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ABSTRAK 

Hadirnya Pesantren Zainul Manaqibil Islam yang tidak hanya 

sebagai lembaga pendidikan dan keagamaan, namun juga sebagai 

lembaga pemberdayaan umat merupakan petunjuk yang amat berarti. 

Bahwa pondok pesantren menjadi sarana bagi pengembangan potensi 

dan pemberdayaan umat, seperti halnya dalam kependidikan atau 

dakwah islamiyah, sarana dalam pengembangan umat ini tentunya 

memerlukan sarana bagi pencapaian tujuan. Sehingga pondok 

pesantren yang mengembangkan hal-hal yang demikian berarti 

pondok pesantren tersebut telah berperan sebagai alat atau instrumen 

pengembangan potensi dan pemberdayaan umat. Berdasarkan latar 

belakang tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang 

berjudul “Kontribusi Pondok Pesantren  Zainul Manaqibil Islam 

Terhadap Pendidikan Islam di Pringsewu. 

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah bagaimana kontribusi Pondok Pesantren  Zainul Manaqibil 

Islam terhadap pendidikan Islam di Pringsewu? Dan faktor-faktor apa 

saja yang mempengaruhi kegiatan dakwah Pondok Pesantren  Zainul 

Manaqibil Islam? Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan field 

research. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian mengemukakan bahwa kontribusi Pondok 

Pesantren  Zainul Manaqibil Islam terhadap pendidikan Islam di 

Pringsewu di bidang dakwah yang mengembangkan pengajian, di 

bidang pendidikan memberikan sarana pendidikan atau menyediakan 

pendidikan baik formal maupun informal, di bidang sosial 

menunjukkan keterlibatan pesantren dalam menangani masalah-

masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Keberhasilan pesantren 

Zainul Manaqibil Islam dalam meningkatkan pendidikan Islam 

mengundang banyak lembaga lainya untuk meniru desain pesantren. 

 

Kata Kunci : Kontribusi, Pendidikan Islam, Pondok Pesantren 
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ABSTRACT 

The presence of the Zainul Manaqibil Islamic Islamic Boarding 

School which is not only an educational and religious institution, but 

also as an institution for empowering the people is a very meaningful 

guide. Whereas Islamic boarding schools are a means for developing 

the potential and empowerment of the people, as is the case in Islamic 

education or da'wah, the facilities for developing these people 

certainly require means for achieving goals. So that Islamic boarding 

schools that develop such things mean that Islamic boarding schools 

have acted as tools or instruments for developing the potential and 

empowerment of the people. Based on this background, the researcher 

is interested in conducting a study entitled "The Contribution of the 

Zainul Manaqibil Islamic Boarding School to Islamic Education in 

Pringsewu. 

As for the formulation of the problem in this study, how is the 

contribution of the Zainul Manaqibil Islamic Boarding School to 

Islamic education in Pringsewu? And what are the factors that 

influence the da'wah activities of the Zainul Manaqibil Islamic 

Boarding School? This research is a type of field research field 

research. Data collection techniques by means of interviews, 

observation, and documentation. 

The results showed that the contribution of the Zainul Manaqibil 

Islamic Boarding School to Islamic education in Pringsewu in the 

field of preaching which developed the Koran, in the field of 

education providing educational facilities or providing education both 

formal and informal, in the social field showed the involvement of 

pesantren in dealing with social problems faced. by society. The 

success of the Zainul Manaqibil Islamic boarding school in improving 

Islamic education has invited many other institutions to imitate the 

design of the pesantren. 

 

Keywords : Contribution, Islamic Education, Islamic Boarding 

School 
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MOTTO 

                              

                            

Artinya: 

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, Dia 

telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan 

Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan 

perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya.” 

(QS Al Alaq ayat 1-5) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan 

untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis merasa perlu 

untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. 

Adapun judul skripsi yang dimaksud adalah “Kontribusi Pondok 

Pesantren Zainul Munaqibil Islam Terhadap Pendidikan Islam Di 

Pringsewu.” Adapun istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan 

adalah : 

1. Kontribusi  

Kontribusi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu 

yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun 

negatif terhadap pihak lain.
1
 Jadi analisanya adalah kontribusi 

berarti usaha meningkatkan efesiensi dan efektivitas hidupnya 

hal ini dilakukan dengan menajamkan posisi perannya, 

sesuatu yang kemudian menjadi bidang spesialis, agar lebih 

tepat sesuai dengan kompetensi. 

