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BAB  I  

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pelaksanaan pendidikan di Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh 

komponen bangsa Indonesia. Dalam praktiknya, masyarakat ikut serta dalam 

upaya mencerdaskan kehidupan bangsa ini, tidak hanya dari segi materiil dan 

moril, tetapi juga ikut serta memberikan sumbangan yang signifikan dalam 

penyelenggaraan pendidikan. Diantaranya adalah dengan sumbangan pendidikan 

jalur luar sekolah yaitu dalam bentuk Pondok Pesantren.  

Wacana tentang Pondok Pesantren akan selalu menarik untuk dikaji, 

dibahas dan diteliti. Dalam pandangan umum, Pondok Pesantren adalah lembaga 

pendidikan tradisional Islam yang sudah mengakar di masyarakat. Meskipun 

dianggap tradisional, namun bukan berarti Pondok Pesantren tidak mengalami 

modernisasi dan inovasi.  

Pada kenyataannya, Pondok Pesantren kebanyakan dikelola secara 

pengelolaan tradisional, meskipun demikian peran lembaga Pondok Pesantren 

sebagai lembaga pendidikan telah diakui oleh masyarakat, karena masyarakat 

telah mengenal pendidikan pesantren jauh sebelum mereka mengenal lembaga 

pendidikan yang lain, seperti sekolah atau madrasah yang bersifat formal. 

Menurut K.H Sahal Mahfudh, M.A., Pondok Pesantren dengan pedoman 

panca jiwanya yaitu keikhlasan, kemandirian, kesederhanaan, ukhuwah 

Islamiyyah, dan kebebasan baik itu sebagai lembaga pendidikan maupun lembaga 

keagamaan, sesungguhnya memiliki banyak alasan untuk menjadi lembaga 
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berkualitas yang secara ideal dapat memenuhi kebutuhan pendidikan dan 

keagamaan masyarakat Muslim, termasuk individu-individu di dalamnya 

(Mahfudh 2007: 273).  

Pesantren menekankan pendidikan dan pengajaran agama sebagai 

pengetahuan untuk menyadari arti penting agama dalam kehidupan atau sebagai 

kesadaran hidup. Pondok Pesantren bertujuan membentuk manusia yang utuh 

(kaffah), sebagai ibadullah dan kholifatullah, yaitu manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Allah SWT., sehat jasmani dan rohani, berakhlak mulia, mandiri 

dan berpengetahuan luas, baik dalam pengetahuan keagamaan, wawasan 

pengetahuan, maupun cakrawala pemikiran, sekaligus mampu memenuhi tuntutan 

zaman dalam rangka pemecahan persoalan kemasyarakatan. Hal demikian tidak 

terlepas dari dua potensi besar pesantren, yaitu potensi pendidikan dan potensi 

pengembangan masyarakat (Mahfudh 2007: 273). 

Pondok Pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan tradisional telah 

mampu menunjukkan eksistensinya dalam berbagai situasi, pesantren mampu 

mengambil peran dan fungsi dalam perubahan sosial kemasyarakatan. Pesantren 

telah memerankan dirinya sebagai agent of social change, dan juga bisa berfungsi 

sebagai cultural broker, sebagai penyaring arus informasi yang masuk ke 

masyarakat, menularkan apa yang dianggap berguna dan membuang apa yang 

dianggap merusak (Geertz dalam Horikoshi 1987: xvi). Disamping itu pesantren 

dengan caranya sendiri telah dapat berperan sebagai pelopor perubahan itu sendiri, 

bukan sekedar melakukan penyaringan informasi saja (Horikoshi 1987: 244). 
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Pondok Pesantren atau lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama 

adalah sebuah model khas pendidikan Islam tertua di Indonesia. Bermula dengan 

sistem pendidikan yang cukup sederhana, yaitu mulai dari pendidikan yang 

diadakan di rumah seorang kiai, kemudian di musholla, di masjid dan di madrasah 

kemudian berkembang menjadi bentuk pesantren yang dilengkapi dengan fasilitas 

dan sarana-prasarana yang cukup lengkap.  

Mata pelajaran yang diajarkan di Pondok Pesantren, pada awalnya hanya 

membaca al-Qur‟an dan praktek ibadah, kemudian berkembang pada mata 

pelajaran yang lain, seperti Nahwu, Sharaf, Fiqh, Ushul Fiqh, Tafsir, Hadits, dan 

ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kebutuhan keagamaan. Metode pengajaran 

yang digunakan di Pondok Pesantren biasanya adalah metode sorogan, 

bandongan, dan wetonan.  

Mukti Ali dalam Ghazali (2002: 34) mengemukakan bahwa Pondok 

Pesantren telah mengembangkan sistem pendidikannya sesuai dengan 

perkembangan zaman, tetapi tetap memperhatikan ciri-ciri khasnya, yaitu: (1) 

adanya hubungan yang akrab antara santri dengan kiai/ustadz, (2) tunduknya 

santri pada kiai, (3) hidup hemat dan sederhana, (4) semangat menolong diri 

sendiri/mandiri, (5) jiwa tolong menolong dan persaudaraan sesama santri, (6) 

pendidikan disiplin yang menonjol, (7) berani menderita/berkorban untuk 

mencapai tujuan, dan (8) kehidupan agama yang baik. 

Dalam usaha mengembangkan pendidikan di pesantren diperlukan 

beberapa unsur, diantaranya adalah pemimpin yang profesional dan didukung 

manajemen yang tangguh. Oleh karena itu, manajemen yang baik mutlak 
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diperlukan diPondok Pesantren, karena manajemen adalah usaha mencapai suatu 

tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain (Simamora 2004: 4).  

Menurut Terry (2008: 15) bahwa manajemen merupakan suatu proses 

yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, 

penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai 

sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan 

lainnya. Penekanan pada proses, yaitu proses tertentu yang terdiri dari 

perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), 

dan pengawasan (controlling) yang biasa disingkat dengan POAC. 

Perkembangan dan kemajuan manajemen pendidikan di pesantren akan 

terjadi bila sistem pendidikan pada pesantren berubah. Tetapi perubahan sistem 

pendidikan ternyata belum sepenuhnya ditemukan pada pesantren-pesantren yang 

ada. Masih ada pesantren yang tetap kukuh mempertahankan tradisi tanpa melihat 

siklus perubahan, sehingga kekolotan selalu dipersepsikan pada lembaga tersebut.  

