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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pesantren sebagai institusi pendidikan Islam tertua di Indonesia, selama 

ini dikenal sebagai institusi pendidikan Islam yang mempertahankan tradisi-

tradisi pengajaran Islam masa awal di tanah air (Assegaf, 2007 : 90), 

diantaranya adalah; pertama, adalah berkaitan dengan metode pembelajaran, 

kedua, berkaitan dengan sumber ajar atau bahan ajar. Dari metode 

pembelajaran sendiri ada beberapa metode yang hingga saat ini masih 

dipergunakan di pesantren yaitu: bandongan, sorogan, wetonan, dan 

lainnya. Sedangkan dalam sumber belajar atau bahan ajar, kitab kuning 

adalah sumber belajar yang tidak pernah terlupakan dan tidak tergantikan 

dalam proses pembelajaran di pesantren. (Dhofier, 1982: 44) 

Tentang kelekatan kitab kuning dan pesantren misalnya dikemukakan 

oleh Maragustam dengan menyebutnya sebagai tradisi yang sudah establish, 

(Assegaf, 2007 : 90) atau Mastuhu yang menyebut kitab kuning sebagai 

“salah satu unsur dalam pesantren itu  sendiri.” ( Mastuhu,  1994 : 25) 

  Tradisi  kitab  kuning di  pesantren  ini tentu tidak terlepas  dari 

hubungan intelektual keagamaan dengan para ulama Haramayn dan 

Hadramaut, tempat di mana banyak para pemimpin pesantren belajar agama. 

(Azra, 2004: 55) 
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Tradisi pada madrasah di pesantren menurut Azyumardi Azra (2007) 

juga tidak lepas dari pengaruh madrasah-madrasah yang ada di Timur Tengah 

yang dilihat dan dipelajari oleh para ulama nusantara yang sedang berhaji 

atau menuntut ilmu di pusat Islam tersebut walaupun bukti akan hal itu masih 

perlu penelitian lebih lanjut. (Azra, 2004: 55). Islam yang lain sejak 

permulaan abad ke-12, tidak pernah muncul di Jawa sampai dengan 

permulaan abad ke-20. Tetapi menurut karya-karya sastra Jawa klasik 

seperti Serat Cabolek, Serat Centini, dan Iain-lain,  paling tidak sejak 

permulaan abad ke-16 telah banyak pesantren-pesantren yang masyhur yang 

menjadi pusat-pusat pendidikan Islam. Pesantren-pesantren ini mengajarkan 

berbagai kitab-kitab Islam klasik dalam bidang yurispuridensi, teologi dan 

tasawuf. Kiranya cukup alasan untuk menyimpulkan bahwa tidak seperti 

keadaan-keadaan di negara-negara Arab, tradisi pesantren di Jawa sejak 

bentuknya yang paling tua telah merupakan suatu kombinasi antara madrasah 

dan pusat kegiatan tarekat. Dan pola kombinasi madrasah dan tarekat inilah 

yang akhirnya tumbuh di Jawa yang tidak mempertentangkan antara aspek 

syariah dan aspek tarekat. ( Dhofier, 1982 :  34) 

Sedangkan madrasah di Indonesia sendiri sebagai sebuah lembaga 

pengajaran Islam klasikal baru populer setelah awal abad ke-20. Kehadiran 

madrasah sebagai lembaga pendidikan dilatarbelakangi oleh munculnya 

semangat pembaruan pendidikan Islam di Indonesia. Madrasah sebagai 

lembaga pendidikan yang muncul setelah pesantren dan sekolah, 

mengadopsi sebagian sistem pesantren dan sekolah. (Daulay, 2004 : 151) 
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Setelah kemerdekaan Indonesia, pesantren dengan dinamika yang 

melingkupinya kemudian juga ikut terjun dalam sistem pendidikan di tanah 

air lewat madrasah-madrasah yang dikelolanya. Walaupun sebagai lembaga 

informal, pesantren banyak melahirkan lembaga-lembaga pendidikan formal 

berupa madrasah-madrasah yang dikelolanya, mulai dari tingkat Madrasah 

Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan 

bahkan hingga perguruan tinggi yang dilahirkan oleh pesantren. (Pada masa 

K.H. Wahid Hasyim menjabat sebagai Menteri Agama, keluarlah UU No. 4 

tahun 1950 yang menyatakan bahwa belajar di sekolah agama (madrasah) 

yang mendapat pengakuan Menteri Agama dianggap telah memenuhi 

kewajiban belajar). (Rahman, 2004 : 28) 

