
 

 

ABSTRAK 

EUIS MARYAMAH : Respon Santri Terhadap Metode Tabligh K.H. 

Muhammad Fauzan Jaenuri Pada Pengajian Kitab Kuning di Pondok Pesantren 

Al-Muhajirin (Penelitian di Pondok Pesantren Al-Muhajirin Cimekar Cinunuk 

Kabupaten Bandung) 

Berdasarkan studi pendahuluan ini bertolak dari fenomena yang terjadi 

kepada para santri Al-Muhajirin, kyai menerapkan metode tabligh pada pengajian 

kitab kuning. Ketika mengajar dengan cara memberikan motivasi, mudzakarah, 

muthorohah, mujadalah, sistem bandungan dan sorogan, juga tanya jawab agar 

para santri yang mengikuti pengajian kitab kuning dapat mengerti dan memahami 

materi yang disampaikan dengan menggunakan bahasa terjemah dari Bahasa Arab 

gundul ke Bahasa Sunda dan Indonesia. Namun disisi lain masih terdapat 

sebagian santri yang tidak mengikuti pengajian kitab kuning sebagaimana 

semestinya santri yang tinggal di pesantren. Dari fenomena di atas, penulis merasa 

tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perhatian, pemahaman, dan 

penerimaan santri terhadap metode Tabligh K.H. Muhammad Fauzan Jaenuri  

pada pengajian kitab kuning di Pondok Pesantren Al-Muhajirin.  

Penelitian ini berdasarkan pada pemikiran bahwa respon santri 

menggunakan teori dasar S-O-R. Objek material yaitu manusia pada aspek sikap, 

opini, prilaku, kognisi, afeksi, dan konasi. Efek yang ditimbulkan adalah reaksi 

khusus terhadap stimulus khusus. Oleh sebab itu, respon santri terhadap metode 

tabligh yang dipakai K.H. Muhammad Fauzan Jaenuri yakni kitab kuning, papan 

tulis, dan spidol. Sedangkan santri adalah orang yang mendalami pengajiannya di 

Agama Islam, orang yang bersungguh-sungguh, orang yang shaleh. Oleh karena 

itu hipotesis yang diajukan semakin positif respon santri terhadap metode K.H. 

Muhammad Fauzan Jaenuri pada pengajian kitab kuning, maka semakin tinggi 

pula respon santri terhadap pengajian kitab kuning, begitu juga sebaliknya. 

Secara umum penelitian ini menggunakan metode deskritif, metode 

penelitian deskritif digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan 

yang sedang berlangsung pada situasi sekarang. Teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan observasi, tes wawancara dan angket. Sedangkan analisis 

kualitatif dengan menggunakan pendekatan logika, dan kuantitatif diolah dengan 

pendekatan statistik. Adapun sampel yang diteliti yaitu 33 orang santri. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: realitas respon santri terhadap metode 

tabligh K.H. Muhammad Fauzan Jaenuri pada kitab kuning menunjukkan 

kualifikasi tinggi dengan rata-ratanya 3,49. Angka tersebut berada diantara nilai 

3,40-4,19. Dilihat dari tinggi rendahnya kadar pengaruh variabel X terhadap 

variabel Y hanya sebesar 43%. Dengan demikian 57% masih ada faktor lain yang 

mempengaruhi respon santri terhadap metode tabligh K.H. Muhammad Fauzan 

Jaenuri pada pengajian kitab kuning di pondok pesantren Al-Muhajirin Cimekar 

Cinunuk Kabupaten Bandung. Sehingga adanya pengajian tersebut tidak dapat 

memotivasi seluruh santri agar mengikuti pengajian kitab kuning dengan rajin. 

Jadi pengajian di Pondok Pesantren Al-Muhajirin ini kurang berhasil. 


