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PENDIDIKAN PESANTREN DAN TRADISI KEILMUAN KLASIK: 

SEBUAH KAJIAN KRITIS PESANTREN SALAFI DAN KHALAFI 
DALAM REKONSTRUKSI TRADISI KEILMUAN ISLAM 

 

LUKMAN HAKIM DAN YUSDI ANRA  

Fakultas Tarbiyah UIN STS Jambi; FKIP Universitas Jambi 
 

Abstract 

Pesantren is the product of social Indonesia culture, that’s before comes 
from Hindu-Buddha educational traditional, then, it’s changed to become 
the place of the process of Islamic scientific tradition and the central of 
the development of Islam. Pesantren is the place full of Islamic values, 
contributes the protection of islamic tradition that exist in Indonesia Social 
life. The focus of Pesantren Islamic traditional education is the growth of 
spirit of God One-ness the discipline of Islamic Moralit, studying scientifie 
Islamic tradition in Fiqh ( Islamic Law ) at ones as the realization of 
Indonesian Muslim behaviour in Indonesian social life. 

Abstrak 

Pesantren merupakan produk budaya masyarakat Indonesia, yang 
sebelumnya merupakan tradisi pendidikan agama Hindu-Buddha di 
Indonesia, Kemudian beralih fungsi menjadi tempat proses 
berlangsungnya pembelajaran ilmu ke Islaman tradisional dan sentral 
pengembangan agama Islam. Pesantren merupakan tempat tinggal yang 
seluruhnya dipenuhi oleh nilai-nilai agama. Pesantren memberikan andil 
dalam memelihara tradisi Islam yang hidup di tengah masyarakat 
Indonesia. Titik berat pendidikan pesantren adalah penanaman jiwa 
ketauhidan, kedisiplinan dalam berakhlaq, pemberian ilmu ke Islaman 
bertumpu pada ilmu Fiqh pada pengalamannya, serta pelajaran bahasa 
Arab sebagai modal dasar mempelajari kitab klasik. 

 

Pesantren, Produk Kultural Sistem Pendidikan Islam 

Pesantren dari Waktu ke Waktu 

Pesantren atau yang lebih dikenal dengan sebutan pondok pesantren 

memiliki akar sejarah yang sangat panjang. Namun kehidupan pesantren 

secara relative dapat dilacak asal usulnya dimulai pada akhir abad ke-19 

atau awal abad ke-20. Dhofier ( 1982:23 ) dalam Tradisi Pesantren telah 

membuat peta pesantren di Jawa dari abad ke-19 sampai abad ke-20 
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dengan Jawa Timur merupakan pemusatan pesantren terbesar disusul 

Jawa Tengah, dan Jawa Barat. 

Titik berat pendidikan di pesantren pada saat itu adalah penanaman 

jiwa ketauhidan, kedisiplinsn dalam berakhlak, pemberian ilmu ke Islaman 

yang bertumpu pada ilmu Fiqh sekaligus pengalamannya, serta pelajaran 

bahasa Arab sebagai modal dasar mempelajari kitab-kitab klasik. Cikal 

bakal pesantren sebagai lembaga pendidikan dan pengembangan Islam di 

Indonesia muncul pertama kali di pulau Jawa, didirikan oleh Syekh 

Maulana Maghribi, yang juga dikenal sebagai Sunan Giri, wafat pada 12 

Rabiul Awal 822 Hijriah bertepatan tanggal 8 April 1419. Sunan Giri 

dikenal sebagai pendiri pesantren kemudian dikembangkan oleh Raden 

Rahmat atau Sunan Ampel di Ampeldenta Surabaya, menyusul kemudian 

lahirnya pesantren Demak oleh Raden Fatah, dan pesantren Tuban oleh 

Sunan Bonang. 

Secara historis, Steenbrink ( 1974:16 ) telah melakukan pengkajian 

tentang pesantren. Dia menyatakan bahwa pesantren sejak zaman 

kolonial Belanda hingga masa kemerdekaan tidak hanya dihormati sebagai 

tempat belajar tetap bahkan merupakan tempat tinggal yang seluruhnya 

dipenuhi nilai-nilai agama. 

