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BAB I 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pembangunan nasional dibidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan 

masyarakat yang maju, adil dan makmur, serta memungkinkan warganya 

mengembangkan diri, baik berkenaan dengan aspek jasmaniyah maupun rohaniyah 

berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. 

Pendidikan adalah aktifitas dan usaha manusia untuk meningkat 

kepribadiannya dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya yaitu rohani (pikir, 

cipta, rasa, karsa, dan budi nurani,) serta jasmani (panca indra dan ketrampilan-

ketrampilan).
1
 

Pendidikan islam adalah proses mengubah tingkah laku individu pada 

kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya, dengan cara pengajaran sebagai 

suatu aktifitas asasi dan sebagai profesi diantara profesi-profesi dalam masyarakat.
2
 

Pendidikan islam merupakan proses perubahan sikap dan perilaku seseorang 

atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia lewat upaya pengajaran 

dan pelatihan melalui internalisasi nilai-nilai ajaran Islam.
3
 

Mencari ilmu sebagai pembentukan berfikir dalam pendidikan merupakan 

salah satu upaya taqorrub (pendekatan diri) yang paling utama bagi hamba kepada 
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Allah SWT, dan salah satu bentuk ketaatan unggulan yang meninggikan de rajat dan 

meningkatkan kehormatan seseorang. Peninggian derajat menunjukkan kemuliaan 

yang besar, mencakup ketinggian ma’nawi (jiwa) di dunia dengan kedudukan luhur 

dan citra baik, dan ketinggian Hissiyah (fisik) di akhirat dengan kedudukan tinggi di 

surga.
4
 

Belajar adalah sarana untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan akhlak, Allah 

SWT telah memberi karunia besar kepada hamba-hambaNya dengan mengutus Rasul 

yang mulia, Muhammad SAW sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi  

peringatan, sebagai penyeru ke jalan Allah SWT dengan izinNya, dan sebagai pelita 

yang menerangi. Allah telah menurunkan Al-Qur’an kepadanya sebagai kitab 

pedoman hidup, pendidikan dan reformasi.  

Allah SWT berfirman: 

                              

                      

Artinya:  

“Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di 

antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan 

mereka dan mengajarkan mereka kitab dan Hikmah (As Sunnah). dan 

Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata”. 
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Dakwah Rasul SAW mencakup tiga unsur, sebagaimana dijelaskan ayat 

tersebut. Ketiga unsur tersebut adalah tabligh (menyampaikan), tazkiyah 

(mensucikan) dan ta’lim (mengajarkan). Rasulullah SAW telah berhasil 

melaksanakan peran tarbiyah dan tazkiyah terhadap sahabatnya. Begitu pula para 

sahabat tidak henti-hentinya memainkan peran besar dalam penyebaran  Agama Islam. 

Mereka dengan penuh ambisi mengajarkan adab sebelum ilmu kepada para anak 

didik mereka dari kalangan para tabiin.
5
 

Abdurrohman Wahid dalam bukunya yang berjudul Principles of Pesantren 

yang dikutib oleh Dr. Ilyas Supena, M.Ag mengklasifikasikan pola pendidikan 

pesantren menjadi tiga: kurikulum pengajian non sekolah, kurikulum sekolah 

tradisional (madrasah salafiyah) dan kurikulum pondok modern. 

Pertama Kurikulum pengajian non-sekolah dalam kurikulum ini, santri diberi 

kebebasan untuk belajar pada beberapa kyai/guru dalam sehari semalamnya. 

Kurikulum ini walaupun memiliki jenjang sendiri, tetapi bersifat sangat fleksibel. 

Sistem pendidiikan seperti ini dinamakan sistem lingkaran (pengajian halaqoh) 

sistem ini memberi kesempatan kepada santri untuk menentukan sendiri pengajian 

mana yang akan diikutinya. 

Kedua kurikulum sekolah tradisional (madrasah salafiyah) dalam kurikulum 

ini pelajaran diberikan di ruangan kelas dan disusun berdasarkan kurikulum tetap 

yang berlaku untuk semua santri yang didasarkan pada penahapan dan penjenjangan 
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berdasarkan urutan-urutan teks-teks kuno (kitab kuning) secara berantai. Kurikulum 

ini disusun berdasarkan tingkat kemudahan dan kompleksitas Ilmu atau masalah yang 

dibahas dalam kitab, karena itu kurikulumnya disusun menjadi tiga : kurikulum 

tingkat awal (ibtidaiyah), tingkat menengah (wusto/tsanawiyah) dan tingkat lanjut 

(ulya/aliyah) kitab-kitab yang dipergunakan meliputi bidang-bidang tafsir, tauhid, 

hadist, fiqih, usul fiqh, tasawuf, bahasa arab (nahwu, shorof, balaghoh dan tajwid), 

mantiq dan akhlak . 

