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BAB  I 
 

PENDAHULUAN 
 

 
A. Latar Belakang Masalah 

 
 

Islam sebagai agama yang universal memberikan pedoman hidup 

bagi manusia menuju kehidupan yang bahagia. Kebahagiaan hidup 

manusia itulah yang menjadi sasaran hidup manusia yang pencapaiannya 

sangat bergantung pada masalah pendidikan. 

Dalam Al Qur’an juga ditegaskan bahwa Allah menciptakan 

manusia agar menjadikan tujuan akhir atau hasil segala aktivitasnya 

sebagai pengabdiannya kepada Allah. Aktivitas yang dimaksud tersimpul 

dalam ayat Al Qur’an yang menegaskan bahwa manusia adalah khalifah 

Allah. Dalam statusnya sebagai khalifah, manusia hidup di alam mendapat 

tugas dari Allah untuk memakmurkan bumi sesuai dengan konsep yang 

ditetapkannya. Manusia sebagai khalifah Allah memikul tugas yang sangat 

berat. Tugas ini dapat diaktualisasikan jika manusia dibekali dengan 

pengetahuan. Semua ini dapat dipenuhi hanya dengan proses pendidikan 

(Nata, 2004: 9).  

Pendidikan Islam merupakan tugas dan pekerjaan mulia serta 

merupakan ketaatan dan pengorbanan seorang hamba kepada Allah SWT. 

Generasi ulama terdahulu telah mengetahui tugas-tugas ini dan 

kedudukannya di sisi Allah sehingga mereka dengan gigih mencurahkan 
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tenaga dan fikiran untuk mengemban risalah tarbawiyah dengan hanya 

mengharap ridho Allah SWT semata. 

Modernisasi paling awal dari sistem pendidikan di Indonesia tidak 

bersumber dari kalangan  kaum muslim sendiri. Sistem pendidikan modern 

pertama kali itulah yang pada gilirannya mempengaruhi sistem pendidikan 

Islam. Namun demikian, sistem itu justru diperkenalkan oleh pemerintah 

kolonial Belanda. Ini bermula dengan perluasan kesempatan pribumi 

dalam paruh kedua abad ke-19 untuk mendapatkan pendidikan (Madjid, 

1997: xii).  

Perkembangan masyarakat dewasa ini menghendaki adanya 

pendidikan yang dilaksanakan secara seimbang. Keseimbangan yang 

dimaksud adalah seimbang antara nilai dan sikap, pengetahuan, 

kecerdasan dan ketrampilan, kemampuan dalam berkomunikasi dan 

berinteraksi dengan masyarakat secara luas, serta meningkatkan kesadaran 

terhadap alam lingkungannya (Depag, 2003: 1). 

Pada awal berkembangnya agama Islam di Indonesia, pendidikan 

Islam dilaksanakan secara informal. Islam datang ke Indonesia dibawa 

oleh para pedagang muslim. Sambil berdagang mereka menyiarkan agama 

Islam kepada orang-orang yang mengelilinginya, yaitu mereka yang 

membeli barang-barang dagangannya. Begitulah setiap ada kesempatan 

mereka memberikan pendidikan dan ajaran agama Islam (Zuhairini, 1997 : 

209). 
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Masyarakat pun bersemangat untuk memperdalam agama Islam 

terutama belajar mengaji kepada para guru ngaji atau guru agama. Di 

antara tempat untuk mengaji itu adalah langgar atau surau. Tempat-tempat 

itulah yang menjadi embrio terbentuknya sistem pendidikan pondok 

pesantren dan pendidikan Islam lainnya, seperti madrasah atau sekolah 

yang berdasarkan keagamaan.  

 Wacana mengenai pondok pesantren tidaklah terlepas dari 

berbagai komponen yang melekat pada pondok pesantren itu sendiri atau 

perannya di masyarakat. Kyai/ustadz, santri, bangunan asrama (pondok), 

masjid dan kitab-kitab merupakan 5 (lima)  elemen  dasar yang tidak dapat 

dipisahkan. Sebagai lembaga pendidikan Islam yang termasuk tertua, 

sejarah perkembangan pondok pesantren memiliki model-model 

pengajaran yang bersifat non klasikal, yaitu metode pengajaran bandongan 

(weton) dan sorogan  (Hasbullah, 1999: 26). 

Dalam perkembangan selanjutnya karena dipengaruhi oleh 

perkembangan pendidikan dan tuntutan dinamika masyarakat, beberapa 

pondok pesantren menyelenggarakan pendidikan jalur sekolah (formal) 

dan kegiatan lain yang bertujuan untuk pemberdayaan potensi masyarakat 

sekitar dengan menjadikan pondok pesantren sebagai sentranya. 