Kemampuan pesantren setelah abad ke 15 menempati posisi sebagai 

lembaga pendidikan tradisional semakin mendapatkan pengukuhan dari 

masyarakat. Pesantren memberikan andil dalam memelihara tradisi islam 

yang hidup ditengah masyarakat, dan di antaranya telah menghasilkan 

ulama dan tokoh masyarakat di Indonesia. Pesantren yang tumbuh dan 

perkembang di tengah kehidupan masyarakat berfungsi memadukan 

antara aqidah untuk menanamkan keimanan, mengkaji kitab untuk 

memperdalam ilmu, dakwah untuk penyebaran ilmu, dan amal sebagai 

realisasi tingkah laku dan perbuatan sesuai ajaran Islam. 

Pada abad ke-20, Sebelum adanya tipe pendidikan barat 

diperkenalkan di Indonesia, maka pesantren merupakan satu-satunya 

lembaga pendidikan tradisional yang ikut melahirkan masyarakat satu-
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satunya lembaga pendidikan tradisional yang ikut melahirkan masyarakat 

terpelajar di Jawa, yang memiliki mobilitas sosial sangat berarti. Posisi 

pesantren merupakan agen Islamisasi di Jawa yang dipelopori oleh kyai 

sebagai pimpinan pesantren. Pesantren sering kali berkembang lebih 

cepat dari pada masyarakat sekitarnya. 

Pesantren pada dasarnya merupakan produk budaya masyarakat 

Indonesia yang sebelumnya merupakan tradisi pendidikan agama Hindu-

Buddha, kemudian beralih fungsi menjadi pusat berlangsungnya proses 

pembelajaran ilmu ke Islaman dan sentral pengembangan agama Islam 

dalam kehidupan masyarakat. Kyai sebagai pimpinan pesantren yang 

ditaati dengan pesantrennya berfungsi sebagai sumber kekuatan dinamika 

kehidupan beragama, yang pada masa pemerintahan kolonial Belanda 

sangat ditakuti aktivitasnya, karena dikhawatirkan mendorong perubahan 

sosial-politik masyarakat Indonesia yang membahayakan pemerintah 

kolonial Belanda. Pesantren telah sejak awal berfungsi sebagai pusat 

pertahanan moral Islam dan sekaligus sebagai tempat training bagi santri 

mempraktekan kehidupan beragama sebagaimana keinginan kyai. 

Pesantren sebagai lembaga pendidikan agama merupakan lanjutan 

dari pendidikan awal dimasjid-masjid ataupun surau-surau tempat para 

santri atau murid mempelajari agama dari seorang kyai. 

Sejalan dengan perkembangan waktu, didaerah-daerah di Indonesia 

terdapat dua tipe pesantren, yaitu pesantren salafi dan pesantren khalafi. 

Tipe pertama adalah pesantren penganut paham ahl al-sunnah wa 

al-jama’ah dengan madzab Syafi’i. Pesantren tipe ini mengajarkan kitab 

kitab klasik karangan ulama bermadzab Syafi’i. 

Tipe kedua adalah pesantren yang tidak terikat kepada salah satu 

paham teologi dengan madzab tertentu. Pengajaran kitab-kitab klasik tak 

terbatas hanya karangan ulama bermadzab Syafi’i, bahkan pesantren 

bertipe ini seperti pondok modern Gontor Ponorogo tidak lagi 

mengajarkan kitab-kitab klasik. 
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Pesantren dan Tradisi Keilmuan 

Pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional warisan masa 

lalu. Ilmu ke Islaman didalamnya merupakan warisan tradisi keilmuan 

klasik pada masa perkembangan Islam yang secara kontekstual relevan 

dengan realitas social pada masa itu, masa berkembangnya Islam ketika 

terjadi kontak antara ulama Nusantara dengan Ulama Timur Tengah 

sebagai bagian dari internalisasi Islam, dan terjadinya interaksi budaya 

islam dengan budaya lokal. Kontak ulama dan interaksi budaya tersebut 

sangat mempengaruhi tradisi keilmuan pesantren. 

Sebagai lembaga yang memiliki ciri tersendiri, pesantren memiliki 

tradisi keilmuan yang berbeda dengan tradisi lembaga pendidikan lain. 

Tradisi ini mengalami perkembangan dari waktu ke waktu dan 

menampilkan diri berubah-ubah, namun beberapa ajaran inti tetap 

merupakan tradisi keilmuan pesantren sejak datangnya Islam ke 

Nusantara hingga sekarang. 