2. Pendidikan Islam 

Pendidikan Islam adalah usaha yang berupa asuhan dan 

bimbingan terhadap anak didik agar kelak setelah selesai 

pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran 

Islam serta menjadikannya sebagai pandangan hidup.
2
 

Jadi yang penulis maksud dari judul skripsi ini adalah suatu 

tindakan yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Zainul 

Munaqibil Islam yang berdampak positif  terhadap bimbingan 

pengetahuan Islam di Pringsewu. 

 

                                                             
1 T. Guritno, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Ekonomi, (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 1992), cet-ke 11, 267. 
2 Zakiah Derajat, dkk, Pendidikan Islam Keluarga dan Sekolah (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 1995), 86. 
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B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah cara untuk membentuk manusia menjadi 

manusia yang berkarakter akademis yang mempunyai nilai-nilai 

spiritual dalam dirinya dan untuk membentuk manusia seperti itu 

diperlukan adanya pendidikan yang terarah.
3
 Perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi sangat pesat di seluruh pelosok dunia, 

termasuk di Indonesia. Dan kemungkinan perkembangan itu terus 

berlanjut seiring dengan perkembangan manusia itu sendiri. 

Apalagi pada masa era globalisasi dunia semacam yang kita 

alami saat ini, situasi dan kondisi semacam itu akan membawa 

perubahan fisik maupun pola pikir manusia yang selain 

berdampak positif juga berdampak negatif, terutama bagi mereka 

yang dangkal pemahamannya terhadap ajaran agama, akibatnya 

nilai-nilai kehidupan terutama nilai moral agama makin hari 

makin ditinggalkan oleh masyarakat. 

Didalam Al-Quran dikatakan dalam Surah Al-Baqarah ayat 

31 yang berbunyi: 

                           

             

Artinya:  

Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-

benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para 

Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-

benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!" 

(QS Al Baqarah ayat 31) 

Selain itu pendidikan merupakan proses mengubah tingkah 

laku individu, pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam 

sekitarnya, dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi 

dan sebagai profesi diantara profesi-profesi asasi dalam 

masyarakat. Pendidikan harus ditunjukan untuk mencapai 

                                                             
3 H.M. Yakup, Pondok Pesantren dan Pembangunan Masyarakat Desa, 

(Bandung: Angkasa, 1984), 63 
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keseimbangan pertumbuhan personalitas manusia secara 

menyeluruh, dengan cara melihat jiwa, akal, perasaan dan fisik 

manusia.
4 

Abdul Wahhab Khallaf  berpendapat bahwa Al-Qur'an 

adalah firman Allah yang diturunkan kepada hati Rasulullah, 

Muhammad bin Abdullah melalui al-Ruhul Amin (Jibril As) 

dengan lafal-lafalnya yang berbahasa Arab dan maknanya yang 

benar, agar ia menjadi hujjah bagi Rasul, bahwa ia benar-benar 

Rasulullah, menjadi undang-undang bagi manusia, memberi 

petunjuk kepada mereka, dan menjadi sarana pendekatan diri dan 

ibadah kepada Allah dengan membacanya. Al-Qur'an itu 

terhimpun dalam mushaf,  dimulai dengan surat al-Fatihah dan 

diakhiri dengan surat an-Nas, disampaikan kepada kita secara 

mutawatir dari generasi ke generasi secara tulisan maupun lisan 

dan Ia terpelihara dari perubahan atau pergantian.
5 

Fenomena seperti itu tidak hanya terjadi pada negara-

negara maju, tetapi juga melanda negara-negara berkembang 

seperti Indonesia. Gejala tersebut ditandai dengan munculnya 

kenakalan remaja, meningkatnya kriminalitas, kebiasaan meniru 

kebudayaan asing yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. 

Maka sering berdalih jadi modern, yakni segala sesuatu yang 

berbau barat dianggap modern. Kiranya hal-hal yang terjadi 

seperti tersebut diatas harus diluruskan. 