Menurut data Statistik Pendidikan Agama dan Keagamaan Tahun 

Pelajaran 2016-2017 yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Islam 

Departemen Agama RI jumlah Pondok Pesantren di Indonesia mencapai 17.506 

buah. (2008: 4-9) secara umum tipe pendidikan yang diselenggarakan Pondok 

Pesantren ada tiga, yaitu pertama: Pondok Pesantren yang tidak 

menyelenggarakan pendidikan formal. Pondok Pesantren yang disebut al-ma’had 

al-salafy (Pondok Pesantren salafiyah) ini dengan tegas mempertahankan otentitas 

dan tradisionalitas corak dan nilai kePondok Pesantrenannya. Tidak ada silabus 

baku yang digunakan. Ciri khasnya adalah penerapan metode pembelajaran 
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bandongan dan sorogan dalam mengaji kitab-kitab klasik yang mu’tabaroh 

(kitab-kitab yang telah diakui otentitasnya). Kedua, Pondok Pesantren yang 

mengadopsi pola-pola pendidikan modern dan diterapkan secara ketat di 

lingkungannya, baik pemikiran maupun referensinya.Pondok Pesantren ini juag 

disebut al-ma’had al-ashry atau al-khalafy (Pondok Pesantren modern). Batasan 

mu’tabaroh dan ghoiru mu’tabaroh sudah tidak berlaku lagi, walaupun tetap saja 

penguasaan kitab-kitab klasik menjadi bagian yang tak terpisahkan. Ketiga, 

Pondok Pesantren yang mengombinasikan keduanya, yaitu menerima modernisasi 

secara selektif dengan tetap mempertahankan corak tradisionalnya. Dan inilah 

yang mayoritas.Pondok Pesantren mengadopsi pengetahuan umum, tetapi tetap 

mensyaratkan penguasaan kitab-kitab mu’tabaroh.  

Berdasarkan tipologi Pondok Pesantren tersebut, maka Pondok Pesantren 

Darul Ulum Tragung, Kandeman, Batang termasuk dalam tipe kombinasi atau 

kadang disebut Pondok Pesantren salaf plus, karena Pondok Pesantren Darul 

Ulum disamping mempertahankan pembelajaran kitab klasik namun dalam 

pembelajarannya memanfaatkan teknologi modern seperti komputer serta sudah 

terbagi dalam beberapa kelas berdasarkan kemampuan santrinya. 

Pola kepemimpinan yang diterapkan dalam Pondok Pesantren Darul Ulum  

Tragung Kandeman adalah menggunakan manajemen yang terfokus pada satu 

orang yaitu pengasuhnya, dengan dibantu oleh pengurus pesantren yaitu pengurus 

komplek, pengurus harian dan seksi-seksi yang terdiri dari santri senior yang 

dianggap telah mampu melaksanakan tugas sebagai pengurus. 
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Pondok Pesantren Darul Ulum didirikan K.H. Maulana Zainul „Iroqy. 

Seorang kyai muda berasal dari Kota Pekalongan, yang melihat daerah Tragung 

Kandeman adalah daerah yang perlu digarap secara  khusus dalam pembinaan 

keagamaanya sehingga perlu didirikan Pondok Pesantren, yang akhirnya lahirlah 

sebuah Pondok Pesantren dan berkembang pesat hingga sekarang.  

Ada satu hal yang membuat Pondok Pesantren Darul ulum berbeda dengan 

yang lainnya, Pondok Pesantren Darul Ulum adalah salah satu dari sebagian kecil 

Pondok Pesantren di Jawa yang menerapkan pembelajaran dengan metode khuruj. 

Metode khuruj adalah salah satu metode dakwah yang digunakan oleh 

Jama‟ah Tabligh  yang merupakan gerakan tradisional dakwah Islam yang 

didirikan oleh Maulana Muhammad Ilyas pada tahun 1926 di India. Sedangkan 

Khuruj adalah meluangkan waktu secara total untuk memperbaiki diri dan belajar 

berdakwah, yang biasanya dari masjid ke masjid dan dipimpin oleh seorang Amir 

(2011: 17). Jama‟ah Tabligh adalah suatu umat yang menegakkan amal fardhu 

Kifayah, walaupun metode mereka ala India, yaitu menawarkan agama Islam 

secara damai, barangkali metode inilah metode yang tepat dalam permulaan 

dakwah agar orang-orang masuk kepada agama Allah, kemudian kebudayaan dan 

pengetahuan mereka disempurnakan dengan hukum Islam lainnya. Jama‟ah ini 

bergerak mulai dari kalangan bawah, kemudian merangkul seluruh masyarakat 

Muslim tanpa memandang tingkatan sosial dan ekonominya dalam mendekatkan 

diri kepada ajaran Islam semagaimana yang dibawa oleh nabi Muhammad. Jika 

demikian maka mereka mengikuti sunah dan sirah nabi Muhammad SAW. (2011: 

16). 
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Tabligh resminya bukan merupakan kelompok atau ikatan, tapi gerakan 

Muslim untuk menjadi Muslim yang menjalankan agamanya, dan hanya satu-

satunya gerakan Islam yang tidak memandang asal-usul madzhab atau aliran 

pengikutnya. 

 Peneliti memfokuskan diri untuk meneliti Pondok Pesantren Darul Ulum 

Tragung dengan alasan dan pertimbangan bahwa Pondok Pesantren Darul Ulum 

memiliki ciri khas dan keunikan yang tidak ditemukan oleh peneliti di beberapa 

Pondok Pesantren yang ada di Jawa Tengah.  

Dari latar belakang inilah penulis merasa berkepentingan untuk 

mengungkap pembelajaran metode khuruj yang diterapkan oleh Pondok Pesantren 

Darul Ulum yang berfungsi memberikan kontribusi kepada pengelola Pondok 

Pesantren khususnya, dan masyarakat pemerhati pendidikan Pondok Pesantren 

pada umumnya. 

Penelitian tentang pelaksanaan pembelajaran metode khuruj di Pondok 

Pesantren Darul Ulum berlokasi di Desa Tragung Kecamatan Kandeman 

Kabupaten Batang. 

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan manajemen pembelajaran metode khuruj di Pondok 

Pesantren Darul Ulum Tragung Kandeman ? 

2. Faktor pendukung dan penghambat apa sajakah dalam pembelajaran metode 

Khuruj santri Pondok Pesantren Darul Ulum Tragung Kandeman? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam, 

mengungkapkan dan mendeskripsikan tentang manajemen pembelajaran metode 

khuruj di Pondok Pesantren Darul Ulum Tragung Kandeman, dalam hal : 

1. Untuk menganalisis dan mendiskripsikan pelaksanaan Menajemen 

pembelajaran metode khuruj di Pondok Pesantren Darul Ulum 

Tragung Kandeman . 

2.  Untuk menganalisis dan mendiskripsikan faktor pendukung dan 

penghambat dalam pembelajaran metode Khuruj santri Pondok 

Pesantren Darul Ulum Tragung Kandeman. 

