
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Berbicara tentang pendidikan memang tidak akan pernah ada habisnya. Sejak 

manusia dilahirkan di dunia sampai ia menemui ajalnya akan melewati suatu proses 

pendidikan baik formal maupun non formal. Pendidikan akan mengangkat manusia 

kepada derajatnya yang lebih tinggi. Pendidikan merupakan sebuah perjalanan sejarah di 

dalam suatu negara yang selalu menerapkan mekanisme adaptasi untuk perubahan ke 

arah lebih baik. Maju atau mundurnya sebuah negara sangat dipengaruhi oleh kualitas 

pendidikan di negara tersebut.
1
 Indonesia yang menginginkan martabat bangsanya 

terangkat di dunia internasional telah mengupayakan mengangkat isu-isu pendidikan 

yang strategis guna memajukan pendidikan setara dengan negara-negara maju, baik 

yang diselenggarakan pemerintah maupun lembaga-lembaga yang berberntuk yayasan 

atau LSM-LSM yang ada di Indonesia. 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spriritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.
2
 

Karena pendidikan adalah usaha sadar maka tentu saja harus dilakukan dengan 
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terencana, terstruktur, dan sistematis. Rencana pendidikan yang terstruktur dan 

sistematis itulah yang dalam dunia pendidikan disebut kurikulum. 

Kurikulum memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Jika 

diibaratkan struktur tubuh manusia, maka kurikulum merupakan jantung sebuah 

lembaga pendidikan.
3
 Jika jantung itu tidak sehat maka tubuh lembaga tersebut tidak 

akan berfungsi dengan baik dalam bekerja mencetak output yang berkualitas. Untuk itu 

setiap lembaga pendidikan harus mempersiapkan kurikulum yang baik demi tercapainya 

tujuan lembaga tersebut. Tentu saja kurikulum terbaik adalah kurikulum yang bisa 

diimplementasikan dengan sebaik-baiknya. 

Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang sangat tua di Indonesia. Bahkan 

pesantren disinyalir telah eksis di tengah masyarakat sejak abad ke-16.
4
 Pada zaman 

penjajahan pesantren ikut ambil peran dalam membentuk masyarakat melek huruf. 

Setelah kemerdekaan pesantren tetap eksis dengan perannya untuk mencerdaskan anak 

bangsa terutama dalam hal spiritual. 

Beberapa kalangan menganggap bahwa pesantren jika dinilai dari parameter 

modernisasi selalu mendapat nilai negatif karena terlalu mempertahankan tradisi dan 

dianggap kurang tanggap terhadap perkembangan dan perubahan zaman.
5
 Clifford 

Geertz misalnya, setelah mengadakan penelitian di Mojokuto, Jawa Timur pada 1955 

menilai bahwa kyai dan pesantrennya sampai pada tingkat tertentu masih merupakan inti 
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dari struktur sosial Islam pedesaandan merupakan puncak kultur kolot.
6
 Beberapa fakta 

yang harus dilihat bahwa pesantren juga mulai melakukan banyak perbaikan dalam hal-

hal yang dirasa kurang untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman. Tidak bisa 

dipungkiri bahwa sistem pendidikan pesantren ini memiliki banyak kelebihan pula yang 

belakangan ini mulai diakui.
7
 Ada kekurangan dari sistem pesantren sehingga harus 

dikritik, tetapi ada juga kelebihan-kelebihan tertentu yang perlu ditiru bahkan 

dikembangkan. 

Pesantren PERSIS Bangil sudah cukup lama eksis memberi warna pada dunia 

pendidikan Indonesia. Pada usianya yang menginjak 70 tahun lebih, sudah banyak 

perubahan yang dilakukan untuk memenuhi tuntutan zaman dan kemajuan.
8
 Sejak 

didirikan di Bandung pada tahun 1936 lalu kemudian dipindahkan ke Bangil pada tahun 

1940 pesantren PERSIS Bangil selalu melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan pendidikannya. Tak heran pesantren ini berani memasang target untuk 

menjadi pesantren yang menjadi rujukan model pesantren modern yang berkualitas pada 

tahun 2025 nanti.
9
 

Banyak kelebihan yang ditawarkan oleh pesantren ini untuk peserta didiknya. 