Oleh karena itu perlu dicarikan pemecahan masalahnya, 

salah satunya terhadap anak-anak yang masih bersih dan mudah 

dibentuk melalui pendidikan agama, yaitu pendidikan yang 

menanamkan keimanan dan ketaqwaan yang berdasarkan pada 

ajaran Al-Qur‟an, dengan inilah generasi mendatang bisa 

diselamatkan. 

Pendidikan Al-Qur‟an menjadi urgent untuk diperhatikan 

pelaksanaannya, mengingat Al-Qur‟an mengandung ajaran yang 

dapat membantu memperbaiki dekadensi moral yang terjadi saat 

                                                             
4Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana, 2010), 28. 
5Abuddin Nata,"Al-Qur'an dan Hadits", (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 

Utara, 2000), 55-56. 
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ini. Al-Qur‟an adalah kitab petunjuk, demikian hasil yang kita 

peroleh dari mempelajari sejarah turunnya. Ini sesuai pula dengan 

penegasan Al-Qur‟an: petunjuk bagi manusia, keterangan 

mengenai petunjuk serta pemisah antara yang hak dan yang 

bathil.
6
 

Al-Qur‟an yang diturunkan sebagai tuntunan hidup telah 

mengisyaratkan kepada manusia untuk belajar melalui kegiatan 

membaca, seperti tertera pada dalam QS. Al Alaq ayat 1-5 

sebagai berikut: 

                           

                           

Artinya:  

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, 

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, 

dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) 

dengan perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia apa 

yang tidak diketahuinya.” (QS Al Alaq ayat 1-5) 

Agama Islam adalah agama yang di anut oleh ratusan juta 

kaum muslimin di seluruh dunia, merupakan way of life yang 

menjamin kebahagiaan hidup pemeluknya di dunia dan din 

akherat, dan juga islam adalah agama samawi yang memiliki ajaran 

dan sumber pedoman, yaitu Al Qur‟an. 

Al Qur‟an merupakan firman atau wahyu Allah Swt, yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw melalui malaikat Jibril. 

Al Qur‟an merupakan kitab suci satu-satunya di muka bumi ini 

yang terjaga, baik secara lafadz maupun isinya.
7
 Maka dari itu 

setiap umat islam berkewajiban mengamalkan dan mengajarkan isi 

yang terkandung dalam Al Qur‟an kepada putra putrinya dan 

pemuda-pemuda generasi penerus bangsa dan pembela Agama 

                                                             
6 Nur Efendi, Manajemen Perubahan di Pondok Pesantren : Konstruksi 

Teoritik dan Praktik Pengelolaan Perubahan Sebagai Upaya Pewarisan Tradisi dan 
Menatap Tantangan Masa Depan ( Yogyakarta : Kalimedia, 2016 ), 110. 

7Abu Nizan, Buku Pintar Al-qur’an, (Jakarta, Qultum Media, 2008), 7. 
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agar mendapatkan petunjuk kehidupan yang ada di dalam Al 

Qur‟an. 

Pondok pesantren sebagai suatu sistem pendidikan yang 

tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat dijadikan tumpuhan 

dan  harapan  untuk  dijadikan suatu  model  pendidikan  sebagai  

variasi  lain  dan  bahkan  dapat menjadi alternatif lain dalam 

pengembangan masyarakat guna menjawab  tantangan  masalah 

urbanisasi dan pembangunan dewasa ini. 

Oleh karenanya pondok pesantren dengan fungsinya harus 

berada di tengah-tengah kehidupan manusia dalam setiap 

perkembangannya, dan dapat memberi dasar-dasar wawasan dalam 

masalah pengetahuan baik dasar aqidah maupun dasar syari‟ah. 

Islam sebagai agama rahmatan lil alamin menganjurkan ummat 

manusia untuk memahami ajaran-ajaran Islam secara tepat agar 

dapat dijabarkan dalam kehidupan yang nyata. 

Adapun ilmu-ilmu yang diajarkan dalam pesantren-pesantren 

walaupun belum berkembang menjadi ilmu yang lebih mapan, 

telah mampu memberi dasar pola hidup kebudayaan dan 

peradapan. Disamping untuk mendalami ilmu agama, pondok 

pesantren sekaligus mendidik masyarakat di dalam asrama, yang 

dipimpin langsung oleh seorang kyai karena itu peranan pesantren 

sangat perlu untuk ditampilkan. 