 

 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua)  yaitu manfaat 

teoritis dan manfaat praktis, dengan gambaran sebagai berikut : 

1. Manfaat teoretis penelitian ini adalah  

(a) memberikan sumbangan bagi pengembangan teori ilmu manajemen 

pendidikan pada umumnya dan manajemen pembelajaranPondok Pesantren 

pada khususnya, baik dalam hal pengembangan teori maupun konsep, dan  

(b) bermanfat bagi pemantapan dan aplikasi teori yang telah berkembang dan 

layak sebagai kajian ilmiah. 

2. Manfaat praktis penelitian ini adalah:  
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a. Untuk pengasuh dan pengurus Pondok Pesantren Darul Ulum Tragung 

Kandeman dapat mengembangkan Manajemen Pembelajaran metode 

khuruj di Pondok Pesantren lebih lanjut. 

b. Untuk civitas manajemen Ponpes bahwa tujuan pengembangan Pondok 

Pesantren adalah integritas antara pengetahuan agama dan non agama 

sehingga lulusan yang dihasilkan akan memiliki kepribadian yang utuh 

dan bulat yang menggabungkan dalam dirinya unsur keimanan yang kuat 

dan penguasaan atas pengetahuan yang seimbang. dalam upaya 

menumbuhkan motivasi kepada santri dalam pengembangan manajemen 

pembelajaran Pondok Pesantren. 

c. Sebagai bahan pemikiran bagi instansi terkait seperti Kementerian Agama, 

Kementerian Pendidikan Nasional dan lembaga pendidikan lainnya dalam 

melaksanakan dan mengembangkan manajemen pembelajaran Pondok 

Pesantren. 

d. Sebagai bahan informasi dan bahan kajian bagi siapa saja yang berminat 

dalam masalah manajemen pembelajaran metode khuruj  di Pondok 

Pesantren. 

e. Sebagai bahan perbandingan dalam pengelolaan manajemen pembelajaran 

Pondok Pesantren. 

f. Sebagai salah satu acuan dalam melaksanakan penelitian sejenis dengan 

penelitian ini bagi para peneliti atau lembaga penelitian. 
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E. Metodologi Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku 

yang dapat diamati dari orang-orang (subyek) itu sendiri. Penelitinya merupakan 

instrumen kunci, bersifat deskriptif, lebih memperhatikan proses daripada hasil, 

menganalisis data secara induktif dan memperhatikan makna sebagai hal yang 

esensial (Bogdan & Biklen 1982:27-30). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

penelitian kualitatif memiliki karakteristik naturalistik, kerja lapangan, instrumen 

utamanya adalah manusia, dan analisisnya bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif 

memiliki tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental 

bergantung pada pengamatan manusia sebagai instrumen utama dalam penelitian 

ini. 

Secara umum ada tujuh jenis penelitian kualitatif yang kita kenal, yaitu:  

(1) Penelitian fenomenologikal,  

(2) penelitian graunded,  

(3) penelitian etnografi,  

(4) penelitian historis,  

(5) penelitian kasus,  

(6) penelitian filosofikal, dan  

(7) penelitian teori kritik sosial (Danim, 2002:40).  

Dari tujuh rancangan penelitian kualitatif diatas, penulis dalam penelitian 

ini menggunakan penelitian kasus yaitu penelitian yang mengkaji secara rinci atas 
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suatu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau 

satu perstiwa tertentu. Studi kasus ini secara empiris menyelidiki penomena dalam 

konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tidak 

tampak dengan tegas dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan (Yin,2005: 

18). 

Apabila penelitian kualitatif tersebut kemudian dikorelasikan dengan data 

penelitian yang dikumpulkan, instrumen penelitian yang digunakan, dan bentuk 

penelitiannya yang berupa penelitian studi kasus, maka penelitian tentang  

manajemen pembelajaran metode khuruj di Pondok Pesantren ini adalah 

penelitian kulitatif dengan mengkhususkan kasus yang terdapat di Pondok 

Pesantren Darul Ulum Tragung Kandeman Batang. Sehingga secara argumentatif 

peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk menjawab setiap 

permasalahan dan pertanyaan penelitian dalam desain penelitian ini. 

2. Data dan Sumber Data 

 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang 

terdiri dari data primer dan data sekunder (data utama dan data pendukung).  Data 

utama dalam penelitian ini, yaitu data tentang manajemen pembelajaran metode 

khuruj di Pondok Pesantren Darul Ulum yang menyangkut perencanaan 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran Pondok 

Pesantren yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sumber daya 

manusia, kurikulum, dan program kegiatan yang diperoleh dari para informan. 

Informan dalam penelitian ini adalah: (1) kiai/pengasuh, (2) pengurus, (3) ustadz,  

(4) Santri,  (5) Kepala Madrasah Diniyah,  dan (6) masyarakat. Sementara data 
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pendukung dalam penelitian ini, yaitu data tambahan tentang pengelolaan 

pembelajaran pesantren yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

pembelajaran yang diperoleh dari dokumen-dokumen tertulis dan foto-foto 

kegiatan yang dapat digunakan sebagai pelengkap data utama. 

Untuk menetapkan siapa yang peneliti tetapkan sebagai informan, maka 

ada beberapa kriteria, yaitu: (1) subyek yang cukup lama dan intensif menyatu 

dengan medan aktivitas yang menjadi sasaran peneliti, (2) subyek yang masih 

aktif terlibat dilingkungan aktivitas yang menjadi sasaran peneliti, (3) subyek 

yang masih banyak mempunyai waktu untuk dimintai informasi oleh peneliti, (4) 

subyek yang tidak mengemas informasi, tetapi relatif memberikan informasi yang 

sebenarnya, dan (5) subyek yang tergolong asing bagi peneliti, sehingga terkesan 

sebagai “guru baru”.  

Dalam penelitian naturalistik yang dijadikan informan adalah sumber yang 

dapat memberikan informasi  sebagai informan kunci (key informan). Oleh karena 

itu, peneliti memilih informan yang tepat yaitu pengasuh Pondok Pesantren Darul 

Ulum, KH. Maulana Zainul Iroqy  sehingga dapat memberikan informasi yang 

akurat. Disamping menentukan informan kunci, peneliti juga menggunakan 

sample purposif (sampel bertujuan), dengan pertimbangan bahwa informan yang 

dipilih mampu memberikan informasi seluas mungkin mengenai fokus penelitian, 

dalam hal ini yang dipilih adalah santri, pengurus, ustadz, kepala Madrasah 

Diniyyah, dan masyarakat yang mau menerima keberadaan metode khuruj. 