Dari segi fasilitas sudah sangat menunjang, seperti perpustakaan, laboratorium (Kimia, 

fisika, biologi, kumputer, dan bahasa), fasilitas olahraga, active board, dan lain 

sebagainya. Dari segi pembelajaran pesantren ini lebih menekankan kepada penguasaan 

hukum Islam dengan materi pelajaran seperti bahasa Arab, nahwu, sharaf, balaghah, 
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fiqih, ushul fiqih, ilmu hadist, mantiq, dan lain sebagainya. Ada juga kegiatan-kegiatan 

penunjang seperti muhadhoro (klasikal dan umum) untuk mengasah kemampuan 

beretorika dan berdiskusi, sorogan untuk mengasah kemampuan berbahasa Arab, 

Madrasah jurnalistik untuk mengasah kemampuan menulis, dan program dakwah 

ramadhan untuk mempraktikkan ilmu serta belajar bermasyarakat; dimana santri dikirim 

ke daerah-daerah (seperti Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB, dan lain-lain) untuk hidup 

dan berdakwah di sana selama sebulan penuh. Setiap tahun selalu ada alumninya yang 

berangkat ke Timur-Tengah untuk melanjutkan studinya. Dengan tawaran seperti ini 

cukup banyak orang tua yang mau menitipkan anaknya untuk menimba ilmu di 

pesantren tersebut. Meskipun tidak dalam jumlah yang besar namun dalam radius yang 

cukup luas, mulai dari daerah-daerah di Indonesia, negara-negara tetangga seperti 

Malaysia dan Singapura, bahkan negara Afrika seperti Mali.
10

 

Melihat kenyataan yang dipaparkan di atas, menjadi menarik bagi penulis untuk 

meneliti  kurikulum dan sistem pembelajaran di pesantren tersebut, mengingat bahwa 

fasilitas yang baik tentu akan percuma tanpa didukung sistem yang baik pula. Oleh dari 

itu penulis mengangkat judul “Kurikulum dan Sistem PembelajaranPesantren: Studi 

Kasus di Pesantren Persatuan Islam (PERSIS)Bangil ”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tujuan pendidikan di pesantren Persis Bangil? 

2. Bagaimanastruktur dan isi kurikulum di pesantren Persis Bangil? 

3. Bagaimana sistem pembelajaran di pesantren Persis Bangil? 

                                                             
10

http://persisbangil.org, diakses pada tanggal 17 Mei 2015 

http://persisbangil.org/


5 
 

C. Tujuan Penelitian 

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan tujuan pendidikan di pesantren Persis Bangil. 

2. Mendeskripsikan isi dan struktur kurikulum di pesantren Persis Bangil. 

3. Mendeskripsikan sistem pembelajaran di pesantren Persis Bangil. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Secara teoritis bagi perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan bisa 

memberikan kontribusi yang berharga bagi khazanah referensi kajian atau riset tentang 

kurikulum dan sistem pembelajaran di Indonesia, terutama untuk pemerhati atau 

penggiat pesantren.  

2. Secara institusional, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

pemikiran bagi lembaga yang diteliti, sebagai bahan tambahan masukan dan evaluasi 

sehingga nantinya bisa bermanfaat dalam peningkatan kualitas output dari lembaga 

tersebut. 

E. Penjelasan Istilah 

a. Kurikulum 

Kurikulum yang penulis maksudkan dalam penelitian adalah kegiatan-kegiatan 

dan materi-materi yang telah disusun oleh pesantren Persis Bangil secara sistematis 
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untuk membelajarkan para santri. Pada penelitian ini penulis hanya membatasi pada 

kurikulum pendidikan pesantrennya saja. Hal ini karena untuk pelajaran umum 

pesantren Persis bangil tetap mengikuti kurikulum pemerintah meskipun pesantren 

Persis Bangil tidak memisahkan antara pelajaran umum dan pelajaran agama dengan 

kelas yang berbeda.  

b. Sistem Pembelajaran 

Pada Penelitian ini yang penulis maksud dengan sistem pembelajaran adalah 

suatu kombinasi yang terorganisir yang meliputi unsur-unsur manusiawi, material, 

fasilitas, perlengkapan, dan prosedur-prosedur yang berinteraksi untuk mencapai tujuan 

pendidikan yang diinginkan pesantren Persis Bangil. 

c. Pesantren 

Pesantren adalah tempat para murid atau santri belajar ilmu agama Islam di 

bawah bimbingan Kyai atau ustadz-ustadz. Pesantren dalam penelitian ini adalah 

pesantren PERSIS Putra Bangil. 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam menyusun skripsi ini peneliti membagi ke dalam beberapa bab. Masing-

masing bab mencakup beberapa sub bab, dengan rincian sebagai berikut: 

 BAB I, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, dan sistematika 

penulisan. 
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 BAB II, berisi kajian pustaka yang mengulas beberapa teori yang mengulas 

tentang sejarah pesantren, tipe-tipe pesantren, tujuan pendidikan pesantren, 

sistem pengajaran pesantren, hingga kurikulum dan materi pelajaran yang 

diajarkan di pesantren. 

 BAB III, berisi pembahasan tentang metode penelitian yang di dalamnya 

mencakup pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, dan 

teknik pengumpulan data. 

 BAB IV, berisi laporan hasil penelitian yang dipaparkan secara deskriptif. 

 BAB V, berisi penutup yang mencakup kesimpulan peneliti, saran-saran atau 

rekomendasi dalam rangka perbaikan pesantren Persis Bangil terutama terkait 

kurikulum dan sistem pembelajaran. 

 