Pada dasarnya pondok pesantren mendidik pada santrinya 

dengan ilmu agama Islam agar mereka menjadi orang yang  beriman  

dan  bertaqwa  kepada Allah SWT, berilmu yang mendalam dan 

beramal sesuai dengan tuntutan agamanya. Namun fungsinya 

sebagai sosialisasi nilai-nilai dari ajaran Islam ini tidaklah  cukup  

bagi  suatu  pesantren  untuk  mampu  bersaing  dengan  lembaga-

lembaga pendidikan lainnya yang sudah berkembang dan modern, 

bahkan untuk bertahan saja ia harus berani beradaptasi dengan arus 

perubahan-perubahan sosial yang sangat pesat ini. Sehingga secara 

bertahap sistem pendidikan pesantren mampu berintegrasi dengan 

sistem pendidikan nasional. 

Namun pada akhir-akhir ini ada kecenderungan dari beberapa 

pondok pesantren yang tidak hanya membekali santrinya dengan 
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pengetahuan agama saja, akan tetapi sudah mulai membekali 

santrinya dengan keterampilan-keterampilan seperti pertanian, hal 

ini terutama didasari oleh adanya tuntutan masyarakat yang 

menghendaki adanya output yang dihasilkan oleh lembaga 

pendidikan itu terampil dan siap pakai. 

Dari uraian tersebut sudah di jelaskan bahwa peran pondok 

pesantren bagi warga masyarakat sekitar sangatlah berguna dan 

terpenting. Pada zaman yang seperti sekarang ini para orang tua 

hendaklah memperhatikan pendidikan anaknya yaitu dalam 

pendidikan formal maupun non formal. Dalam hal ini pendidikan 

formal seperti pondok pesantren lah yang menjadi wadah 

pendidikan yang mengajarkan banyak sekali ilmu baik itu duniawi 

maupun akhirat. 

Pondok Pesantren Zainul Manaqibil Islam adalah salah satu 

Pondok Pesantran yang berada di kabupaten pringsewu. Pondok 

Pesantren Zainul Manaqibil Islam  adalah lembaga pendidikan 

yang mempunyai kekhasan tersendiri dan berbeda dengan lembaga 

pendidikan lainnya. Pendidikan di pesantren meliputi pendidikan 

Islam, dakwah, pengembangan kemasyarakatan dan pendidikan 

lainnya yang sejenis. Yang mana dalam pesantren para santrinya 

disiapkan untuk dapat berbaur dalam pergaulan di masyarakat 

dengan adab yang sesuai dengan moralitas dalam agama Islam. Hal 

ini begitu diperhatikan karen lingkungan pondok pesantren berada 

dalam lingkungan masyarakat yang luas dan yang menilai baik 

buruknya dari sebuah pesantren tersebut adalah bagaiman adab dari 

santri jebolan pondok pesantren tersebut dengan masyarakat sekitar 

dan masyarakat asal daerahnya sendiri. Di dalam pondok pesantren 

ini peraturannya di kuasai penuh oleh sang kiyai atau pengasuh 

pondok. Jadi para santri dibimbing dengan jalan yang sama dan 

tidak ada yang berbeda. 

Hadirnya Pesantren Zainul Manaqibil Islam yang tidak hanya 

sebagai lembaga pendidikan dan keagamaan, namun juga sebagai 

lembaga pemberdayaan umat merupakan petunjuk yang amat 

berarti. Bahwa pondok pesantren menjadi sarana bagi 

pengembangan potensi dan pemberdayaan umat, seperti halnya 
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dalam kependidikan atau dakwah islamiyah, sarana dalam 

pengembangan umat ini tentunya memerlukan sarana bagi 

pencapaian tujuan. Sehingga pondok pesantren yang 

mengembangkan hal-hal yang demikian berarti pondok pesantren 

tersebut telah berperan sebagai alat atau instrumen pengembangan 

potensi dan pemberdayaan umat. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik 

melakukan penelitian yang berjudul “Kontribusi Pondok Pesantren  

Zainul Manaqibil Islam Terhadap Pendidikan Islam di Pringsewu.” 

 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Peneliti menetapkan fokus penelitian, yaitu kontribusi 

Pondok Pesantren  Zainul Manaqibil Islam terhadap 

pendidikan Islam di Pringsewu. 