Dengan demikian tidak semua subyek atau unsur dalam latar yang diselidiki 

mempunyai peluang yang sama untuk dipilih sebagai informan guna mendapatkan 
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data yang peneliti butuhkan terkait dengan manajemen pembelajaran Pondok 

Pesantren. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

 

Pada penelitian ini, yang dilakukan oleh peneliti adalah datang ke lokasi 

penelitian di Pondok Pesantren Darul Ulum dengan membawa instrumen yang 

cukup dan melakukan tiga tindakan dalam proses pengumpulan data yaitu 

observasi, wawancara dengan informan terpilih dan mendokumentasikan data-

data yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. 

Tindakan ini dilakukan sedemikian rupa sehingga memperoleh data yang 

dibutuhkan tentang manajemen pembelajaran yang dilakukan di Pondok Pesantren 

Darul Ulum secara tuntas.  

Kegiatan yang dilakukan oleh peneliti mengacu pendapat Sugiyono 

(2007:63) yang mengatakan ada tiga teknik pengumpulan data yang banyak 

digunakan pada penelitian kualitatif yaitu (1) observasi (2) wawancara mendalam 

(in-depth interviewing), dan (3) menggunakan teknik dokumentasi. Berkaitan 

dengan kebutuhan pada penelitian ini, ketiga teknik pengumpulan data tersebut 

akan digunakan untuk mendapatkan data yang memiliki relevansi dengan 

manajemen pembelajaran di Pondok Pesantren Darul Ulum Tragung Kandeman 

Batang. Oleh karena itu, ketiga teknik pengumpulan data yang digunakan masing-

masing perlu diuraikan. 
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3.1 observasi 

 

Teknik pengumpulan data dengan pengamatan ini menurut Moore 

(1995:14) merupakan metode yang cukup sederhana dan hanya memerlukan 

sedikit pelatihan atau pengakraban. Bagi peneliti, cara ini memberikan 

pengalaman langsung mengenai suatu pelayanan, apakah melalui pengamatan 

yang sangat cermat atau sebagai pihak penerima pelayanan. Pengalaman 

langsung seperti ini sering mengarah ke wawasan yang berguna untuk masalah 

yang sedang diteliti dan beberapa hal lain disekitarnya, sehingga peneliti 

berharap mendapatkan data yang cukup komplit sesuai dengan fokus 

penelitian, dalam penelitian ini fokusnya adalah pada manajemen pembelajaran 

Pondok Pesantren dalam hal perencanaan pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran pada aspek kurikulum, ustadz, dan 

sarana prasarana. Dalam observasi partisipatif ini, peneliti juga mengamati apa 

yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan 

berpartisipasi dalam aktivitas mereka. 

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa obsevasi 

digunakan untuk mempelajari secara langsung permasalahan yang sedang 

diteliti. Dengan observasi  peneliti ini, dapat diketahui secara empiris apa yang 

menjadi fenomena persoalan yang menjadi pokok kajian penelitian. 

Observasi  dalam penelitian ini, peneliti gunakan untuk mendapatkan 

data tentang kegiatan pembelajaran yang berlangsung di Pondok Pesantren 

Darul Ulum Tragung Kandeman Batang. Data penting lain yang diungkap 
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dengan teknik pengumpulan data ini adalah pola hubungan sosial diantara 

sesama santri dalam kehidupan sehari-hari.  

3.2 Wawancara  

Wawancara digunakan untuk mengetahui secara mendalam tentang 

berbagai informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. 

Kegiatan pengumpulan data dengan teknik ini dilakukan sesuai dengan 

kebutuhan dan kesempatan. Dalam penelitian ini, peneliti sering 

menggabungkan teknik observasi partisipatif dengan wawancara mendalam 

pada waktu yang bersamaan, artinya selama melakukan observasi, peneliti juga 

melakukan interview kepada orang-orang yang ada di dalam pesantren, 

sehingga data yang dikumpulkan akan semakin lengkap. 

Teknik wawancara mendalam (indepth interview) ini digunakan untuk 

mendapatkan data penelitian yang berkaitan dengan manajemen pembelajaran 

yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Darul Ulum Tragung Kandeman 

Batang, karena manajemen pembelajaran merupakan aspek yang sangat 

penting dalam penelitian ini, maka data penelitian yang dikumpulkan meliputi 

aspek perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi 

pembelajaran. 

Tahap awal dalam wawancara adalah menentukan siapa yang akan 

diwawancarai dengan menentukan informan kunci, dalam hal ini yang pertama 

diwawancarai adalah Bapak KH. Maulana Zainul Iroqy selaku pengasuh dan 

pengajar utama, kemudian yang diwawancarai berikutnya adalah ketua pondok 
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atau pengurus, para ustadz, kepala Madrasah Diniyyah, santri, alumni, dan 

masyarakat.   

Tahap berikutnya setelah menentukan siapa yang akan diwawancarai 

sebagai informan kunci adalah mempersiapkan langkah-langkah untuk 

wawancara. Pertama, peneliti hadir di tempat wawancara, selanjutnya peneliti 

memperkenalkan diri, menunjukkan identitas diri, menyampaikan tujuan 

kedatangan, dan membicarakan kesediaan informan untuk diwawancarai. 

Kedua, peneliti mengungkapkan tujuan penelitian secara jelas supaya mudah 

dimengerti dan tidak menimbulkan salah tafsir serta prasangka negatif dari 

informan sehingga tidak mempunyai dampak negatif dalam pemberian data-

data yang dibutuhkan oleh peneliti. Ketiga, peneliti mengajukan pertanyaan 

secara terperinci dengan pengembangan yang tidak diulang-ulang dengan 

menggunakan bahasa yang baik dan benar, dari pertanyaan yang bersifat umum 

menuju pada pertanyaan yang bersifat khusus menyangkut manajemen 

pembelajaran yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

pembelajaran. Keempat, setelah data dianggap cukup, peneliti tidak memotong 

pembicaraan untuk mengakhiri wawancara, sehingga tidak timbul kesan bahwa 

pihak yang diwawancarai adalah pihak yang dibutuhkan.  

Pada teknik pengumpulan data ini, peneliti mencatat hasil wawancara 

secara langsung, artinya sambil wawancara, peneliti mencatat atau merekam, 

diantara hasil wawancara ada yang tidak langsung dicatat, akan tetapi dapat 

dilakukan pencatatan setelah selesai wawancara, yang penting masih tetap bisa 

diingat pokok-pokok atau inti hasil wawancara. 
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Hasil catatan dari wawancara, kemudian peneliti memberi judul Catatan 

Lapangan, lalu peneliti mencantumkan hari dan tanggal wawancara, kode 

informan, waktu dan tempat wawancara. Selanjutnya peneliti memberikan 

penjelasan singkat terjadinya proses wawancara, materi dan tujuan wawancara. 