Dalam wujudnya sekarang, Pesantren memiliki pengajaran kitab 

yang disebut pengajaran “kitab Kuning”. 

Asal mula tradisi keilmuan pesantren berawal dari ajaran Al-Quran 

dan Hadist yang memberikan tekanan pentingnya arti ilmu bagi setiap 

muslim. Atas dasar ajaran ini semenjak awal ulama berupaya 

mengembangkan perangkat keilmuan sejak dini melalui sejarahnya yang 

panjang, Sejak masa pertama Madinah dikenal orang-orang yang ahli 

dalam penafsiran Al- Quran, seperti Abdullah Ibnu Abbas, ahli dalam 

hukum agama Seperti Abdullah Ibnu Mas’ud, penghafal Al-Quran dan 

pencatatnya seperti Zaid Ibnu Tsabit. Mereka adalah contoh orang-orang 

yang memperlakukan Al-Quran sebagai objek ilmu. Pada waktu mereka 

telah terbentuk tradisi keilmuan pada tahap awal. 
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Sesudah Nabi Muhammad SAW wafat muncul sebuah kelompok Al-

Fuqoha Al-Sab’ah ( para ahli Fiqh yang tujuh ), yang merupakan ahli 

terkemuka dalam hukum agama di Mekah dan Madinah. Mereka adalah 

peletak dasar ilmu-ilmu ke Islaman yang kemudian menjadi tradisi 

madzhab Fiqh. Tradisi keilmuan terus dikembangkan hingga abad ke-2 

dan ke-3 Hijriah, bahkan selanjutnya para ahli ilmu ke Islaman mampu 

menguasai Ilmu-ilmu utama dari peradaban Hellenis yang berada di Timur 

Tengah. Mereka mengkondusifkan ilmu-ilmu tersebut dengan tolak ukur 

kebenaran Al-Quran dan Hadist Nabi. Mereka memiliki reputasi keilmuan 

yang tinggi, namun tetap sebagai Muslim yang taat kepada Allah. 

Dalam Ensiklopedia Islam ( 1996:56\91 ) disebutkan mengenai 

tradisi keilmuan Islam di Indonesia datang melalui 2 gelombang, yaitu 

gelombang ilmu ke Islaman yang datang kekawasan Nusantara dalam 

abad ke-13 M bersamaan dengan adanya Islam, dan gelombang ketika 

para ulama Nusantara menuntut ilmu di semenanjung Arabia, terutama di 

Mekah. Mereka kembali ketanah air dengan mendirikan pesantren-

pesantren. 

Perwujudan ilmu ke Islaman gelombang pertama memasuki wilayah 

Nusantara dalam bentuk tasawuf, yang ilmu-ilmunya tidak lepas dari ilmu 

Syariah pada umumnya, sehingga tasawuf merupakan orientasi yang 

menentukan corak keilmuan dan watak tradisi keilmuan pesantren pada 

masa itu. Kitab-kitab tasawif yang menggabungkan fiqh dengan 

pengalaman akhlak menjadi pelajaran utama, seperti Bidayah Al-Hidayah 

oleh Imam Ghazali merupakan karya fiqh sufistik yang paling menonjol 

selama berabad-abad hingga kini. Di pesantren-pesantren dalam abad ke-

19 semakin banyak keluarga Muslim yang mengirim anak-anak mereka  

belajar ke timur tengah , terutama setelah dibukanya terusan Suez pada 

awal abad ke-19. Lahirnya beberapa ulama yang  mendalami ilmu ke 

Islaman terutama di mekah seperti Kyai H. Nawawi Banten, Kyai H. 

Mahfuds Tremas, Kyai H. Abdul Ghani Bima, Kyai H. Arsyad Banjar, 
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Hadratus Syekh Kyai H. Hasyim Asy’ari Tebuireng dan Kyai H. Khalil 

Bangkalan, Serta sederatan ulama lainnya. 

Gelombang ke 2 dari sumber keilmuan yang diikuti tradisi keilmuan 

di pesantren nampak dalam karya ulama seperti Sabil Al-Muhtadin oleh 

Kyai H. Arsyad Banjar, Nur Al-Zhalam oleh Kyai Nawawi Banten. 

Merekalah yang memperkenalkan pendalaman bahasa Arab beserta 

cabang-cabang ilmunya dipesantren hingga munculnya kebangkitan ilmu-

ilmu ke Islaman yang telah tenggelam berabad-abad telah lalu. 