Hal itu dikarenakan akomodasi pendidikan madrasah yang banyak 

dikelola pesantren oleh pemerintah Republik Indonesia pada masa Menteri 

Agama Dr. Mukti Ali melalui SKB 3 Menteri (Menteri Pendidikan, Menteri 

Agama, dan Menteri Dalam Negeri) yang berisi tentang peningkatan mutu 

pendidikan madrasah.   Lewat   keputusan   tersebut   kemudian   dicapai   

kesepatan   yang menyatakan bahwa belajar di madrasah sama nilai dan 

kedudukannya dengan belajar di sekolah umum. Dari sana kemudian 

Departemen Agama sebagai penyelenggara pendidikan agama menyusun 

kurikulum agama berdasarkan standar dan acuan yang ditetapkan, tidak 

terkecuali di dalamnya termaktub tentang bahan ajar yang direkomendasikan 

dan standar pencapaian materi ajar. 

Dari semua hal itu, kembali lagi ke pesantren, ada banyak hal yang 
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menarik di lembaga pendidikan Islam klasik ini, di antaranya adalah pada 

bahan ajar yang dipakai pada madrasah-madrasah yang dikelola. Walau 

Kementerian Agama (kemenag) mempunyai acuan kurikulum tersendiri dalam 

bahan ajar seperti disebutkan di atas, kenyataannya tidak sedikit di madrasah-

madrasah berbasis pensantren tidak mengikuti secara penuh kurikulum 

departemen yang membawahi pendidikan agama di Indonesia tersebut 

terutama dalam pelajaran-pelajaran rumpun agama, di antaranya adalah 

dengan tetap memasukkan kitab kuning sebagai bahan ajar pada madrasah-

madrasah yang dikelola. Tidak terkecuali pada jenjang Madrasah Tsanawiyah 

(MTs) sebagai jenjang awal setelah jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI) / 

Sekolah Dasar (SD) dilalui. Pemakaian kitab kuning terutama pada pelajaran-

pelajaran agama dalam rumpun Pendidikan Agama Islam (PAI); Akidah 

Akhlak, Fiqih, Sejarah Islam dan muatan lokal berupa gramar bahasa Arab. 

Dan ini bukan hanya terjadi pada satu dan dua Madrasah Diniyah saja tapi 

telah menjadi fenomena yang menyebar di berbagai Madrasah Diniyah.  

Yang menggelitik untuk terus ditanyakan, kenapa kitab-kitab kuning 

tersebut masih terus dipertahankan sebagai salah satu bahan ajar di Madrasah 

Diniyah di tengah-tengah banyaknya pilihan sumber belajar atau bahan 

ajar yang ada. Apalagi melihat kenyataan bahwa kitab kuning tidak 

menggunakan bahasa ibu para siswa dan bahasa nasional bangsa Indonesia 

sehingga terkadang banyak timbul pertanyaan kenapa kitab kuning masih saja 

terus dipertahankan bahkan diajarkan pada siswa tingkat Dasar dan menengah 

awal yang masih awam dengan bahasa Arab. Pilihan-pilihan tersebut tentu 
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memiliki latar belakang dan pertimbangan yang kuat dalam perjalanan 

madrasah-madrasah yang dikelola pihak pesantren sehingga tetap 

dipertahankan eksistensinya. Lalu bagaimana mereka bisa mencapai standart 

isi kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. 

Atas fenomena tersebut, peneliti merasa perlu mengadakan penelitian 

lebih lanjut karena selama ini belum ada penelitian yang membahas 

tuntas tentang  permasalahan tersebut di atas, tentang apa yang menjadi 

ikhwal keyakinan para penentu kebijakan kurikulum Madrasah Diniyah dan 

bagaimana pula cara mereka menetapkan sebuah kitab kuning sebagai bahan 

ajar dalam pembelajaran fiqih. Apalagi madrasah-madrasah di Indonesia 

memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan pesantren, karena dari lembaga 

pendidikan informal inilah madrasah-madrasah tersebut berasal dan 

berkembang dan mengikatkan diri. 

Kenapa penelitian ini harus di Jawa Timur, karena Jawa Timur 

dapat disebut sebagai Pusat pondok-pondok terbesar di Jawa, malahan 

mungkin di Indonesia.
 
