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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang diperkenalkan di 

Jawa sekitar 500 tahun yang lalu. Sejak saat itu, lembaga pesantren tersebut telah 

mengalami banyak perubahan dan memainkan berbagai macam peran dalam 

masyarakat Indonesia.  

Pada zaman walisongo, pondok pesantren memainkan peran penting dalam 

penyebaran agama Islam di pulau Jawa. Juga pada zaman penjajahan Belanda, 

hampir semua peperangan melawan pemerintah kolonial Belanda bersumber atau 

paling tidak dapat dukungan sepenuhnya dari pesantren (Hasbullah 1999: 149).  

Pondok, artinya tempat menumpang bertempat sementara. Pesantren, 

artinya tempat para santri. Santri artinya pelajar yang menuntut ilmu agama. Maka 

di Jawa hanya disebut “Pondok” saja. Di tempat lain disebut “Pesantren”. Pondok 

Pesantren, adalah lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama. Di dalamnya 

ada kiai yang bertindak sebagai guru dan sebagai sentral figur. Kemudian ada 

santri, asrama dan lokal belajar serta masjid sebagai sentral miliu. 

Sejarah asal mula pondok pesantren di Indonesia bersamaan dengan 

permulaan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Memang ada yang 

berpendapat bahwa pondok pesantren itu warisan dari sistem Hindu yang 

dinamakan “padepokan”, tetapi jelas ada perbedaan besar antara pesantren dan 

padepokan. Kalau pada zaman Hindu yang belajar dan mengajar di padepokan 
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hanya kasta-kasta khusus, yakni Brahmana dan Ksatria, maka dalam pondok 

pesantren Islam semua orang dapat belajar tanpa ada perbedaan. 

Sementara itu, menurut Zamakhsyari Dhofier dalam Syamsul Arifin 

(2009: 209) sebuah Pondok Pesantren dalam waktu yang cukup lama difokuskan 

pada upaya memahami pengembangan tradisi keilmuan terutama yang 

bersinggungan dengan pemahaman Islam tradisional dan setidaknya mempunyai 

lima elemen dasar sebagai tradisi pesantren, yaitu: pondok, masjid, santri, 

pengajaran kitab-kitab klasik dan kiai.  

Kebanyakan kitab Arab klasik yang dipelajari di pesantren adalah kitab 

komentar (syarh, Indonesia/Jawa: syarah) atau komentar atas komentar (hasyiyah) 

atas teks yang lebih tua (matan). Edisi cetakan dari karya-karya klasik ini 

biasanya menempatkan teks yang di–syarah-i atau di–hasyiah-i dicetak di tepi 

halamannya, sehingga keduanya dapat dipelajari sekaligus. Kebanyakan buku-

buku teks dasar adalah manzhum, yakni ditulis dalam bentuk sajak-sajak berirama 

(nazham), supaya mudah dihafal. 

Sebagian kecil dari terjemahan (berbahasa Jawa, Madura dan Sunda) 

hanya berisi terjemahan sela baris yang ditulis mencong, dengan tulisan lebih 

kecil, di bawah setiap kata teks Arabnya yang dicetak tebal, dan karena itu 

dijuluki jenggotan. 

Pesantren merupakan sebuah pendidikan Islam yang mempunyai budaya 

tersendiri, berperan penting di bidang sosial keagamaan. Ziemek (1986: 2) 

memandang bahwa pesantren merupakan pusat perubahan di bidang pendidikan, 

politik, budaya, sosial, dan keagamaan, bahkan pada perkembangan selanjutnya 
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pesantren juga dapat menjadi salah satu pusat pengembangan masyarakat di 

bidang ekonomi. 

Jenjang pendidikan dalam pesantren tidak dibatasi seperti dalam lembaga-

lembaga pendidikan yang memakai sistem klasikal. Umumnya kenaikan tingkat 

seorang santri didasarkan kepada isi mata pelajaran tertentu yang ditandai dengan 

tamat dan berganti kitab yang dipelajarinya. 

Apabila seorang santri telah mengusai satu kitab atau beberapa kitab dan 

telah lulus ujian yang diuji oleh Kiai maka ia berpindah kepada kitab lain yang 

lebih tinggi tingkatannya. Jelas penjenjangan pendidikan pesantren tak 

berdasarkan usia tetapi berdasarkan penguasaan kitab-kitab yang telah ditetapkan 

dari paling rendah sampai paling tinggi. 

Sebagai konsekuensi dari cara penjenjangan di atas pendidikan pesantren 

biasa menyediakan beberapa cabang ilmu atau bidang-bidang khusus yang 

merupakan fokus masing-masing pesantren untuk dapat menarik minat para santri 

menuntut ilmu di dalamnya. Biasa keunikan pendidikan sebuah pesantren telah 

diketahui oleh calon santri yang ingin mondok (Sulthon dan Ridho, 2006: 159-

160). 