2. Sub Fokus Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian, maka sub fokus 

penelitiannya sebagai berikut: 

a. Peran Pondok Pesantren  Zainul Manaqibil Islam. 

b. Peningkatan pendidikan Islam. 

c. Kontribusi pondok pesantren. 

 

D. Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah bagaimana kontribusi Pondok Pesantren  Zainul 

Manaqibil Islam terhadap pendidikan Islam di Pringsewu ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 

mengetahui kontribusi Pondok Pesantren  Zainul Manaqibil Islam 

terhadap pendidikan Islam di Pringsewu. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dapat menambah 

ilmu pengetahuan dan ketajaman analisis yang terkait 

dengan kontribusi Pondok Pesantren terhadap pendidikan 

Islam. 

2. Secara Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan pemikiran terhadap salah satu keilmuan 

dibidang Tarbiyah dan Keguruan dan sebagai salah satu 

syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.Pd 

pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan 

Lampung. 

 

G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

1. Penelitian Habibi Hakim, tahun 2018 tentang “Peran Pondok 

Pesantren dalam Peningkatan Pendidikan Agama Islam pada 

Masyarakat (Studi Kasus di Pondok Pesantren Nurul Islam 

Desa Karangcempaka Bluto Sumenep.” Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Peran pondok pesantren Nurul Islam 

terhadap masyarakat dalam upaya pengembangan 

pendidikan Islam mempunyai posisi yang cukup signifikan. 

Dan untuk mewujudkan perannya pesantren menggunakan 

pendekatan sosio-kultural dengan bentuk kegiatan-kegiatan 

yang banyak melibatkan masyarakat. 

2. Penelitian Rian Puji Oktavian, tahun 2018 tentang “Peran 

Pondok Pesantren Al Husaini dalam Pendidikan Keagamaan 

Bagi Warga Masyarakat Rejasari.” Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Keberadaan pondok pesantren sedikit 

banyak memberikan peran bagi masyarakat sekitar pondok 

pesantren Al-Husaini. Sebagian masyarakat telah 

memanfaatkan sarana yang disediakan sebagai tempat 

mengembangkan ilmu agama dan bertukar informasi kepada 

santri. Bukan hanya pondok pesantren Al-Husaini saja yang 
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berupaya membangun komunikasi dengan masyarakat, 

melainkan juga dari pihak masyarakat. Masyarakat di sekitar 

pondok pesantren mengakui keberadaan santri pondok dan 

menganggap mereka merupakan bagian dari masyarakat. 

3. Penelitian Irfan, tahun 2019 tentang “Peranan Pesantren DDI 

Nurussalam Terhadap Perkembangan Islam di Desa Lassa 

Lassa Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa.” Hasil 

penelitian menjelaskan bahwa pondok Pesantren DDI 

Nurussalam merupakan lembaga pendidikan di desa Lassa 

Lassa yang didirikan pada tanggal 26 Desember 1990 M 

bertepatan 8 Djumadil Akhir 1411. Sistem yang digunakan 

di Pesantren DDI Nurussalam adalah sistem formal dan non 

formal. Adapun sistem formal yaitu sistem pendidikan atau 

sistem klasikal berorientasi pada kurikulum yang diterbitkan 

oleh Depertemen Agama dan Depertemen Pendidikan 

Nasional. Usahausaha yang dilakukan Pesantren DDI 

Nurussalam dalam mengembangkan Islam di desa Lassa 

Lassa yakni membentuk masyarakat yang religius. 

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data penelitian.
8
 Untuk memperoleh data 

data yang diinginkan sesuai dengan tujuan peneliti sebagai bagian 

dari langkah pengumpulan data merupakan langkah yang sukar 

karena data data yang salah akan menyebabkan kesimpulan-

kesimpulan yang ditarik akan salah pula. 

Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan dari perilaku yang dapat diamati.
9
 

 

 

                                                             
8Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 160 
9Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. 