Berbeda dengan ulama di Timur Tengah maka para ulama di 

Indonesia yang berpegang pada syariah tersebut tetap berpegang pada 

akhlak sufistik yang telah berkembang selama berabad-abad. Di 

antarannya Kyai H. Bisri Syamsuri mengajarkan kitab fiqh sufistik Qathral 

Al-Ghaits bahkan kitab akhlak seperti Durrah Al-Nashihin sangat banyak 

diikuti dan dikembangkan. Ini merupakan penggabungan antara kedua 

jenis perwujudan keilmuan yang telah sampai ke Indonesia melalui 

perbedaan waktu sekitar 7 abad lamanya. Kitab-kitab fiqh yang mendalam 

dengan penguasan alat-alat bantu tetap diajarkan dipesantren, seperti Al-

Muhadzdzab dan Fathul Al-Wahhab. Kitab fiqh yang sangat tua Tuhfah 

merupakan salah satu pegangan utama yang tidak pernah berhenti 

diajarkan oleh Kyai di pesantren. Penjagaan kualitas kitab fiqh dilakukan 

oleh para Kyai sehingga tercapai standarisasi dalam penggunaan kitab 

dasar fiqh, yaitu Taqrib yang sangat terkenal. Penguasaan ilmu ke 

Islaman menuju pendalaman fiqh merupakan ciri khas pesantren di 

Indonesia. 

Alat bantu mengalamu perkembangan antara lain kitab tafsir Jalalain 

dan Ibnu Katsir. Kitab-kitab Hadis tidak hanya Al-Buchari Al Muslim tetapi 

juga berlanjut pada Syarh Al-Bukhari dan Syarh Al-Muslim dari Imam 

Nawawi dan Khailani, bahkan kitab standar seperti Bulugh Al-Maram dan 

Riyadh Al-Shalihim. Tradisi keilmuan di pesantren mempunyai asal-usul 

yang kuat berasal dari perkembangan tasawuf masa lampau dan 

pendalaman ilmu fiqh melalui penguasaan alat-alat bantunya. Kitab Siraj 
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Al-Thalilbin yang ditulis oleh Kyai H. Ihasan Jampes merupakan komentar 

kitab Minhaj Al-Abidin karya Imam Ghazali. Kitab ini menampilkan 

penguasaan mendalam atas ilmu ke Islaman, namun pada saat yang sama 

menampilkan wajah sufistik dari seorang ilmuwan yang mengamalkan 

syariat. 

Kepimpinan Pesantren dan hubungan Emosional Kyai – Santri 

Salah satu lembaga pendidikan yang telah mewariskan kekayaan 

kehidupan intelektual dan kultural umat Islam di Indonesia adalah 

pesantren yang merupakan pusat studi Islam dan sekaligus latihan bagi 

pemantapan kehidupan beragama di bawah bimbingan Kyai yang biasanya 

pemilik pesantren tersebut. 

Para Kyai dalam upaya mendirikan pesantren mempunyai tujuan 

melestarikan ajaran Islam tradisional, dalam arti Islam yang masih kuat 

terikat dengan dasar-dasar pikiran Islam yang dikembangkan oleh ulama 

dari abad ke-7 sampai abad ke-13, yang mereka sebut dengan ideologi 

ahl-al sunnah wa al-jama’ah. Menurut Kyai H. Bisri Mustofa yang dikutib 

oleh Dhofir menjelaskan bahwa ideologi tersebut patuh kepada : (1) salah 

satu madzab 4 dalam soal soal hukum Islam, (2) ajaran Imam Abu Hasan 

al-Asy-ari dan Abu Hasan al-Maturidi dalam soal tauhid (Prisma 2-2-81, 87 

). Dhofir selanjutnya menambahkan para Kyai pada umumnya menganut 

madzab Syafi’i. Keharusan menghormati kyai adalah mutlak. Seorang 

santri yang melupakan hubungannya dengan Kyai dianggap durhaka, 

karena Kyai mempunyai tingkat kesucian pemegang kunci penyalur ilmu 

ke Islaman dari Tuhan. Tata nilai ini ditekankan pada fungsi 

mengutamakan beribadah sebagai pengabdian dan memuliakan guru 

sebagai jalan untuk memperoleh ilmu ke Islaman yang hakiki. Dengan 

demikian ilmu ke Islaman ini menetapkan pandangannya sendiri yang 

bersifat khusus. Pesantren berdiri atas pendekatan ukhrowi pada 

kehidupan yang ditandai oleh ketundukan mutlak kepada Kyai. 
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Hubungan timbal-balik antara keikhlasan Kyai dan ketaatan santri 