Pondok Pesantren Mamba’ul Hikam Mantenan Udanawu Blitar adalah 

Pondok Pesantren Salafiyah yang termasuk lembaga pendidikan tertua di negeri 

ini. Maksud dan tujuan dari Pondok Pesantren Salafiyah ini tidak lain adalah 

untuk mencetak kader ulama yang tafaqquh fi al-ddien. Ulama yang telah dicetak 

oleh Pondok Pesantren Mamba’ul Hikam Mantenan Udanawu Blitar di bawah 

sang pendiri Al Maghfurlah K.H. Abdul Ghofur adalah K.H. Bahar Abdul Ghofur, 

Al Maghfurlah K.H. Mirzam Sulaiman Zuhdi Abdul Ghofur, Hadratus Syaikh 
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K.H. Zubaidi Abdul Ghofur, Al Maghfurlah K. Abdullah Abdul Ghofur, K.H.M. 

Dliyauddin Azz (Pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Hikam Mantenan 

Udanawu Blitar sekarang), K.H. Aly Asyhadi, K.H. Yasin Dahlan, K. Hitam 

Suhaily, K.H. Kholid Ridlo, K. M. Yusuf Hadi. 

Berbicara tentang kurikulum, maka Pondok Pesantren Mamba’ul Hikam 

Mantenan Udanawu Blitar menerapkan kurikulum dalam beberapa tingkat, yaitu: 

a) Ibtidaiyyah, b) I Tsanawiyah, c) II Tsanawiyah, d) III Tsanawiyah, e) I Aliyah, 

f) II Aliyah, g) III Aliyah, h) Uqudul Juman Awal, i) Uqudul Juman Tsani. Dari 

berbagai tingkat yang tertulis di atas secara lebih rinci terlampir pada lampiran 

yang tak terpisahkan dalam tesis ini. 

Agar proses kegiatan pembelajaran di Pondok Pesantren menjadi lebih 

lancar, maka disusunlah Kurikulum Pondok Pesantren. Sebagaimana Pondok 

Pesantren Mamba’ul Hikam Mantenan Udanawu Blitar merupakan salah satu 

Pondok Pesantren tradisional yang statusnya sebagai lembaga pendidikan non 

formal dengan mempelajari kitab-kitab klasik, meliputi: nahwu sorrof belaghoh 

tauhid tafsir hadist mantik tasawwuf bahasa arab fiqih ushul fiqh dan akhlak. 

Dengan demikian pelaksanaan kurikulum pendidikan pesantren ini berdasarkan 

kemudahan dan kompleksitas ilmu atau masalah yang dibahas dalam kitab. Jadi 

ada tingkat awal menengah dan lanjutan. 

Model pembelajaran di Pondok Pesantren Mamba’ul Hikam Mantenan 

Udanawu Blitar lebih banyak bertumpu pada eksplanasi (penjelasan) ustadz/kiai 

dimana santri memberikan pemaknaan terhadap isi kitab bab demi bab. Posisi 

kitab dan ustadz adalah sumber pengetahuan yang utama dalam proses 

pembelajaran. Model pembelajaran yang seperti ini dilakukan di dalam kelas. 
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Adapun pembelajaran di luar kelas sebagai penguatan materi pelajaran dilakukan 

dalam bentuk sorogan, hafalan, musyawarah, bandongan, dan wetonan. 

Metode pembelajaran khas pesantren seperti sorogan dan 

bandongan/wetonan merefleksikan upaya pesantren melakukan pembelajaran 

yang menekankan kualitas pengusaan materi. Hal lain yang memungkinkan 

pesantren melaksanakan model pendidikan tuntas adalah model pembentukan 

kepribadian. Di pesantren santri tidak dididik aspek kognitif saja, melainkan 

sekaligus afektif dan psikomotoriknya. Latihan-latihan spritual dan hormat kepada 

guru sangat ditekankan. Santri juga didorong untuk mencontoh prilaku kiainya 

sebagai tokoh panutan. Selain itu santri juga dilatih untuk mandiri baik dalam 

belajar maupun dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dalam waktu 24 jam 

kiai dan ustadz memantau dan mengarahkan seluruh aktifitas santri sesuai dengan 

ideal-ideal moral keagamaan yang dikembangkan di pesantren.  

