Indonesia khususnya pulau Jawa, lebih  mirip  dengan  pemondokan  

dalam  lingkungan  padepokan,  yaitu  perumahan sederhana  yang  

dipetak-petak  dalam  bentuk  kamar-kamar  yang  merupakan asrama  

bagi  santri.  Sedangkan  istilah  Pesantren  secara  etimologis  asalnya  

santri-an  yang  berarti  tempat  santri.  Santri  atau  murid  yang  belajar  

tentang  agama  dari seorang kyai atau syaikh di pondok Pesantren.
9
  

          Pesantren  adalah  lembaga  pendidikan  Islam  tertua  di  Indonesia.  

Kata Pesantren  atau  santri  diduga  berasal  dari  bahasa  Tamil  yang  

berarti  —guru mengaji.―  Sumber  lain  menyebutkan  bahwa  kata  itu  

berasal  dari  bahasa  India shastti dari akar kata shastra yang  berarti —

buku-buku  suci.―  —buku-buku agama.― Atau —buku-buku tentang 

pengetahuan―
10

. Pesantren terdiri dari kata asal —santri― yang memiliki  

awalan —pe― dan  akhiran  —an,― yang  menunjuk kan tempat. Adapun —

santri―    merupakan  ikatan  kata  —sant―  yang  berarti  manusia  baik,  

yang dihubungkan  dengan  —tra―  yang  berarti  suka  menolong.  Dengan  

demikian, Pesantren berarti tempat pendidikan manusia baik-baik.
11

 

 

2. Pembelajaran. 

                                                             
9    Departemen Pendidikan Nasional, Ensiklopedia Islam, jilid 4, nah – sya, P.T. Ichtiar Baru Van 

Hoeve, Jakarta, (2002),hal 99. 
10   Ibid.hal. 99 
11   Zamachsyari Dhofier,Tradisi Pesantren,LP3ES,P.T. Matahari Bhakti,(1984),hal.18 
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a. Pengertian pembelajaran 

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang melibatkan seseorang dalam 

upaya memperoleh pengetahuan, keterampilan dan nilai nilai positif 

dengan memanfatkan berbagai sumber belajar. Pembelajaran dapat 

melibatkan dua fihak yaitu siswa sebagai orang yang belajar dan guru 

sebagai fasilitator.
12

   

b. Ruang lingkup pembelajaran :  

1) Tujuan Pembelajaran. 

2) Materi Pembelajaran.    

3) Metode Pembelajaran.  

4) Evaluasi hasil Pembelajaran. 

 

             Dalam dalam hal ini penelitian ini bagian yang akan diteliti adalah 

proses pelaksanaan Pembelajaran ―Kitab Kuning‖ di Pondok Pesantren 

Roudlotul Muhsinin  al- Maqbul Bululawang Malang. termasuk di 

dalamnya faktor-faktor yang mendorong dan menghambat dalam 

pelaksanaan Pembelajaran Kitab Kuning tanpa harakat tersebut. 

3. Kitab Kuning 

a. Pengertian Kitab Kuning. 

Kitab Kuning adalah Kitab yang dicetak dengan huruf arab dicetak 

diatas kertas yang berwarna kuning pada umumnya dengan 

menggunakan  bahasa arab ditulis tanpa menggunakan harakat    

(Syakl) Kitab Kuning dikalangan santri  disebut ― Kitab Gundul ―
13

. 

                                                             
12

     Rudi susilana dan Cepi Riyana, Media Pembelajaran, C.V. Wacana Prima, Bandung ( 2007 ) 
13 Departemen Pendidikan Nasional, Ensiklopedia Islam, P.T. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta           

( 2003 ) hlm. 333 
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b. Kitab Kuning yang banyak dipakai di Indonesia. 