Bandung:Afabeta, 15 
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1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan field 

research, yaitu penelitian yang pengumpulan datanya 

dilakukan di lapangan, seperti di lingkungan masyarakat, 

lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan 

lembaga pemerintahan. Penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif yakni suatu penelitian yang bertujuan 

untuk menerangkan fenomena sosial atau suatu peristiwa. 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat 

deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudakan untuk 

memberikan data sedetail mungkin tentang objek yang 

akan diteliti sesuai dengan keadaan yang ada dilapangan 

saat penelitian dilangsungkan dan mengambarkan secara 

lengkap.
10

 

2. Sumber Data 

Data adalah semua fakta dan angka-angka yang dapat 

dijadikan bahan untuk menyusun sebuah informasi.
11

 Yang 

dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek 

dari mana data dapat diperoleh.
12

Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan dua sumber data yaitu : 

a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung 

dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber 

pertamanya.
13

 Adapun yang menjadi sumber data primer 

dalam penelitian ini adalah para staf pengajar dan 

masyarakat sekitar Pondok Pesantren Zainul Manaqibil 

Islam Pringsewu. 

                                                             
10Afifuddin dan Beni Ahmad. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: 

Pustaka Setia, 2009, 22. 
11Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 127 
12 Hamidi. Metode Penelitian Kualitatif. Malang: UMM Press. 2008. 45. 
13 Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. 

Bandung:Afabeta, 20. 
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b. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung 

dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber 

pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam 

bentuk dokumen-dokumen.
14

 Dalam penelitian ini, 

dokumentasi, buku-buku, dan situs internet.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan 

oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya.
15

 

a. Observasi  

Teknik utama pengumpulan data dalam penelitian 

ini adalah teknik observasi (sumber data primer). Teknik 

pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, 

penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses 

kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati 

tidak terlalu besar.
16

 

b. Wawancara 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk 

menunjang teknik observasi dalam penelitian ini adalah 

wawancara (sumber data sekunder). Wawancara 

digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga 

apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden 

yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit 

atau kecil.
17

 

Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengungkapkan kelabihan dan kesulitan dalam penerapan 

pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah. Jenis 

                                                             
14 Afifuddin dan Beni Ahmad. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: 

Pustaka Setia, 2009, 30. 
15Hamidi. Metode Penelitian Kualitatif. Malang: UMM Press. 2008. 46. 
16 Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. 

Bandung:Afabeta, 145 
17 Suharsimi Arikunto. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktis. Jakarta: Rineka Cipta,  132. 
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wawancara ini cocok sebagai penelitian kasus.
18

 

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini ditujukan 

kepada para staf pengajar dan masyarakat sekitar Pondok 

Pesantren Zainul Manaqibil Islam Pringsewu. 

c. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data lain yang digunakan 

untuk menunjang teknik observasi selain teknik 

wawancara yaitu dokumentasi (sumber data sekunder). 

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat 

kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda 

dan sebagainya.
19

 

4. Analisis Data 

Analisa data dilakukan dengan metode penelitian 

kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang dapat diamati.
20

 Metode penelitian kualitatif 

dalam pembahasan skripsi ini adalah dengan mengemukakan 

analisis dalam bentuk uraian kata-kata tertulis, dan tidak 

berbentuk angka-angka.Dengan metode analisis inilah peneliti 

berusaha untuk menggambarkan sekaligus menganalisa secara 

deskriptif dari hasil penelitian yang telah dilakukan. 

Metode analisis data dalam penelitian ini berdasarkan 

metode analisis dengan menggunakan cara berfikir deduktif. 

Metode deduktif berasal dari bahasa inggris deduction yang 

berarti penarikan kesimpulan dari keadaan-keadaan umum, 

menemukan yang khusus dari yang umum.
21

 Deduktif adalah 

cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum 

ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.. 

                                                             
18 Hamidi. Metode Penelitian Kualitatif. Malang: UMM Press. 2008. 49. 
19 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 202. 
20Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 

1996), 48-49. 
21W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2006), 273 
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Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya 

mempergunakan pola pikir silogisme yang secara sederhana 

digambarkan sebagai penyusun dua buah pernyataan dan 

sebuah kesimpulan.
22

 Jadi metode deduktif yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah cara analisis kesimpulan umum 

yang diuraikan menjadi contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk 

menjelaskan kesimpulan umum menjadi khusus. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang penegasan 

judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian 

penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab II Landasan Teori, bab ini mengemukakan tentang 

pengertian kontribusi, pendidikan Islam, dan pondok pesantren. 

Bab III Metode Penelitian berisi tentang gambaran umum  objek 

penelitian. 

Bab IV Analisis penelitian berisi tentang analisa pembahasan atau 

temuan penelitian. 

