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hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataaan saya diatas, maka saya akan 

bertanggung jawab sepenuhnya. 
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MOTTO 

 

 
 
 

 )�(ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ الَِّذيَن ُيَقاِتُلوَن ِفي َسِبيِلِه َصفا َآَأنَُّهْم ُبْنَياٌن َمْرُصوٌص 
 
 

" Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam 
barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun 

kokoh“ (Ash-Shaff : 4). 
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KATA PENGANTAR 
 

ليه و سلم وعلى آله وأصحابه ومن الحمد اهللا رب العلمين والصالة والسالم على نبينا محمد صلى اهللا ع

 :بعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ت

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga 

senantiasa tercurah atas Nabi kita, Muhammad SAW, beserta segenap keluarga 

dan para sahabat beliau serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan benar 

sampai hari pembalasan (kiamat). Amma ba’du. 

Penulis sangat bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan 

nikmat hidayah dan taufik-Nya serta nikmat sehat dan waktu luang sehingga  

skripsi dengan judul “ Kurikulum Pondok Pesantren Fauzul Muslimin Kotagede 

Yogyakarta “ dapat terselesaikan. Yang menarik bagi penulis untuk mengambil 

latar pesantren ini adalah karena mayoritas santrinya adalah mahasiswa. Dengan 

kesibukan waktu mereka di Universitas masing-masing serta keinginan untuk 

menyelesaikan kuliah sambil tinggal di pesantren maka pondok pesantren Fauzul 

Muslimin menangkap peluang tersebut. Yaitu untuk ikut berperan dalam 

membentuk generasi muda yang intelek dan shalih. Memadukan antara 

pendidikan formal mereka dengan pendidikan di pondok pesantren. 

Kurikulum tentu menjadi hal yang sangat penting  untuk menggapai cita-

cita tersebut. Maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian diskriptif 

kualitatif tentang kurikulum di pondok pesantren Fauzul Muslimin. Hasil dari 

penelitian ini adalah bahwa kurikulum pondok pesantren Fauzul Muslimin terdiri 
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dari 2 bentuk yaitu yang bersifat pokok dan pendampingan. Secara umum 

kurikulum di pondok ini sudah sesuai dengan teori-teori kurikulum. Jadi untuk 

rumusannya sudah bagus dan sesuai hanya tinggal supervisinya saja yang perlu 

ditingkatkan. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah mendapatkan banyak bantuan 

baik berupa sumbangan pemikiran maupun tenaga dari berbagai pihak. Oleh 

karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sekali 

kepada yang terhormat: 

1. Drs. M. Abdullah Fattah Santosa, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Agama Islam 

yang telah memberikan ijin pelaksanaan penelitian ini. 

2. Drs. Zaenal Abidin, M.Ag, sebagai dosen pembimbing I yang telah berkenan 

meluangkan waktunya dan tenaganya untuk memberikan bimbingan dalam 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

3. Drs. Saifuddin Zuhri, M.Ag, sebagai dosen pembimbing II yang telah 

meluangkan waktu dan tenaganya guna membimbing penulis dalam 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

4. Seluruh staff akademik Dosen dan Karyawan Tata Usaha (TU) Fakulatas 

Agama Islam yang telah banyak membantu guna kelancaran penulisan skripsi 

ini. 

5. Al Ustadz Ali Yusuf S.Th.I selaku pengasuh pondok pesantren Fauzul 

Muslimin yang telah memberikan ijin riset serta iringan do’a dalam 

melaksanakan studi di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). 
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6. Seluruh dewan asatidz, pengurus, dan santri pondok pesantren Fauzul 

Muslimin yang telah membantu memberikan dukungan dan motivasi sehingga 

penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. 

7. Seluruh staf Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah 

memberi izin dalam peminjaman buku-bukunya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

8. Seluruh staf Perpustakaan UIN Sunankalijaga Yogyakarta yang telah memberi 

izin dalam peminjaman buku-bukunya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. 

9. Semua pihak yang telah membantu secara materi maupun non-materi yang 

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga apa yang telah diberikan 

menjadi amal kebaikannya. 

Penulis menyadarai bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, oleh sebab itu saran dan kritik yang membangun dari pembaca 

sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini, sehingga dapat 

memberikan manfaat bagi penulis dan pihak-pihak yang memerlukannya. 

 

Surakarta, 09 Oktober 2010 
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ABSTRAK 

Pondok pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan tertua yang 
melekat di dunia pendidikan Indonesia. Hingga saat ini telah berkembang 
berbagai macam tipe pondok pesantren. Salah satu komponen terpenting pada 
lembaga pendidikan adalah kurikulum. Pondok pesantren yang menyelenggarakan 
pendidikan murni pesantren dan tidak menyelenggarakan pendidikan formal 
seperti sekolah atau perguruan tinggi tentu akan lebih mudah dalam mengatur 
kebijakan kurikulum pendidikannya. Berbeda halnya dengan pondok pesantren 
yang santrinya selain menempuh pendidikan di pesantren juga menempuh 
pendidikan formal di sekolah atau luar lembaga pesantren. Tentu diperlukan 
rumusan kurikulum yang sesuai, menarik  dan tetap bisa memberikan yang terbaik 
bagi berlangsungnya pendidikan pesantren.  

Berdasarkan pemikiran tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan 
penelitian tentang penerapan kurikulum di pondok pesantren tersebut yaitu Fauzul 
Muslimin, dengan rumusan masalah bagaimanakah penerapan kurikulum di 
pondok pesantren Fauzul Muslimin dan faktor-faktor apa saja yang menghambat 
penerapan kurikulumnya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jelas tentang penerapan 
kurikulum pondok pesantren Fauzul Muslimin, dan untuk mengetahui faktor-
faktor penghambat penerapan kurikulum pondok pesantren Fauzul Muslimin. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan mengambil latar Pondok 
Pesantren Fauzul Muslimin, Kotagede, Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan 
dengan mengadakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data 
dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu semua data diklasifikasikan 
kemudian dianalisa dan diinterpretasikan dengan kata-kata untuk menggambarkan 
objek penelitian sehingga dapat diambil kesimpulan. 

Dengan penilitian tersebut peneliti memperoleh beberapa kesimpulan atau 
hasil yaitu : 1.Pondok pesantren Fauzul Muslimin dalam penerapan kurikulumnya  
mengacu pada makna kurikulum segala usaha untuk mempengaruhi proses 
belajar, baik itu di sekolah atau di luar sekolah yang meliputi semua kegiatan. 
Sistem pendidikannya menggunakan dua progam, pertama progam materi pokok 
dan kedua progam materi tambahan yang semuanya disusun internal pondok 
pesantren. 2. Kurikulum pondok pesantren Fauzul Muslimin secara umum sudah 
sesuai dengan teori-teori kurikulum dan visi, misi, dan tujuan pembelajaran di 
pesantren, dan secara khusus diarahkan pada peningkatan kualitas lulusan (output) 
yaitu diwujudkan dengan penerapan target-target pembelajaran di pesantren. 3. 
Beberapa faktor yang menghambat penerapan kurikulum di pondok pesantren 
Fauzul Muslimin adalah manajemen waktu santri, kurangnya sumberdaya 
manusia pengajar dan pengurus, faktor keuangan pesantren yang masih minim 
sehingga kurang maksimalnya peningkatan kualitas pendidikan seperti pengajar, 
sarana dan prasarana, dan belum adanya standarisasi penyeleksian calon santri 
baru sehingga berpengaruh ke tingkat keseriusan santri dalam menempuh 
pendidikan di pesantren. 
 