(Rahadjo, 1983 : 27) Jawa Timur selama ini dikenal 

sebagai propinsi dengan Pesantren dan Madin ( Madrsah Diniyah) terbanyak 

se-Indonesia, Jawa Timur telah menjelma menjadi kiblat pesantren di 

Indonesia dengan banyak menelurkan para ulama' atau kyai di propinsi dan 

bahkan negara lain. Dan di Kabupaten Ngawi tepatnya di Dusun Tempurejo 

desa Banyubiru Kecamatan Widodaren merupakan Madrasah Diniyah yang 

tertua serta memiliki santri banyak serta masih eksis.  Dengan alasan 

tersebut kiranya pantas jika peneliti memilih untuk meneliti Madrasah 



 

6 

 

Diniyah Muhammadiyah Dusun Tempurrejo, Desa Banyubiru, Kecamatan 

Widodaren, Kabupaten Ngawi. 

 

B. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, peneliti akan membatasi pada penelitian 

penggunaan dan motif pemakaian kitab kuning dalam pembelajaran fiqih di 

Madrasah Diniyah Muhammadiyah Dusun Tempurrejo, Desa Banyubiru, 

Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi. 

 

C. Rumusan masalah 

1. Apa saja kitab kuning yang digunakan dalam pembelajaran fiqih pada 

Madrasah Diniyah Muhammadiyah Dusun Tempurrejo, Desa Banyubiru, 

Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi ? 

2. Bagaimana metode pembelajaran kitab kuning dalam mata pelajaran fiqih 

Madrasah Diniyah Muhammadiyah Dusun Tempurrejo, Desa Banyubiru, 

Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi ? 

3. Apa motif yang melatarbelakangi pemilihan kitab kuning yang dipakai 

pada Madrasah Diniyah Muhammadiyah Dusun Tempurrejo, Desa 

Banyubiru, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi ? 

4. Bagaimana pencapaian  standar kurikulum fiqih pada  Madrasah Diniyah 

Muhammadiyah Dusun Tempurrejo, Desa Banyubiru, Kecamatan 

Widodaren, Kabupaten Ngawi melalui bahan ajar kitab kuning ? 
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D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apa saja kitab kuning yang digunakan dalam 

pembelajaran fiqih pada Madrasah Diniyah Muhammadiyah Dusun 

Tempurrejo, Desa Banyubiru, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi . 

2. Untuk mendeskripsikan metode pembelajaran kitab kuning dalam mata 

pelajaran fiqih Madrasah Diniyah Muhammadiyah Dusun Tempurejo, 

Desa Banyubiru, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi. 

3. Untuk mengetahui apa motif yang melatarbelakangi pemilihan kitab 

kuning yang dipakai pada Madrasah Diniyah Muhammadiyah Dusun 

Tempurejo, Desa Banyubiru, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi. 

4. Untuk mendeskripsikan pencapaian  standar kurikulum fiqih pada  

Madrasah Diniyah Muhammadiyah Dusun Tempurrejo, Desa Banyubiru, 

Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi melalui bahan ajar kitab 

kuning. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini berguna dan bermanfaat untuk: 

1. Membantu pemerhati dan praktisi pendidikan Islam dan pesantren dalam 

menjelaskan sikap pesantren dalam menyusun kurikulumnya terutama 

pada bahan ajar fiqih yang diterapkan di Madrasah Diniyah 

Muhammadiyah Dusun Tempurrejo, Desa Banyubiru, Kecamatan 

Widodaren, Kabupaten Ngawi yang berada di bawah pengawasannya. 

2. Mengetahui kitab yang digunakan pembelajaran fiqih di Madrasah 
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Diniyah Muhammadiyah Dusun Tempurejo, Desa Banyubiru, Kecamatan 

Widodaren, Kabupaten Ngawi. 

3. Mengetahui motivasi dan alasan tertentu dalam pemilihan bahan ajar 

dalam pembelajaran fiqih di Madrasah Diniyah Muhammadiyah Dusun 

Tempurejo, Desa Banyubiru, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi. 

4. Mengetahui karakteristik Madrasah Diniyah Muhammadiyah Dusun 

Tempurejo, Desa Banyubiru, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi. 

 

F. Definisi Operasional 

Tradisi adalah kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun. Dalam 

hal penelitian ini yang dimaksud tradisi adalah kebiasaan turun temurun 

dalam memakai kitab kuning di Madrasah Diniyah Muhammadiyah Dusun 

Tempurrejo, Desa Banyubiru, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi. 