Selanjutnya metode Mudzakarah atau dalam istilah lain bahtsul masa’il 

merupakan pertemuan ilmiah, yang membahas masalah diniyah, seperti ibadah, 

aqidah dan masalah agama pada umumnya. Metode ini sesungguhnya tidak jauh 

berbeda dengan metode musyawarah. Hanya bedanya, pada metode mudzakarah 

pesertanya adalah para kiai atau para santri tingkat tinggi. Mudzakarah (diskusi) 

ini dapat dibedakan menjadi dua macam: a) Mudzakarah yang diadakan sesama 

kiai atau ustadz, b) Mudzakarah yang diadakan antara sesama santri. Tujuannya 

untuk melatih para santri dalam memecahkan masalah dengan menggunakan 

rujukan-rujukan yang jelas dan melatih cara berargumentasi dengan menggunakan 

nalar yang lurus. Mudzakarah seperti dipimpin oleh seorang ustadz atau santri 

yang senior yang ditunjuk oleh kiai. 
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Model kurikulum yang di kembangkan oleh Pondok Pesantren Mamba’ul 

Hikam Mantenan Udanawu Blitar merupakan kenyataan logis bahwa penguasaan 

ilmu-ilmu agama berada pada kiai dan ustadz yang menguasai sumber 

pengetahuan (kitab-kitab klasik). Santri sebagai pembelajar merupakan pribadi 

yang sedang mendapatkan dan memperoleh pengetahuan dari sumber (kitab-kitab 

klasik) yang di bawa oleh kiai dan ustadz. 

Dengan demikian memperhatikan latar belakang dalam uraian di atas, 

maka penulis ingin meneliti yang berkaitan dengan “Analisis Kebijakan 

Kurikulum Pendidikan Pondok Pesantren Mamba’ul Hikam di Mantenan 

Udanawu Blitar”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan fokus penelitian 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana Analisis Kebijakan Kurikulum Pendidikan Pondok Pesantren 

Mamba’ul Hikam di Mantenan Udanawu Blitar? 

2. Tantangan apakah yang dihadapi dalam pelaksanaan Analisis Kebijakan 

Kurikulum Pendidikan Pondok Pesantren Mamba’ul Hikam di Mantenan 

Udanawu Blitar? 

 

C. Tujuan Penelitian   

Penelitian tentang Analisis Kebijakan Kurikulum Pendidikan Pondok 

Pesantren Mamba’ul Hikam di Mantenan Udanawu Blitar ini dimaksudkan untuk 

memperoleh deskripsi yang akurat dan obyektif tentang pelaksanaan Analisis 
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Kebijakan Kurikulum Pendidikan Pondok Pesantren Mamba’ul Hikam di 

Mantenan Udanawu Blitar. Adapun tujuan penelitian yang dimaksud dapat 

diperinci sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan Analisis Kebijakan Kurikulum Pendidikan Pondok 

Pesantren Mamba’ul Hikam di Mantenan Udanawu Blitar. 

2. Untuk mendeskripsikan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Kebijakan 

Kurikulum Pendidikan Pondok Pesantren Mamba’ul Hikam di Mantenan 

Udanawu Blitar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian Analisis Kebijakan Kurikulum Pendidikan Pondok Pesantren 

Mamba’ul Hikam di Mantenan Udanawu Blitar ini diharapkan memberikan 

manfaat: 

1. Secara Teoritis: 

Memberikan informasi yang aktual dan akurat tentang bagaimana Analisis 

Kebijakan Kurikulum Pendidikan Pondok Pesantren, sehingga dapat dijadikan 

kerangka acuan evaluasi bagi pengelola Pondok Pesantren yang bersangkutan 

khususnya, dan demikian juga bagi Pondok Pesantren lain yang akan 

menyelenggarakan program yang sama. 

2. Secara Praktis: 

a. Sebagai bahan masukan bagi Civitas Akademika Pondok Pesantren 

Mamba’ul Hikam khususnya dan sebagai bahan pertimbangan untuk 

kebijakan kurikulum dalam mengelola Pondok Pesantrennya, bahwa faktor 
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keberhasilan dalam pendidikan sangat ditentukan oleh Kebijakan Kurikulum 

dan pengelolaan Pondok Pesantren yang baik pula. 

b. Kepada Peneliti lain, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penelitian 

lanjutan yang sama dengan permasalahan agar dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan pada proses pembuatan penelitian. 

c. Menambah kepustakaan dalam bidang pendidikan khususnya dalam 

mengambil Kebijakan Kurikulum Pondok Pesantren Mamba’ul Hikam di 

Mantenan Udanawu Blitar. 