merupakan nilai esensial dari tradisi pesantren. Mengaji kitab merupakan 

aktivitas sangat sentral dimana Kyai menanamkan keimanan dan 

pandangan hidup kepada santrinya, dengan penekanan kepada 

persamaan dan pandangan hidup kepada santrinya, dengan penekanan 

kepada persamaan derajat antara manusia, bukan berdasarkan keturunan 

ataupun kekayaan, sehingga menyebabkan ajaran Kyai mudah dipahami 

dan diterima oleh santri, dan juga masyarakat setempat. Keilmuan hidup 

manusia hanya dibedakan oleh ketaqwaannya kepada tuhan, siapa paling 

bertaqwa dialah yang mulia hidupnya. 

Kepemilikian pesantren biasanya bersifat turun-temurun, sehingga 

seorang Kyai tidak hanya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 

proses pembelajaran dengan mengaji kitab, tetapi juga bertanggung 

jawab terhadap kelangsungan kehidupan pesantren, dengan 

mempersiapkan anak keturunannya yang diharapkan dapat melanjutkan 

kehidupan pesantren. Apabila hal tersebut tidak memungkinkan, maka 

biasanya di antara santrinya lah yang akan melanjutkan usaha Kyainya, 

yang belum tentu pada pesantren tersebut, dengan mendirikan pesantren 

lain. Karena itu, sebuah pesantren mungkin saja tidak berkelanjutan 

adanya, karena ketiadaan di antara anak keturunannya yang dapat 

menggantikan, namun santri-santrinya melanjutkan usahanya dengan 

mendirikan pesantren-pesantren baru. 

Kegiatan santri mendirikan pesantren setelah berhasil memperdalam 

ilmu ke islaman dari kyainya merupakan salah satu tradisi untuk menjaga 

agar kegiatan mengaji kitab di pesantren terus dapat berlanjut dari 

generasi ke generasi. Hubungan antara santri dan Kyai terus berjalan 

walaupun santri tersebut pada gilirannya telah berperan sebagai Kyai di 

pesantren sendiri. Ikatan hubungan tersebut tidaklah terbatas pada 

hubungan batin antara santri dengan Kyai, tetapi juga merupakan 

hubungan intelektual yang oleh Dhofier disebut sanad sebagai transmusu 

intelektual. Tradisi memiliki suatu sanad itu merupakan pancaran nilai-nilai 
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yang dipegang oleh kalangan pesantren, antara lain menjadi keharusan 

mutlak bagi seorang santri menghormati Kyainya, tidak boleh terputus dan 

harus dinyatakan dalam semua dimensi kehidupan santri, baik kehidupan 

keagamaan, sosial, maupun pribadi. 

Selanjutnya, pesantren memiliki ciri khas, Dhofier menyebutnya 

sebagai elemen pesantren yang meliputi lima unsur, yaitu pondok, masjid, 

santri, pengajaran kitab klasik, dan kyai. Secara lebih terperinci H.A Mukti 

Ali (1991:6) dalam memahami metode memahami agama Islam telah 

lebih dahulu memberikan gambaran ciri khas yang dimaksud Dhofier 

tersebut dengan adanya: (1) hubungan akrab antara santri dengan kyai, 

(2) ketaatan santri kepada kyai, (3) hidup hemat dan sederhana, (4) 

semangat menolong diri sendiri, (5) persaudaraan dan saling membantu, 

(6) kedisplinan, dan (7) tahan menderita dalam meraih tujuan. 

Pesantren memiliki sub kultur dengan tiga elemen utama, yaitu pola 

kepemimpinan, literature kitab kuning, dan sistem nilai tersendiri yang 

terus dipelihara, yang terpisah dari masyarakat luas. Kepemimpinan kyai 

merupakan hubungan pemimpin-pengikut yang didasarkan atas sistem 

kepercayaan. Para santri menerima kepemimpinan kyai karena mereka 

mempercayai konsep “barakah” berdasarkan doktrin emanasi dari para 

kyai. 