Langkah terakhir adalah peneliti mencatat secara singkat materi pokok hasil 

wawancara tentang manajemen layanan pembelajaran. 

3.3 Dokumentasi 

Teknik dokumentasi digunakan pada pengumpulan data yang bersifat 

pasif, yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk 

tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen dalam 

penelitian ini  adalah dokumen tentang Pondok Pesantren Darul Ulum Tragung 

Kandeman Batang yang meliputi tulisan, buku-buku panduan untuk santri, 

buku pedoman, papan monografi, dan foto-foto kegiatan. 

Dengan teknik pengumpulan data ini, peneliti ingin mendapatkan data 

tentang dokumen visi, misi, tujuan, tugas dan fungsi Pondok Pesantren, selain 

itu juga untuk mendapatkan data tentang jadwal pelajaran, materi pelajaran, 

kurikulum, peraturan-peraturan yang menyangkut tata tertib, peraturan tentang 

waktu libur, peraturan izin pulang, aturan kedisiplinan harian, daftar ustadz, 

susunan organisasi, denah lokasi, syarat menjadi santri, syarat menjadi ustadz, 

jadwal harian dan dokumen lain yang mendukung manajemen layanan 

pembelajaran yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Darul Ulum Tragung 

Kandeman Batang. Data ini sangat penting, karena dengan data ini dapat 
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dilihat pelaksanaan proses pembelajaran  Pondok Pesantren Darul Ulum dari 

waktu ke waktu. 

4. Tahap-tahap Penelitian 

 

Dalam pelaksanaan penelitian tentang Manajemen Pembelajaran Pondok 

Pesantren Darul Ulum Tragung Kandeman Batang ini menggunakan tiga tahap 

prosedur penelitian. Tahap pertama orientasi atau pra lapangan, tahap kedua 

pengumpulan data (lapangan) atau tahap eksplorasi, dan tahap ketiga analisis dan 

penafsiran data.  

Pada tahap pertama ialah mengamati sesuatu yang perlu diketahui. Tahap 

ini dikenal dengan tahap “orientasi dan memperoleh gambaran umum”. Tujuan 

dari tahap ini adalah untuk memperoleh informasi tentang latar yang nantinya 

diikuti dengan tahap merinci informasi yang diperoleh pada tahap berikutnya. 

Tahap kedua adalah tahap eksplorasi fokus. Pada tahap ini mulai memasuki proses 

pengumpulan data, yaitu cara-cara yang digunakan dalam pengumpulan data. 

Sedangkan pada tahap ketiga adalah tahap pengecekan dan pemeriksaan 

keabsahan data. Pada tahap ini biasanya diadakan penghalusan data pada subyek 

atau informan (Moleong, 2004: 239-240).  

Implementasi dari tahapan langkah-langkah tersebut, peneliti melakukan 

tahapan penelitian sebagai berikut: tahap pertama adalah pra lapangan, (1) 

memilih masalah, dalam penelitian ini fokusnya adalah manajemen pembelajaran 

Pondok Pesantren yang menyangkut perencanaan pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran dan evaluasi pembelajaran, (2) mengumpulkan bahan yang relevan, 

dengan mencari sumber-sumber referensi yang berkaitan dengan fokus penelitian, 
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(3) menentukan dan mengembangkan instrumen, diawali dengan menentukan key 

informan yaitu pengasuh Pondok Pesantren, membuat pedoman wawancara, dan 

pedoman observasi; tahap kedua, yaitu tahap pengumpulan data lapangan  (1) 

mengumpulkan data dengan teknik wawancara mendalam, (2) mengumpulkan 

data dengan observasi berperanserta, (3) mengumpulkan data dengan teknik 

dokumen yang berkaitan dengan manajemen pembelajaran; dan tahap ketiga 

adalah, analisis dan penafsiran data (1) menganalisis data yang telah didapatkan 

dari lapangan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi (2) 

menafsirkan data dengan cara mengaitkan data yang satu dengan data yang lain, 

dan kemudian mengecek keabsahan data yang diperoleh dengan melakukan 

triangulasi data. 

5.  Metode Analisis Data 

 

Setelah data penelitian terkumpul, maka tahapan berikutnya adalah 

menganalisis data. Analisis data  merupakan upaya untuk menata, menyusun dan 

memberi makna pada data penelitian yang telah dikumpulkan, sehingga dapat 

memberi jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang sudah peneliti ajukan. 

Untuk kebutuhan analisis data, agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan, ada 

tiga prosedur analisis data yaitu: (1) reduksi data (data reduction), (2) penyajian 

data, dan (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Istilah reduksi data dalam 

penelitian kualitatif dapat disejajarkan maknanya dengan istilah pengelolaan data 

(mulai dari editing, koding, hingga tabulasi data) dalam penelitian kuantitatif. 

Kegiatan ini mencakup kegiatan mengikhtiarkan hasil pengumpulan data 

selengkap mungkin, dan memilah-milahkannya ke dalam satuan konsep tertentu, 
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kategori tertentu, atau tema tertentu. Seperangkat hasil reduksi data juga perlu 

diorganisasikan ke dalam suatu bentuk tertentu (display data) sehingga terlihat 

sosoknya secara lebih utuh. Itu mirip semacam pembuatan tabel atau diagram 

dalam tradisi penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif bisa berbentuk 

sketsa, sinopsis, matriks, atau bentuk-bentuk lain; itu sangat diperlukan untuk 

memudahkan upaya pemaparan dan penegasan kesimpulan (conclution drawing 

and verification) (Nasution, 2003:129-130;  Bungin, 2006:70). 

Dengan memperhatikan penjelasan-penjelasan analisis data tersebut, 

berkaitan dengan kebutuhan analisis data pada penelitian ini, maka setelah data 

terkumpul, kemudian data diproses menggunakan teknik analisis data dengan 

teknik deskriptif, dengan tiga prosedur yaitu: (1) reduksi data (2) penyajian data, 

dan (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi, yang masing-masing dijabarkan 

secara lebih terinci. 