Keberadaan pondok pesantren yang semakin beragam dalam bentuk, 

peranan dan fungsi ini menjadikan adanya fenomena yang cukup berarti 

dalam upaya membuat suatu pola yang dapat difahami sebagai acuan 

untuk pengembangan pondok pesantren masa depan. Terjadi perubahan-
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perubahan yang mendasar dalam pola pendidikan dan pengajaran di 

Indonesia tidak terkecuali pondok pesantren. Di antara perubahan itu 

adalah pola pendidikan klasikal atau dikenal dengan pondok pesantren 

modern. Pendidikan tersebut tidak sepenuhnya pada pendidikan 

keagamaan saja (pesantren tradisional) namun juga pendidikan umum 

(pendidikan formal) yang berada di bawah Depdiknas ataupun  Depag. 

Selain itu pula dikembangkan program-program pengembangan 

masyarakat di pondok pesantren, sebagai upaya pemberdayaan potensi 

yang dimilikinya (Depag, 2003: 3-5). 

Seiring dengan berjalannya waktu, pondok pesantren Al-Mukmin 

terutama unit KMI (Kuliyyatul Mu’allimin Al Islamiyyah) 

menyelenggarakan pola pendidikan, pembinaan dan pengembangan santri 

untuk keunggulan dan kesempurnaan melalui program pendidikan yang 

utuh dan terpadu. Setiap komponen dalam sistem pendidikan yang utuh 

dan terpadu ini dioptimalkan perannya, sehingga tidak terjadi split 

(keterpecahan) dan contradiction (pembenturan) antara satu komponen 

dengan komponen yang lain. Tujuan pendidikannya diarahkan untuk 

pemahaman agama Islam yang kuat dan kemampuan hidup bermasyarakat 

agar bahagia dunia dan akhirat.  

Pendidikan yang diajarkan oleh para ustadz di Pondok Pesantren 

Al-Mukmin Ngruki selain berada di dalam ruangan tetapi juga 

dikembangkan di luar ruangan seperti masjid, halaman, taman, lapangan, 

dan math’am.  Materi yang diajarkan di kelas diperkaya dan diperdalam 
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melalui bimbingan belajar pada sore atau malam hari dan juga program 

belajar mandiri (sendiri). Untuk menjamin keimanan dan ketakwaan serta 

kemandirian yang konsisten, pendidikan dirancang secara praktis dan 

fungsional sehingga dapat menyatu dalam kehidupan sehari-hari para 

santri.    

Kuliyyatul Mu’allimin Al Islamiyyah (KMI) merupakan salah satu 

unit  pendidikan tertua di Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki yang 

setingkat dengan SLTA/MA yang dipercaya oleh  masyarakat di daerah 

tersebut pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, 

bahkan masyarakat internasional. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, 

sekolah ini berupaya meningkatkan mutu pendidikannya terutama dalam 

pola pendidikannya. Sehingga sampai sekarang Kuliyyatul Mu’allimin Al 

Islamiyyah Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki masih eksis dan masih 

diminati oleh masyarakat.   

Dari hal tersebut, timbullah keinginan pada diri penulis untuk 

mengkaji lebih dalam tentang bagaimana pola pendidikan yang diterapkan 

disana sehingga sekolah tersebut masih eksis dan masyarakat masih 

percaya dengan mutu pendidikannya. Berkaitan dengan hal tersebut,  maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pola 

Pendidikan Kuliyyatul Mu’allimin Al Islamiyyah Pond ok Pesantren 

Al-Mukmin Ngruki Sukoharjo.  
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B. Penegasan Istilah 
 

Untuk menghindari berbagai macam penafsiran terhadap judul di 

atas, maka terlebih dahulu penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang 

terdapat dalam judul skripsi, yaitu  

1. Pola Pendidikan  

Berasal dari dua kata yaitu ”pola” dan ”pendidikan”,  pola adalah 

sistem atau cara kerja dan juga sama dengan bentuk atau struktur (Tim 

Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989: 

692). Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh 

pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik 

menuju terbentuknya kepribadian yang utama (Marimba dalam 

Suwarno, 1985: 3). Jadi dapat disimpulkan bahwa pola pendidikan 

adalah suatu sistem atau bentuk bimbingan atau pimpinan secara sadar 

oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik 

menuju terbentuknya kepribadian yang utama.  