Ketiga kurikulum pondok modern disusun secara klasikal dan masing masing 

kelompok mata pelajaran agama dan non agama telah menjadi bagian integral dalam 

sebuah sistem yang bulat dan berimbang.
6
 

Pola pendidikan di MTs Al Fatich Surabaya dibagi menjadi dua kategori, yang 

pertama khusus siswa yang mukim di pesantren atau yang lebih sering disebut regular 

dan siswa yang tidak mukim di pesantren yang sering disebut terpadu. Banyak 

perbedaan kondisi rumah dengan kondisi pondok pesantren, di pondok pesantren 

banyak sekali jadwal kegiatan kususnya belajar ilmu agama terutama bidang studi 

fiqih. 

Bagi kategori pertama yakni siswa yang mukim atau regular, materi PAI yang 

diberikan tidak terlalu mendetail karena sebelum sekolah di MTs AL Fatich, siswa 

diharuskan mengikuti program pendidikan agama di Madrash Diniyah Al Fatich, 

sedangkan kategori kedua yakni siswa yang tidak mukim atau terpadu diberi materi 
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mendetail karena tidak mengikuti program pendidikan agama di Madrasah Diniyah 

Al Fatich.  

Disamping itu bagi yang mukim di pesantren diberlakukan peraturan-

peraturan yang ketat, berbeda dengan kondisi di rumah yang jadwal kegiatannya 

dapat ditentukan sendiri sesuai dengan persetujuan orang tua.   

Melihat begitu luasnya pembelajaran yang berbasis pesantren, dalam kegiatan 

belajar mengajar diperlukan upaya bagaimana agar materi pelajaran bisa di terima 

oleh peserta didik, maka upaya yang dilakukan seorang guru dalam rangka 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap seluruh mata pelajaran adalah dengan 

menggunakan metode pembelajaran yang tepat.  

Pada pembelajaran agama siswa tidak hanya dituntut untuk mengerti ajaran 

agama saja, tetapi lebih dari itu siswa juga dituntut untuk dapat menghayati dan 

mengaktualisasikan apa yang telah dipelajarinya  di alam nyata pada kehidupan 

sehari-hari.  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis akan mengadakan 

penelitian dan membahas skripsi yang barjudul: Studi komparasi antara siswa yang 

mukim dan yang tidak mukim di pesantren terhadap prestasi belajar di MTs. Al 

Fatich Surabaya  

B. Rumusan Masalah 

Untuk mengarahkan langkah pemecahan masalah, maka diperlukan adanya 

suatu perumusan. Adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut : 
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1.  Bagaimanakah prestasi belajar siswa MTs Al Fatich yang mukim di 

pesantren? 

2.  Bagaimanakah prestasi belajar siswa MTs Al Fatich yang tidak mukim di 

pesantren? 

3.  Bagaimanakah perbandingan prestasi belajar antara santri yang mukim 

dengan santri yang tidak mukim di MTs Al Fatich? 

C. Tujuan Penelitian 

1.  Ingin mengetahui tingkat prestasi belajar siswa yang mukim di pesantren MTs 

Al Fatich Surabaya. 

2.  Ingin mengetahui tingkat prestasi belajar siswa yang mukim di pesantren MTs 

Al Fatich Surabaya. 

3.  Ingin mengetahui ada tidaknya perbedaan prestasi belajar antara siswa mukim 

dan tidak mukim di pesantren di MTs. Al Fatich. 

D. Manfaat Penelitian 

Secara teoritis hasil penelitian diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan lebih lanjut 

1. Bagi guru  

a.  Guru lebih kreatif dalam menyajikan materi pelajaran dengan 

menggunakan metode yang efektif dan efisien.  

b.  Dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.  

2. Bagi peneliti.  
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a.  Menambah pengetahuan atau wawasan dalam kajian ilmu.  

b.  Salah satu persyaratan untuk mendapat gelar S.Pd.I.  

3. Bagi sekolah.  

a.  Sebagai pertimbangan dalam menyusun program sekolah.  

b.  Untuk meningkatkan kualitas pendidikan.  

E. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap suatu masalan 

penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul.
7
 

Dari uraian diatas, maka hipotesis yang penulis ajukan dalam penel itian ini 

adalah: 

1.  Ada perbedaan prestasi belajar siswa yang mukim di pesantren dan yang 

tidak mukim di pesantren pada tahun ajaran 2011/2012 di MTs Al Fatich 

(Ha). 

2.  Tidak ada perbedaan prestasi belajar siswa yang mukim di pesantren dan 

yang tidak mukim di pesantren pada tahun ajaran 2011/2012 di MTs Al 

Fatich Surabaya (Ho). 

F. Batasan Penelitian 

Adapun ruang lingkup atau batasan penelitian adalah penelitian ini pada 

dasarnya adalah untuk membandingkan dua variabel, yakni prestasi belajar siswa 

yang mukim dengan siswa yang tidak mukim di pesantren tahun ajaran 2011/2012. 
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G. Definisi Operasional 

Agar memperoleh pemahaman dan kejelasan mengenai judul ini, maka 

penulis akan mengemukakan beberapa definisi operasional antar lain: 

1.  Studi komparasi 

Studi untuk membandingkan antara dua fenomena atau lebih.
8
 Yang 

dimaksudkan disini adalah membandingkan nilai prestasi belajar siswa yang 

mukim di pesantren dengan siswa yang tidak mukim di pesantren. 

1.  Siswa yang mukim di pesantren 

Yaitu siswa MTs Al Fatich yang berdomisili atau bertempat tinggal di 

pesantren dan mengikuti pola kegiatan sesuai dengan aturan dan tata tertib 

yang ada dalam lingkungan pesantren. 

2.  Siswa yang tidak mukim di pesantren 

Yaitu siswa yang tidak berdomisili atau bertempat tinggal di pesantren MTs. 

Al Fatich, dalam artian siswa yang tinggal bersama keluarganya atau di kost 

yang tidak memberlakukan aturan sebagaimana di pesantren.. 

3.  Prestasi belajar  

Yaitu penilaian hasil usaha kegiatan belajar yang dinyatakan dalam bentuk 

simbol angka, huruf maupun kalimat yang dapat mencerminkan hasil yang 

sudah dicapai oleh setiap anak dalam periode tertentu.
9
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Dalam hal ini yang penulis maksud adalah nilai  yang berhasil dicapai oleh 

anak didik kelas VIII pada semester ganjil yang berupa nilai  rata-rata raport 

siswa tahun ajaran 2011/2012. 

Dengan demikian yang dimaksud dengan studi komparasi antara siswa 

yang mukim dan yang tidak mukim di pesantren terhadap prestasi belajar di MTs. 

Al Fatich surabaya adalah suatu pembahasan atau penelitian tentang perbandingan 

antara hasil belajar antara siswa mukim dan yang tidak mukim di pesantren MTs. 

Al Fatich Surabaya tahun ajaran 2011/2012. 

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah memahami penulisan skripsi ini, maka penulis 

membuat sistematika pembahasan sebagai berikut : 

Bab I :  Pendahuluan yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan      

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis penelitian, 

batasan penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan. 

Bab II  :  Kajian Teoritis yang meliputi : Pengertian Prestasi belajar, jenis-jenis 

Prestasi belajarb, fungsi dan kegunaan Prestasi belajar, faktor-faktor 

yang mempengaruhi prestasi belajar, pengertian pesantren, tujuan 

pesantren, unsur-unsur pesantren, kurikulum pesantren, keunggulan 

dan kekurangan sistem pendidikan di pesantren. 
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Bab III :  Metode penelitian yang meliputi: rancangan penelitian, populasi dan 

sampel, metode pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis 

data. 

Bab IV : Laporan hasil penelitian meliputi : gambaran umum obyek meliputi 

sejarah berdirinya MTs. Al Fatich, sarana dan prasarana, keadaan guru 

dan tata usaha (TU), dan keadaan siswa siswi MTs. Al Fatich 

Surabaya, prestasi belajar siswa yang mukim di pesantren, prestasi 

belajar siswa yang tidak mukim di pesantren, komparasi prestasi 

belajar antara siswa yang mukim dan siswa yang tidak mukim di 

pesantren, penyajian dan analisis data tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar siswa yang mukim dan tidak mukim di 

pesantren 

Bab V :  Penutup yang berisi : Kesimpulan, saran.   

 

 

 

 

 

 

 