Kepemimpinan kyai terhadap santri adalah meletakkan kerangka 

berpikir untuk melaksanakan kewajiban menjaga ilmu ke Islaman, yaitu 

ilmu ke Islaman klasik ataupun kitab sesudahnya yang dituliskan 

berdasarkan ilmu ke Islaman klasik. Pengertian kitab kuning nampaknya 

bukan hanya kitab klasik yang ditulis pada masa klasik, tetapi juga kitab-

kitab sesudahnya yang dituliskan oleh para ulama melalui legitimasi kitab 

klasik, seperti kitab Nuzhat al-Alibba fi Thabaqat al-Ubada ( Taman orang 

pandai dalam tingkatan para Sastrawan ) karya Kyai Hasyim Asy’ari 

ataupun Kitab Siraj al-Thalibin oleh kyai H. Ihsan Jampes juga dianggap 

kitab kuning. 
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Berdasarkan pada ketaatan ajaran Islam dalam praktek sehari-hari 

tak dapat dipisahkan dari kepemimpinan kyai dan literatur ilmu ke Islaman 

universal yang digunakan oleh pesantren. Sistem nilai pesantren 

mengambil kerangka berpikir “barakah” yang memancar dari sang kyai 

kepada santrinya. Keyakinan bahwa bimbingan kyai atas santri merupakan 

syarat untuk menguasai ilmu ke Islaman yang benar merupakan landasan 

sistem nilai di pesantren. 

Dalam proses pembelajaran, pesantren mempergunakan ilmu ke 

Islaman klasik yang ditulis oleh ulama masa klasik. Ilmu ke Islaman ini 

tetap dipertahankan dan diajarkan di pesantren-pesantren tradisional. 

Pelestarian tradisi keilmuan Islam dilakukan oleh para kyai di pesantren. 

Para kyai ini tidak dapat diwakilkan pada kelompok lain dalam masyarakat 

muslim karena berkaitan dengan kepercayaan bahwa “Ulama adalah 

pewaris Nabi”. Hanya merekalah penafsir sebenarnya terhadap sumber 

dasar Islam, peran sebagai pemegang “kesahihan” akhir atas ajaran-

ajaran agama ini merupakan dasar kerangka berpikir, dimana ilmu ke 

Islaman kyai diajarkan dari generasi ke generasi. 

Kitab Kuning 

Pesantren dianggap sebagai hasil kultural yang besar dari bangsa 

Indonesia, karena memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh lembaga-

lembaga pendidikan tradisional di tempat lain. Bruinessen ( 1995:17 ) 

menjelaskan bahwa lahirnya pesantren adalah untuk menstransmisikan 

ilmu ke Islaman tradisional sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab yang 

ditulisakan berabad-abad lalu, yang dikenal sebagai kitab kuning. (Martin 

Van Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat ). 

Peran kitab-kitab Klasik yang lazim disebut kitab kuning memberikan 

informasi kepada santri bukan hanya mengenai warisan yurisprodensi di 

masa lampau atau untuk menuju jalan terang mencapai hakekat ‘ubudiyah 

kepada Tuhan, tetapi juga mencapai peran-peran kehidupan di masa 

depan bagi suatu masyarakat. Kitab kuning dipergunakan oleh kyai untuk 



Proceeding The 3
rd 

International Conference on Melayu Identity: 

Preserving Melayu Culture For Indonesian Integrity , Faculty of 

Humanities, Universitas Jambi 2018  

 

426 

Yusdi Anra dan Lukman Hakim: pendidikan Pesantren Dan Tradisi Keilmuan Klasik…. 
 

memberikan pembelajaran dalam rangka warisan masa lalu di satu sisi 

dan legitimasi bagi para santri dalam kehidupan masyarakat di masa 

depan pada sisi lain. Kedua sisi tersebut berproses saling terjalin dalam 

upaya memelihara ilmu ke Islaman dan penerapannya dalam kehidupan 

sosial pada saat yang bersamaan. Pengajaran kitab kuning dianggap 

merupakan upaya memelihara keberlangsungan tradisi keilmuan yang 

benar dalam rangka melestarikan ilmu ke Islaman sebagaimana yang 

ditinggalkan kepada masyarakat. Karena itu, hanyalah para ulama 

tersebut yang dianggap memiliki otoritas secara luas untuk mentafsirakan 

dua sumber dasar Islam, Al- Qur’an dan  Hadits Nabi. 
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