2. Kuliyyatul Mu’allimin Al Islamiyyah (KMI) Pondok Pesantren Al-

Mukmin  

Merupakan salah satu unit pendidikan Pondok Pesantren Al-mukmin 

Ngruki yang setingkat dengan SLTA/MA yang berada di bawah 

yayasan pendidikan Islam Al-Mukmin Ngruki. Sedangkan Pondok 

Pesantren sendiri berarti tempat murid (santri) mengaji agama Islam 

sekaligus diasramakan di tempat itu. Menurut Dhofir (1985: 44) bahwa  

Pondok Pesantren adalah sebuah asrama pendidikan Islam tradisional 
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dimana siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan 

seorang (atau lebih) guru yang lebih dikenal dengan sebutan kyai.  

Berpijak pada penjelasan beberapa istilah di atas, dapat 

diungkapkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi Pola Pendidikan 

Kuliyyatul Mu’allimin Al Islamiyyah Pondok Pesantren Al-Mukmin 

Ngruki Sukoharjo adalah penelitian tentang suatu sistem atau bentuk 

proses pendidikan yang diterapkan di KMI (salah satu unit pendidikan) 

Pondok Pesantren Al- Mukmin Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, 

Surakarta, Jawa Tengah. 

 
C. Perumusan Masalah 
 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat 

dikemukakan rumusan masalahnya adalah ”Bagaimana pola pendidikan 

yang ada di Kuliyyatul Mu’allimin Al Islamiyyah (KMI)  Pondok 

Pesantren Al-Mukmin Ngruki ?”.  

 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pola pendidikan yang ada di Kuliyyatul Mu’allimin Al 

Islamiyyah (KMI)  Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki. 

Sedangkan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya 

wawasan dan hasanah keilmuan dalam bidang pendidikan terutama 

pola pendidikan di Pondok Pesantren. 

2. Secara Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, 

sumbangan pemikiran serta pertimbangan bagi pengembangan dan 

kemajuan Pondok Pesantren Al-Mukmin pada umumnya dan unit 

KMI pada khususnya. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

tambahan bagi peneliti lain dengan permasalahan yang sama. 

 
E. Kajian Pustaka 

Tinjauan kepustakaan merupakan kajian terhadap hasil-hasil 

penelitian baik dalam bentuk buku, jurnal maupun majalah ilmiah. Adapun 

penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis 

angkat antara lain sebagai berikut:  

1. Buku Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi 

Institusi  karangan Mujamil Qomar (2007) menyatakan bahwa 

pendirian yayasan merupakan solusi bagi pesantren, terutama 

pesantren modern untuk melakukan transformasi kepemimpinan dari 

kepemimpinan kiai menuju kepemimpinan kolektif yayasan.    

2. Masruri (UMS, 2006) dalam skripsinya yang berjudul Kontribusi 

Pondok Pesantren Dawar terhadap Pendidikan Masyarakat (Studi 

Kasus Kejar Paket B di Pondok Pesantren Dawar Boyolali 
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2005/2006), menyimpulkan bahwa kegiatan belajar mengajar 

menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Sumber materi 

diperoleh dari buku paket dan buku pegangan yang telah diberikan 

oleh Departemen Pendidikan Nasional. Respon warga dengan adanya 

proses belajar mengajar ini ada yang aktif dan ada yang kurang 

memperhatikan pelajaran. 

3. Supriyono (UMS, 2007) dalam skripsinya Pola Pendidikan  Pondok 

Pesantren Al Mujahidin Surakarta Tahun 1990 s.d 2007, 

menyimpulkan bahwa pola pendidikan yang diterapkan di Pondok 

Pesantren Mujahidin termasuk pola pendidikan modern.  

4. Abdul Rofiq (STIT Syarifuddin, 2008) dalam skripsinya yang berjudul 

Kontribusi Pondok Pesantren dalam Pengembangan Sumber Daya 

Manusia (Studi Kasus di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Lumajang) 

menyimpulkan bahwa: 

a. Pola pendidikan dan pengajaran di pondok pesantren erat kaitannya 

dengan tipologi pondok pesantren. Sedangkan sistem  yang 

digunakan di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Lumajang adalah 

sistem pendidikan modern. 

b. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pendidikannya, adalah 

diskusi, ceramah, problem solving, dan karya wisata. 

Berdasarkan kajian buku serta beberapa penelitian tentang 

pendidikan, sudah ada penelitian tentang pola pendidikan, pada penelitian 

ini penulis terinspirasi untuk meneliti juga tentang pola pendidikan, namun 
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di tempat yang berbeda dan lebih spesifik pada salah satu unit pendidikan 

yang tertua, yaitu  Pola Pendidikan Kuliyyatul Mu’allimin Al 

Islamiyyah Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki Sukoharjo yang 

sebelumnya belum pernah diteliti sehingga penelitian ini memenuhi unsur 

kebaruan.  