Adapun Kitab – Kitab Kuning yang banyak dipakai di Pesantren – 

Pesantren Indonesia adalah : 

Tafsir Al-Quran  Al-Kasysyaf Karya Az-Zamachsyari (1170 )  

Sahih Bukhari, (kumpulan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari 

(w.870), Sahih Muslim, kitab kumpulan hadis yang diriwayatkan Imam 

Muslim , karya Imam Muslim ( w. 875), Fath Al-Mu’in, (kitab Fiqh) 

karya Malibari.I’anah At-Thalibin, ( bantuan bagi penuntut ilmu) karya 

sayyid bakri (w.1300), Tarsyih Al-Mustafidin, (kitab tentang fiqh ) 

karya  alwi as segaf (1300), Kifayatul Akhyar, ( nberisi penjelasan 

tentang Ghayah At-Taqrib menurut pandangan  Imam syafi’I karya ad-

dimasyqi (w. 829), Iqna’ (buku fikih) karya syarbini (w.977),  Fath Al-

Qarib,(buku fikih ) kara ibnu qasim,(w918),  Hasyiyah,(ulasan) karya 

Baijuri, (w.1277) Fath Al Wahhab,(buku fikih) karya ansari (w. 926) , 

Minhaju At-Talibin,(metode bagi penuntut ilmu) karya Imam Nawawi 

banten (w.676),  Tuhfah Al-Muhtaj, (buku tentang fikih syafi’I) karya 

Ibnu hajar (w.973),  Bidayah Al-Mujtahid, (awal bagi seorang 

mujtahid) karya ibnu rusyd (w.a1198),  Al-Waraqat Fi Ushul Fiqh, 

(beberapa uraian tentang ushul fikih) karya abdul ma’ali al-juwaini 

(w.1085),  Lata’if Al - Isyarat, (petunjuk – petunjuk yang mudah) 

karya al-quddus (w.1916), Ihya’ulumuddin (menghidupkan ilmu ilmu 

agama ) karya al-ghazali (w. 1111)
14

.   

 

 Dalam penelitian ini akan dilakukan penggalian informasi tentang kitab 

                                                             
14 Ibid, hlm  334 
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apa saja yang diajarkan di Pondok Pesantren Roudlotul Muhsinin al-Maqbul 

Bululawang Malang. 

 

F. Metode Penelitian 

            Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian yang bersifat 

alami / Natural, lebih fokus pada proses bukan pada hasil, dan peran manusia 

sebagai alat atau instrumen, adapun pengambilan data dengan cara observasi, 

wawancara, serta penelaahan dokumen - dokumen yang didapat dari obyek 

penelitian, dan bersifat deskriptif maka penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif. 

           Hal itu selaras dengan Pengertian metode kualitatif sebagaimana  yang  

dikemukakan  Para Ahli  yang dikutip  oleh  Lexy  J.  Moleong  diantaranya 

adalah pendapat:  

 

      David Williams (1995) menulis bahwa penelitian kualitatif adalah 

pengumpulan data pada suatu latar alamiah dan dilakukan oleh orang 

atau peneliti yang tertarik secara alamiah jelas definisi ini memberikan 

gambaran bahwa penelitian kualitatif mengutamakan latar alamiah, 

metode alamiah, dan dilakukan oleh orang yang mempunyai perhatian 

alamiah
15

.  

       Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  bermaksud  untuk 

memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subyek  

penelitian  misalnya perilaku,  presepsi,  motivasi,  tindakan  secara  

holistik,  dan  dengan  cara  deskripsi dalam bentuk  kata-kata dan  

bahasa, pada  suatu konteks khusus yang alamiah  dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode ilmiah.
16

 

 

 

 

 

                                                             
15   Ibid, hal. 5 
16   Op.cit,  hlm. 6 
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G. Sistematika Pembahasan 

Organisasi dalam skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang sistematikanya 

adalah sebagai berikut: 

Bab Pertama, membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan 

Bab Dua, berisi tentang pengertian: Pondok Pesantren, Pembelajaran. ―Kitab 

Kuning‖, metode Bandongan, metode sorogan, bahtsul masa’il, kyai dan 

santri . 

Bab Tiga, berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, 

lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, dan analisa data 

dan uji keabsahan data. 

Bab Empat, berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang 

membahas tentang keadaan riil objek penelitian. 

Bab Lima, berisi kesimpulan dan saran. 

 


