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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kurikulum sebagai bagian dari kebutuhan pendidikan masyarakat 

merupakan rancangan pendidikan yang diarahkan untuk keberhasilan belajar 

mengajar guru dan peserta didik, keberadaan kurikulum dapat mempengaruhi 

tujuan sosial budaya yang sedang dibangun dalam lingkungan masyarakat. 

Masyarakat juga mampu mengevaluasi jalannya pendidikan yang berkembang 

dalam sebuah lembaga pendidikan seperti madrasah, sekolah, atau pesantren. 

Menurut Mujamil Qomar bahwa realitas pendidikan yang telah ada mengacu 

kepada pendidikan Islam sebagai sumber munculnya pengetahuan (wawasan), 

sehingga pendidikan Islam mampu mengangkat citra moral dan 

membangkitkan semangat juang masyarakat salah satunya pesantren1.  

Berpijak dari perinsip pendidikan seumur hidup, pesantren tidak 

membuat batasan pengajaran yang akan diberikan kepada santri. Ini 

disebabkan pesantren terbiasa tidak merumuskan dasar dan tujuan pendidikan 

secara eksplisit dengan mempolakan dalam bentuk kurikulum dengan rencana 

pelajaran dan semasa belajar. Kebiasaan ini menurut pengakuan, berpijak pada 

sifat pesantren. Yakni bahwa kyai mengajarkan ilmunya kepada santri semata-

mata untuk beribadah kepada Allah dan tidak pernah berhubungan dengan 

                                                            
1 Mujamil Qomar, Pesantren Dan Transformasi Metodelogi Menuju Demokrasi Institusi, (Jakarta: 
Erlangga, 2007), hlm. 3. 
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tujuan tertentu, semisal untuk mendapatkan pekerjaan dan materi. Sistem yang 

diajarkan di pesantren untuk mendalami ajaran Islam yakni sorogan dan weton 

(bandongan). Pengajaran ini terbatas pada pemberian ilmu secara langsung 

membahas masalah aqidah, syari’ah, dan bahasa arab. Dengan berkembangnya 

zaman, pesantren juga melakukan perubahan dengan mengajarkan ketrampilan 

seperti, berternak hewan, pembibitan pohon dan lain-lain sebagai bekal terjun 

di masyarakat dengan tidak merubah ciri khas pesantren2.  

Perkembangan zaman saat ini, pesantren mulai melakukan 

pembaharuan agar tetap diterima di masyarakat, salah satunya Pesantren 

Wirausaha Agrobisnis Abdurrahman bin Auf yang mencoba membuktikan 

pembaruan tersebut. Pesantren Wirausaha Agrobisnis Abdurrahman bin Auf  

berkhidmat menjadi lembaga pendidikan yang mampu menjembatani 

kesenjangan sosial di Indonesia. Pesantren yang didirikan untuk kaum dhuafa 

ini, diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran dengan mencetak 

lulusan yang siap menjadi wirausahawan. Khidmat ini dikuatkan dengan tidak 

memungut biaya sepeserpun dari santri mulai biaya pendidikan, asrama, 

maupun biaya hidup makan dan minum selama pendidikan berlangsung. Akan 

tetapi latar belakang santri yang berasal dari berbagai daerah dan memeliki 

kemampuan dan latar belakang yang berbeda-beda menjadi permasalah 

tersendiri bagi pesantren untuk menyatukan pandangan dengan mereka. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dan membahasnya dalam bentuk Skripsi yang 

                                                            
2 Zamakhsyari Dofier, Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai, (Jakarta: LP3ES, 
2011), hlm. 28. 
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mengambil judul PONDOK PESANTREN WIRAUSAHA AGROBISNIS 

ABDURRAHMAN bin AUF. (Analisis Kurikulum Pesantren dengan 

Kebutuhan Masyarakat). 

B. Perumusan Masalah 

Berdasar latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apa  isi kurikulum Pondok Pesantren Wirausaha Agrobisnis Abdurrahman 

bin Auf ? 

2. Apakah kurikulum pesantren tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

saat ini ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan kurikulum Pondok Pesantren Wirausaha 

Agrobisnis bin Auf. 

2. Untuk menganalisa relevansi kurikulum pesantren dengan kebutuhan 

masyarakat saat ini. 

Secara lebih rinci kegunaan penelitian ini dapat memberi manfaat 

sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritik 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terutama yang 

berhubungan dengan pesantren dan kewirausahaan dalam 

perkembangan dunia pesantren. 
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b. Sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya dalam bidang yang 

sama, sekaligus diharapkan hasil penelitian berikutnya lebih sempurna. 

 

2. Kegunaan Praktis 

a. Memberikan informasi kepada Pondok Pesantren Wirausaha 

Agrobisnis Abdurrahman bin Auf dalam mengembangkan kurikulum 

yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya kaum dhuafa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