Kitab kuning adalah kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama masa 

lampau (al-salaf) yang ditulis dengan format khas pra-modern, sebelum abad 

ke-17-an M. Biasanya terdiri dari dua komponen: pertama, matan (Matan 

adalah teks inti yang akan dikupas dalam sharah ) yang diletakkan di luar garis 

segi empat yang mengelilingi sharah. Kedua adalah sharah yang berada di 

dalam kotak segi empat dan merupakan ulasan dan pengembangan atas matan. 

Dalam rumusan yang lebih rinci; Kitab kuning adalah kitab-kitab yang a) 

ditulis oleh ulama "asing", tetapi secara turun-temurun menjadi reference yang 

dipedomi oleh ulama Indonesia, b) ditulis oleh ulama Indonesia sebagai 

karya tulis yang “independen” dan c) ditulis oleh ulama Indonesia sebagai 
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komentar atau terjemah atas kitab karya ulama “asing” ( Dhofier, 1982 :  

992) 

 

G. Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang tradisi pemakaian kitab kuning dalam 

pembelajaran fiqih di Madrasah Diniyah Muhammadiyah Tempurejo belum 

pernah peneliti temukan dalam literatur-literatur yang ada. Akan tetapi ada 

beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kitab kuning dan 

pesantren dari sudut-sudut yang lain pernah dilakukan beberapa peneliti, di 

antaranya adalah: 

Martin Van Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren dan 

Tarekat:Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia, Bandung: Mizan, Cet.III, 1999. 

Dalam penelitiannya ini Martin menyoroti sisi historis dan perkembangan 

kitab kuning di Indonesia, keterhubungannya dengan tradisi keilmuan di dunia 

Islam seperti Arab, India, Kurdistan dan Asia Tenggara. Penelitiannya juga 

mencakup pada gambaran akan kitab-kitab populer di pesantren. 

M. Ridlwan Natsir, Dinamika Sistem Pendidikan: Studi di Pondok-

Pondok Pesantren Kabupaten Jombang Jawa Timur, (Disertasi), Yogyakarta: 

IAIN Sunan Kalijaga, 1996. Dalam disertasinya tersebut Ridlwan Natsir 

mengulas tentang sistem pendidikan di lingkungan pesantren hingga metode 

yang digunakan. Penelitian Ridlwan Natsir ini banyak mengulas dari sisi 

manajemen pendidikan di pesantren. 

Khamdi, Studi Analisis terhadap Pengembangan Kurikulum dan 
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Pembaharuan Pendidikan Islam pada Pondok Pesantren: Suatu Kajian 

Historis pada Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang (Skripsi), Salatiga: 

Fak. Tarbiyah IAIN Walisongo. Dalam skripsinya Hamdi menyorot 

perkembangan kurikulum yang ada di Pesantren Tebuireng, Jombang hingga 

pada pemakaian kitab di pesantren dan MTs dan MA yang dikelola 

pesantren, tapi ia tidak menyebut tentang alasan pemilihan kitab-kitab 

tersebut dan hanya menyebutkan kitab-kitab apa saja yang dipelajari di 

pesantren Tebuireng, Jombang. 

Dari itu penelitian yang sedang diteliti ini adalah suatu hal yang baru, 

menarik dan urgen untuk dilakukan karena realitanya selama ini ada akan 

tetapi penelitian secara khusus belum ada. 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Dalam sistem pembahasan ini penulis akan memaparkan kajian dari 

hasil penelitian dalam beberapa sub bab. Adapun bab yang akan dipaparkan 

adalah sebagai berikut : 

BAB I merupakan pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Batasan 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, 

Definisi Operasional, Metode Penelitian, Penelitian Terdahulu, Sitematika 

Pembahasan. 

BAB II berisi kajian Pustaka, Bagaimana Perkembangan Sistem 

Madrasah Di Pesantren, Yang Dimaksud Dengan Madrasah Berbasis 

Pesantren Dan Tradisi Kitab Kuning; Pembelajaran Fiqih serta Kondisi 
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Metodologis Pembelajarannya. 

BAB III berisi tentang data penelitian yang meliputi deskripsi 

penelitian dan lokasi penelitian. 

BAB IV berisi tentang pembahasan yang mengetengahkan hasil 

penelitian dan analisis penelitian. 

BAB V   berisi tentang analisis hasil penelitian. 

BAB VI  berisi Penutup dan Saran. 

 

 