 

E. Definisi Istilah  

Untuk menghindari persepsi yang salah dalam memahami judul tesis: 

“Analisis Kebijakan Kurikulum Pendidikan Pondok Pesantren Mamba’ul Hikam 

di Mantenan Udanawu Blitar”, yang berimplikasi pada pemahaman terhadap isi 

tesis ini perlu kiranya peneliti memberikan beberapa definisi sebagai berikut: 

1. Definisi Istilah secara Konseptual: 

a. Analisis n penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, 

dsb.) untuk mengetahui perbuatan (sebab-musabab, duduk-perkaranya, 

dsb.)  (KBBI v1.1) 

b. Kebijakan n 1 kepandaian; kemahiran; 2 pernyataan cita-cita, tujuan, 

prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk mencapai sasaran; 

garis haluan; (Kamus Bahasa Indonesia, 2008: 199) 

c. Kurikulum n 1 perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga 

pendidikan;  2 perangkat mata kuliah mengenai bidang keahlian khusus, 

(Kamus Bahasa Indonesia, 2008: 783) 
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d. Pondok n 1 bangunan untuk tempat sementara (seperti yang didirikan di 

lading, di hutan, dsb); 2 rumah (sebutan untuk merendahkan diri); 3 

bangunan tempat tinggal yang berpetak-petak yang berdinding bilik dan 

beratap rumbia (untuk tempat tinggal beberapa keluarga); 4 madrasah 

dan asrama (untuk mengaji, belajar agama islam) (KBBI v1.1) 

e. Pesantren n asrama tempat santri atau tempat murid-murid belajar 

mengaji dsb; pondok. (KBBI v1.1) 

f. Kebijakan Kurikulum Pondok Pesantren. Pada pesantren khalafiyah dan 

salafiyah tidak dikenal kurikulum dalam pengertian sebagaimana 

kurikulum pada lembaga pendidikan formal. Kurikulum pada pesantren 

salafiyah disebut manhaj, yang dapat diartikan sebagai arah pembelajaran 

tertentu. Manhaj pada pondok pesantren salafiyah tidak dalam bentuk 

jabaran syllabus, tetapi berupa funun kitab-kitab yang diajarkan kepada 

para santri. 

Dalam proses pembelajaran yang diberikan kepada santrinya, pondok 

pesantren menggunakan manhaj dalam bentuk jenis-jenis kitab tertentu dalam 

cabang ikmu tertentu. Kitab ini harus dipelajari sampai tuntas, sebelum dapat naik 

ke jenjang kitab kain yang lebih tinggi tingkat kesukarannya. Dengan demikian, 

tamatnya program tidak diukur dengan satuan waktu, juga tidak diukur pada 

penguasaan sillabi, tetapi didasarkan pada tamat atau tuntasnya santri mempelajari 

kitab yang ditentukan. 

2. Definisi Istilah secara Operasional: 

Penegasan secara operasional dari judul: “Analisis Kebijakan Kurikulum 

Pendidikan Pondok Pesantren Mamba’ul Hikam di Mantenan Udanawu Blitar”, 
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adalah dalam penyelenggaraan pendidikannya Pondok Pesantren Mamba’ul 

Hikam di Mantenan Udanawu Blitar menggunakan kurikulum yang prinsip-

prinsip dasar pelaksanaannya dalam kegiatan belajar mengajar agar benar-benar 

kegiatannya menjadi efektif dan efisien adalah sebagai berikut: 

a. Fleksibilitas program, artinya dalam melaksanakan kurikulum kiai/ustadz 

memperhatikan kecerdasan, kemampuan pengetahuan yang telah dikuasai 

santri, metode-metode mengajar juga menggunakan sifat bahan pengajaran 

dan kematangan santri. Contoh kongkrit diberikan oleh kiai/ustadz adalah 

contoh yang pernah dialami, dilihat, dan dirasakan oleh santri, atau terdapat 

dalam lingkungan sehari-hari. 

b. Berorientasi pada tujuan, artinya dalam menentukan langkah kebijakan 

penetapan materi pembelajaran berorientasi pada tujuan akhir yang hendak 

dicapai oleh para santrinya.  

c. Efektif dan efisien, karena tujuan utama penyelenggaraan pondok pesantren 

adalah memperdalam ilmu-ilmu agama, maka dengan banyaknya materi yang 

disajikan pondok mendesain sedemikian rupa sehingga tujuannya tercapai 

dan dengan efektif dan efisien, sebagaimana terlampir dalam jaduan kegiatan 

pondok. 

d. Kontinuitas, penjenjangan dalam melaksanakan/menempuh materi ilmu-ilmu 

agama disusun dari tingkat awal sampai santri tuntas dan dapat dinyatakan 

bias terjun ke dalam masyarakat untuk mangamalkan ilmunya dan 

membagikannya kepada masyarakat. 

 