Prosedur pertama, reduksi data dilakukan untuk menelaah secara 

keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan, yaitu mengenai manajemen 

pembelajaran Pondok Pesantren di Pondok Pesantren Darul Ulum Tragung 

Kandeman Batang yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pada 

SDM, kurikulum, dan program kegiatan, sehingga dapat ditemukan hal-hal dari 

obyek yang diteliti tersebut. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam reduksi data ini 

antara lain adalah (1) mengumpulkan data dan informasi dari catatan hasil 

wawancara dan hasil observasi, (2) mencari hal-hal yang dianggap penting dari 

setiap aspek temuan penelitian, dan (3) membuang hal-hal atau informasi yang 

tidak relevan dengan fokus penelitian. 
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Prosedur kedua dalam penelitian ini adalah penyajian data dengan 

menyampaikan informasi berdasarkan data yang diperoleh dari Pondok Pesantren 

Darul Ulum Tragung Kandeman Batang sesuai dengan fokus penelitian yang 

dijabarkan dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian, untuk disusun secara baik dan 

sistematis, sehingga mudah dibaca dan mudah dipahami tentang suatu kejadian 

dan tindakan atau peristiwa yang terkait dengan manajemen pembelajaran metode 

khuruj yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang diterapkan di 

Pondok Pesantren dalam bentuk teks naratif. Tahap ini dimulai dengan 

perangkuman terhadap temuan penelitian dalam susunan yang sistematis untuk 

mengetahui pelaksanaan manajemen pembelajaran Pondok Pesantren. Tahapan ini 

berisi kegiatan sebagai berikut: (1) membuat rangkuman secara deskriptif dan 

sistematis, sehingga tema sentral dapat diketahui dengan mudah, dan (2) memberi 

makna setiap rangkuman tersebut dengan memperhatikan kesesuaian dengan 

fokus penelitian. 

Prosedur terakhir, penarikan simpulan atau verifikasi diperoleh dari 

berbagai sumber data di Pondok Pesantren Darul Ulum Tragung Kandeman 

Batang. Peneliti mengambil simpulan yang masih bersifat tentatif, akan tetapi 

dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, maka 

akan diperoleh simpulan yang bersifat Grounded. Jadi untuk setiap simpulan 

senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung.  

Simpulan yang diperoleh melalui analisis data tersebut dijadikan pedoman 

untuk menyusun rekomendasi. Selain itu, dalam tahap ini juga dilakukan 

pengujian dari simpulan yang telah diambil dengan data pembanding teori 
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tertentu. Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat kebenaran hasil analisis 

sehingga melahirkan simpulan yang terpercaya. Adapun langkah-langkahnya 

adalah sebagai berikut: (1) menguji simpulan yang telah diambil dengan 

membandingkan teori-teori yang dikemukakan para pakar, terutam teori-teori 

yang relevan, (2) melakukan proses member check atau melakukan proses 

pengecekan ulang, mulai dari pelaksanaan pra survey, wawancara, observasi, dan 

dokumentasi, dan (3) membuat simpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil 

dari penelitian yang telah dilakukan. 

6. Pengecekan Keabsahan Data 

Untuk mengecek keabsahan data, peneliti menggunakan empat kriteria 

yaitu: derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), 

kebergantungan (dependability), dan kepastian (conformability). Pada penelitian 

ini, dalam mengecek keabsahan data, masing-masing akan peneliti jelaskan satu-

persatu: 

 Credibility data berkenaan dengan derajad kepercayaan. Kredibilitas 

digunakan dalam penelitian ini untuk membuktikan kesesuaian antara hasil 

pengamatan dengan kenyataan di lapangan, apakah data atau informasi yang 

diperoleh sesuai dengan yang sebenarnya terjadi di lapangan atau tidak. 

Sedangkan untuk memperoleh kredibilitas data, peneliti menggunakan beberapa 

teknik, yaitu: (1) peneliti memperpanjang masa observasi di lokasi penelitian, 

dengan memperpanjang masa observasi, maka data yang peneliti peroleh semakin 

akurat  (2) peneliti melakukan pengamatan terus-menerus yang terkadang 

waktunya bersamaan dengan wawancara, (3) peneliti melakukan triangulasi data 



23 

 

dengan mengecek hasil wawancara, observasi dan dokumentasi (4) peneliti 

berusaha membicarakan hasil penelitian dengan rekan sejawat, (5) peneliti 

melakukan analisis terhadap kasus-kasus tertentu, (6) peneliti  menggunakan 

bahan referensi sebagai rujukan, dan (7) peneliti juga mengadakan member check . 

Keteralihan (transferability), ini berkenaan dengan derajad ketepatan atau 

dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. 

Berkaitan dengan penelitian tentang manajemen pembelajaran Pondok Pesantren, 

agar data yang peneliti dapatkan dapat dipertanggung jawabkan ketepatannya, 

maka peneliti melakukan cross check terus-menerus terhadap data yang peneliti 

peroleh melalui wawancara, observasi maupun penelusuran dokumen-dokumen 

tentang manajemen pembelajaran. Oleh karena itu, dalam membuat laporan 

peneliti berusaha memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat 

dipercaya.  

Kebergantungan (dependability), menurut istilah konvensional biasa 

disebut reliability atau reliabilitas. Reliabilitas ini  berkenaan dengan derajad 

konsistensi dan stabilitas data atau temuan (Sugiyono, 2007:118). Untuk 

mendapatkan data penelitian yang betul-betul diakui derajad kekonsistenan data 

yang diperoleh, peneliti melakukan wawancara mendalam kepada sumber data 

sampai menemukan data yang betul-betul peneliti butuhkan, hal ini ditandai 

dengan keajegan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan kepada 

sumber data. Demikian juga dengan teknik pengumpulan data dengan observasi, 

peneliti melakukan observasi yang terus-menerus sampai mendapatkan data yang 

betul-betul peneliti butuhkan sesuai dengan fokus penelitian.  
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Kepastian (conformability) disebut juga dengan obyektivitas. Obyektivitas 

berkenaan dengan derajad kesepakatan atau interpersonal agreement antar banyak 

orang terhadap suatu data. Data yang obyektif akan cenderung valid, walaupun 

belum tentu valid, karena bisa saja terjadi suatu data yang disepakati banyak orang 

ternyata belum tentu valid, sedangkan yang disepakati sedikit orang malah 

ternyata lebih valid. Berkaitan dengan fokus penelitian tentang manajemen 

pembelajaran Pondok Pesantren, derajad kevalidan (obyektifitas) bisa diperoleh 

dengan melakukan cross check data antara sumber data yang satu dengan sumber 

data yang lain.  

Untuk mengecek keabsahan data, maka teknik triangulasi data merupakan 

teknik yang dapat digunakan agar data yang diperoleh valid. Menurut Denzim 

(Moleong, 2004: 178) ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan 

yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Pada 

penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan cara triangulasi 

sumber, data dan metode yaitu melakukan cross check antara sumber, data dan 

metode yang satu dengan sumber, data dan metode yang lain.  

Triangulasi data dilakukan dengan maksud agar informasi yang diperoleh 

dari beberapa sumber data dapat valid. Data dari perencanaan pembelajaran, 

pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran di Pondok Pesantren Darul 

Ulum Tragung Kandeman Batang yang dikumpulkan dari beberapa informan, 

yaitu dari pengasuh, ustadz, ketua pondok, dan kepala Madrasah Diniyah di cross 

check untuk mengetahui hasil yang dianggap paling terpercaya. Triangulasi 

metode, diteliti kembali hasil data tentang pelaksanaan manajemen pembelajaran 
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metode khuruj Pondok Pesantren yang diperoleh melalui metode wawancara, 

observasi dan dokumentasi, apakah ada kesesuaian atau tidak, sehingga bisa 

diketahui kebenaran informasi yang didapatkan dari masing-masing metode. 