Dengan demikian letak perbedaan antara penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya adalah tempat berlangsungnya penelitian, yaitu 

Kuliyyatul Mu’allimin Al Islamiyyah Al-Mukmin Ngruki.  

 
F. Metode penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu  penelitian 

yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan 

Taylor dalam Moleong, 1993: 3). 

2. Penentuan Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang 

memiliki data mengenai sesuatu yang diteliti (Azwar, 2010: 34-35). 

Dalam penelitian ini yang akan dijadikan subjek penelitian adalah 

pimpinan pondok pesantren, wakil kepala sekolah, bagian TU dan guru 

yang terkait.  
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3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara memperoleh data dalam 

kegiatan penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang akan 

digunakan adalah interview, observasi, dan dokumentasi. 

a. Metode Interview 

Metode interview (wawancara) adalah dialog yang dilakukan 

oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara 

(Arikunto, 1998: 145). Metode ini digunakan untuk mendapatkan 

informasi tentang kegiatan pembelajaran KMI Al-Mukmin,   

gambaran  pola pendidikan dan jenis-jenis pendidikannya. 

b. Metode Observasi 

Metode observasi adalah pengumpulan data dengan 

mengadakan pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian 

terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra 

(Arikunto, 1998: 146). Metode ini penulis gunakan untuk 

mengamati pola pendidikan yang ada di Kuliyyatul Mu’allimin Al 

Islamiyyah Al-Mukmin.  

c. Metode Dokumentasi  

Metode Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara 

menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, 

notulen rapat, peraturan-peraturan dan lain sebagainya (Arikunto, 

1998: 149). Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang 

sejarah berdirinya Pondok Pesantren Al-Mukmin dan unit 
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Kuliyyatul Mu’allimin Al Islamiyyah, keadaan geografis sekolah, 

visi dan misi, keadaan guru dan siswa didik, stuktur organisasi 

serta sarana prasarana. 

4. Metode Analisis Data 

Setelah data terkumpul, maka peneliti akan mengadakan analisis 

data.  Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis deskriptif non 

statistik. Maksud menggunakan analisis non statistik adalah cara 

berpikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa yang 

kongkrit, kemudian dari fakta dan peristiwa yang khusus dan kongkrit 

itu ditarik generalisasi yang bersifat umum (induktif). Di samping itu 

digunakan juga kerangka berfikir secara deduktif yaitu cara berfikir 

dengan berlandaskan pada pengetahuan umum yang kemudian 

digunakan untuk menilai fakta-fakta atau hal-hal yang khusus 

(Margono, 1997: 38). Metode ini digunakan untuk menganalisis pola 

pendidikan Kuliyyatul Mu’allimin Al Islamiyyah Al-Mukmin Ngruki 

dan jenis-jenis pendidikannya. 

 
G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan terdiri dari beberapa bab, yaitu : 

Bab I : Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, penegasan 

istilah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian 

pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

Bab II : Pola pendidikan pondok pesantren, bab ini akan menguraikan 

tentang A. pengertian pola pendidikan pondok pesantren yang meliputi 
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pengertian pola pendidikan, pengertian pondok pesantren, asal mula dan 

perkembangannya dan pengertian pola pendidikan pondok pesantren.  B. 

Pola pendidikan pondok pesantren  C. Jenis-jenis pendidikan pondok 

pesantren. 

Bab III : Pola pendidikan Kuliyyatul Mu’allimin Al Islamiyyah Al- 

Mukmin Ngruki, pada bab ini akan menguraikan tentang  A. Gambaran 

umum Kuliyyatul Mu’allimin Al Islamiyyah Pondok Pesantren Al-

Mukmin Ngruki yang meliputi kajian historis, letak geografis, struktur 

organisasi, visi dan misi, keadaan santri,  ustadz, sarana dan prasarana.  B. 

Membahas tentang pola pendidikan dan jenis pendidikannya. 

Bab IV : Analisis data, bab ini berisikan tentang pola pendidikan 

Kuliyyatul Mu’allimin Al Islamiyyah Pondok Pesantren Al-Mukmin 

Ngruki yang meliputi pola  pendidikan dan jenis pendidikan. 

Bab V : Penutup, pada bab ini berisikan tentang kesimpulan, saran-

saran, dan kata penutup.   

 