Triangulasi dengan memanfaatkan sumber yaitu dengan cara membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda, dengan cara data yang sudah diperoleh pada waktu 

tertentu dengan menggunakan metode tertentu digali lagi pada waktu yang lain 

dengan menggunakan metode yang berbeda. 

Untuk mempertanggungjawabkan dan mempertahankan hasil penelitian 

secara ilmiah, maka dalam pelaksanaannya memerlukan proses uji 

keakuratan/kebenaran perolehan penelitian yang akan memberikan pertimbangan 

secara khusus. Untuk itu peneliti akan terus mengadakan diskusi dengan pengurus 

Pondok Pesantren Darul Ulum Tragung Kandeman Batang. 

 

F. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah pustaka pustaka yang diambil dalam penelitian ini 

sebagai perbandingan, pustaka-pustaka itu diantaranya: 

1. Mastuhu dalam desertasinya “Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren” suatu 

kajian tentang unsur dan nilai sistem pendidikan pesantren. Dalam hasil 

penelitiannya menyebutkan bahwa ada butir-butir positif dari sistem 

pendidikan di pesantren yang bisa dikembangkan dalam sistem pendidikan 

nasional dan ada juga butir-butir yang negatif. Disamping kesimpulan di atas, 

ada beberapa saran dari pemerhati, antara lain: 
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a. Pondok Pesantren perlu mengembangkan pemikiran pembaharuan melalui 

ajaran Islam  antara lain dengan mengembangkan theologi rasional, 

pengajaran filsafat dan metode dialog. 

b. Pondok Pesantren perlu mengadopsi dan mengembangkan  wawasan 

berfikir keilmuan dari sisdiknas. Yaitu metode berfikir deduktif, induktif, 

kausalitas, dan kritis.  Hal ini menjadi sangat penting artinya jika kita ingin 

menjadikan pesantren sebagai sarana kelembagaan penyuluh pembangunan 

nasional secara efektif dan efisien. Perlu adanya kelompok ahli yang 

dihasilkan perguruan tinggi dan lembaga ilmiyah lainnya untuk membantu 

pesantren di dalam mengembangkan wawasan berfikir rasional dan ilmiyah. 

2. Kerel A. Steenbrink menulis buku yang berjudul “Pesantren, Madrasah, 

Sekolah, dan Pendidikan Islam Dalam Kurun Modern” yang membahas 

pergeseran sistem pendidikan di pesantren ke madrasah hingga sekolah, yakni 

perubahan bentuk dari pesantren yang.hanya mengajarkan al Qur‟an saja 

menjadi madrasah dan akhirnya menjadi sekolah dan Isi pendidikan Islam di 

Indonesia yang awalnya hanya mengajarkan masalah materi agama saja hingga 

kemudian menerima materi materi umum seperti Matematika, Bahasa, Sastra 

dan sebagainya. Hal ini tidak terlepas dari tuntutan perkembangan zaman yang 

dihadapinya, namun proses perubahan itu bukan suatu peristiwa yang lancar 

dan mulus tanpa perselisihan diantara mereka yang terlibat didalamnya. Latar 

belakang politik kolonial ikut menentukan ketegangan perubahan dari tradisi 

yang sangat kukuh ke cara modern yang mendesak. 
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3. Abdurrahman Wahid (1984:3) yang menggambarkan bahwa tujuan 

pengembangan Pondok Pesantren adalah integritas antara pengetahuan agama 

dan non agama sehingga lulusan yang dihasilkan akan memiliki kepribadian 

yang utuh dan bulat yang menggabungkan dalam dirinya unsur keimanan yang 

kuat dan penguasaan atas pengetahuan yang seimbang. Untuk mewujudkan itu 

diperlukan manajemen yang sudah memiliki kualitas, keterampilan praktis di 

bidang perencanaan dan  pengawasan, guna mencapai tujuan besar yaitu 

bagaimana mengintegritaskan pesantren dalam pendidikan nasional. 

Setelah meneliti, mengkaji dan  menelaah buku-buku mengenai 

manajemen pembelajaran Pondok Pesantren ternyata sulit ditemukan referensi 

mengenai manajemen pembelajaran Pondok Pesantren secara khusus, pada 

umumnya membahas mengenai manajemen pembelajaran atau manajemen 

pendidikan secara umum, peneliti berhasil menemukan beberapa referensi 

mengenai manajemen pendidikan di Pondok Pesantren yang tidak diterbitkan. 

Antara lain : 

1. hasil penelitian tesis yang dilakukan oleh Abdul Azis dengan judul 

“manajemen pendidikan Islam (studi kasus terhadap pengelolaan ma‟had az-

zaitun di Indramayu Jawa Barat)”. Dalam tesisnya disebutkan bahwa untuk 

mengobati keterpurukan bangsa ini tak lain hanya dengan pendidikan dan 

harus dengan sistem modern, yaitu berupa pendidikan berasrama dengan 

sarana yang terpadu dimulai dengan mendirikan sarana pendidikan yang 

memadai, asrama yang dilengkapi dengan dapur dan laundry yang modern 
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dengan aplikasi konsep manajemen Ilahiyah sebagai dasar pijakan dan 

mengedepankan team work yang solid.  

2.  Tesis yang disusun oleh Hanif Afron berjudul “ manajemen pendidikan 

pesantren (studi kasus terhadap pengelolaan sistem pendidikan Pondok 

Pesantren Babakan Lebaksiu Tegal)”. Tesis ini   lebih mengupas pada 

penerapan manajemen dengan mengacu  pada seluruh aspek manajemen yang 

ada di Pondok Pesantren Babakan Lebaksiu, Tegal dengan mengupas hal-hal 

yang mendukung, menghambat, dan lain sebagainya. 

3. Tesis yang disusunoleh Usman As. berjudul “manajemen pendidikan Pondok 

Pesantren anak-anak (studi terhadap pengelolaan Pondok Pesantren huffadz 

Yanbu‟ul Qur‟an Kudus)”. Dalam tesisnya  dia menitik beratkan kepada 

manajemen pelayanan pengelolaan bagi Pondok Pesantren yang berbasis 

anak-anak, factor-faktor dan aspek-aspek yang menunjang keberhasilan 

menghafal Al Qur‟an.  

4. Tesis yang disusun oleh Samsudin dengan judul ” manajemen pendidikan 

Pondok Pesantren mahasiswa (studi kasus terhadap pengelolaan pesantren Al 

Muhsin dan Pondok Pesantren Wahid Hasyim di Jogjakarta)”. Dalam tesisnya 

beliau mengupas tentang manajemen Pondok Pesantren yang bersinergi 

dengan kampus itu sebagai sistem yang terimplementasi dalam bentuk 

pesantren mahasiswa yang dalam pelaksanaannya menjadi beberapa model, 

antara lain kampus membuat asrama bagi mahasiswanya dan pesantren 

mengkhususkan santrinya dari mahasiswa. Dalam kesimpulannya manajemen 
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pendidikan Pondok Pesantren mahasiswa telah menyadarkan santri-santrinya 

agar tetap memiliki kemampuan intlektual dan prilaku yang mulia.  

5. Tesis yang ditulis oleh Mufidh mengenai “peran  kiai dalam manajemen 

Pondok Pesantren (studi kasus terhadap Pondok Pesantren Al Anwar 

Mranggen)”.  

Dari sekian banyak tesis diatas yang memiliki beberapa tipologiPondok 

Pesantren tidak ditemukan yang membahas mengenai manajemen pembelajaran 

Pondok Pesantren yang menerapkan metode khuruj, oleh karena itu penulis 

merasa perlu untuk meneliti bagaimana manajemen pembelajaran Pondok 

Pesantren dengan metode khuruj. 

 

G. Kerangka Berpikir 

Pembelajaran adalah proses, cara, perbuatan menjadikan orang belajar. 

pembelajaran merupakan bantuan yang duberikan pendidik agar dapat terjadi 

proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat serta 

pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. 

Pesantren adalah lembaga yang membekali dan mempersiapkan santri 

untuk paham ilmu agama baik untuk dirinya sendiri maupun untuk menjadi 

penerus perjuangan penyiaran Islam yang akan kembali ke tengah tengah 

masyarakat. 
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  Pendidikan pada Pondok Pesantren selalu menyesuaikan diri 

dengan perkembangan dan tuntutan zaman, sehingga semakin lama semakin 

modern dan berkembang dengan pesat.  

  Setiap pesantren mempunyai tujuan yang berbeda, meskipun 

semangatnya sama, yaitu untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, serta 

meningkatkan ibadah kepada Allah SWT. Dengan mendasarkan pada 

keragaman dan keunikan pesantren, sampai sekarang belum ditemukan 

rumusan definitif tentang tujuan pendidikan di pesantren. Demikian pula 

dengan Pondok Pesantren Darul Ulum, mempunyai ciri khas yakni metode 

khuruj.  

Peneliti melihat bahwa Pondok Pesantren Darul Ulum Tragung 

berbeda dengan pondok pesantren lainnya di kabupaten Batang. Perbedaan 

tersebut yaitu pada sistem pembelajaran khuruj yang diterapkan oleh pondok 

pesantren dan harus dilaksanakan oleh santri yang sudah mencapai tingkat 3 

wustho dan ulya. Penulis berusaha untuk terjun langsung mengadakan 

penelitian lapangan (field reseach), melakukan wawancara, observasi, studi 

dokumentasi, serta menganalisa data yang ada untuk mengungkap bagaimana 

manajemen metode pembelajaran  khuruj yang ada di pondok pesantren Darul 

Ulum Tragung dan apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat 

dalam pelaksanaan metode pembelejaran khuruj.   

Secara garis besar kerangka berfikir dapat digambarkan sebagai berikut  
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H. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembahasan, peneliti bermaksud memaparkan 

bentuk sistematika pembahasan menjadi tiga bagian sebagai berikut: 

1. Bagian Awal 

Bagian awal tesis terdiri dari halaman sampul, halaman judul, 

halaman pernyataan keaslian tulisan, halaman tim penguji, halaman nota 

 

Kemampuan 

Berdakwah dan 

tazkiyatun Nafs 

sangat dibutuhkan 

oleh santri dalam 

mengembangkan diri 

sebagai bekal hidup 

dalam masyarakat 

Maka perlu 

pembelajaran khuruj 

Khuruj adalah 

meluangkan waktu secara 

total untuk memperbaiki 

diri dan belajar 

berdakwah 

Hasilnya 

menjadi santri 

yang 

berkemanpuan 

untuk tazkiatun 

nafs dan 

berdakwah 

dengan baik 

 

 

Fungsi Manajemen 

1. Perencanaan  

2. Pengorganisasian 

3. Pelaksanaan 

4. Evaluasi  

PP Darul Ulum 

berusaha mewujudkan 

santri yang 

berakhlaqul karimah 

dan mampu 

berdakwah melalui 

program Khuruj dan 

dikuatkan dengan 

management yang 

baik 

Implementasi fungsi 

Manajemen dalam 

pelaksanaan program 

Khuruj, yang diharapkan 

mampu mewujudkan 

citacita pesantren 
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pembimbing, halaman pengesahan , halaman abstraksi, kata pengantar, 

daftar isi, serta daftar tabel. 

2. Bagian Isi  

Pada bagian isi, penulis kategorikan menjadi lima bab, yaitu: 

Bab pertama berisi pendahuluan dengan sub bab : latar belakang 

masalah, permasalahan, tujuan penelitian, manfa‟at penelitian, metodologi 

penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan. 

Bab kedua berisi kajian teori mengenai manajemen pembelajaran 

Pondok Pesantren dengan sub bab : pengertian Pondok Pesantren, 

pengertian manajemen pembelajaran, pengertian metode khuruj, dan 

sejarah perkembangan khuruj. 

Bab ketiga berisi gambaran umum Pondok Pesantren Darul Ulum 

Tragung Kandeman dengan sub bab : sejarah berdirinya Pondok 

Pesantren, visi, misi, tugas dan fungsi dan misi Pondok Pesantren, 

susunan pengurus Pondok Pesantren, ciri khusus Pondok Pesantren, 

sarana dan prasarana, kurikulum Pondok Pesantren, keadaan kiai, ustadz 

dan santri Pondok Pesantren, tata tertib santri Pondok Pesantren dan 

pelaksanaan pembelajaran metode khuruj di Pondok Pesantren Darul 

Ulum Tragung Kandeman. 

Bab keempat berisi analisis hasil penelitian manajemen 

pembelajaran metode khuruj di Pondok Pesantren Darul Ulum Tragung 

Kandeman dan penjelasannya yang memuat analisis, faktor pendukung 

dan penghambat. 
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Bab ke lima berisi penutup dengan sub bab : kesimpulan dan saran 

penulis. 

3. Bagian Akhir 

 

Pada bagian akhir , tesis ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-

lampiran , dan riwayat penulis. 

 