Bab V Penutup berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan 

yang merupakan jawaban terhadap permasalahan berdasarkan 

penelitian serta rekomendasi penulis mengenai upaya yang harus 

ditingkatkan. 

 

 

                                                             
22 Iskandar. 2008. Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif 

dan Kualitatif). Jakarta: GP Pres, 46. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kontribusi 

Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu, contribute, 

contribution maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan diri 

maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat 

berupa materi dan tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya 

seorang individu atau sebuah lembaga yang memberikan bantuan 

terhadap pihak lain demi kebaikan bersama.
23

 

Kontribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

sumbangan atau pemberian, jadi kontribusi adalah pemberian 

andil setiap kegiatan, peranan, masukan, ide dan lainnya. 

Sedangkan menurut kamus Ekonomi, kontribusi adalah sesuatu 

yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan 

biaya, atau kerugian tertentu dan bersama-sama.
24

 

Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa 

bentuk nyata yang dilakukan oleh individu atau lembaga yang 

kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif 

terhadap pihak lain.
25

 

Kontribusi adalah sumbangan atau pemasukan terhadap 

suatu perkumpulan atau suatu usaha yang dijalankan. Kontribusi 

berasal dari bahasa Inggris yaitu contribute, contribution, 

maknanva adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri 

maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat 

berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya 

seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi 

kebaikan bersama. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan 

yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang 

                                                             
23 Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa, 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), Cet. Ke-2, 240. 
24 Soerjono Soekarto, Tuntunan Dakwah dan Pembinaan Pribadi, (Jakarta : 

Pustaka Amini, 1983), Cet. Ke-2, 15. 
25 W.J.S. Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai 

Pustaka, Jakarta, 1984, 375. 
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kemudian memberikan dampak balk positif maupun negatif 

terhadap pihak lain.  

Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha 

meningkatkan efisisensi dan efektivitas hidupnya. Hal ini 

dilakukan dengan cara menajamkan posisi perannya, sesuatu 

yang kemudian menjadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai 

dengan kompetensi. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai 

bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, 

finansial, dan lainnya. 

 

B. Pondok Pesantren 

1. Pengertian Pondok Pesantren 

Pondok pesantren merupakan gabungan dari kata 

pondok dan pesantren, pondok berasal dari bahasa Arab 

funduq yang artinya ruang tidur, asrama atau wisma 

sederhana, Pondok memang digunakan sebagai tempat 

penampungan sederhana dari para santri yang jauh dari 

tempat asalnya. Asrama para santri tersebut berada di 

lingkungan komplek pesantren yang terdiri dari rumah 

tinggal kyai, masjid, ruang untuk belajar, mengaji dan 

kegiatan keagamaan lainnya.
26

 

Setiap agama memerlukan komunitas masyarakat 

untuk melestarikan nilainilai moral yang dibawa agama 

tersebut. Hal itu akan membentuk suatu tradisi yang akan 

terus berkembang. Karena itu, antara nilai-nilai moral yang 

dibawa agama dan tradisi masyarakat merupakan hubungan 

simbiosis yang saling mengisi satu sama lain. Dalam hal ini 

Zaini menjelaskan bahwa pesantren, merupakan simbiosis 

antara pelestarian nilai-nilai moral yang sudah menjadi tradisi 

dan bahkan menjadi lembaga keagamaan (Islam) di tengah 

masyarakat Pesantren telah menulis sejarahnya sendiri dan 

tidak dapat dipungkiri oleh mereka yang sengaja menutup 

                                                             
26 Zuhairi Misrawi, Hadratussyaikh Hasyim Asy‟ari Moderasi, Keumatan 

dan Kebangsaan (Jakarta: Kompas. 2010), 22 
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mata terhadap fakta yang jelas terlihat oleh mereka. Oleh 

karena itu, dalam masa-masa tumbuhnya sekularisme, 

degradasi moral dan masuknya jiwa matrealistik ke dalam 

pribadi bangsa kita. 

Pesantren sebagai bagian intrinsik dari mayoritas 

muslim Indonesia dapat ditelusuri dari aspek historis 

pesantren yang keberadaannya relatif cukup lama. Penelitian 

tentang pesantren menyebutkan, pesantren sudah hadir di 

bumi nusantara seiring dengan penyebaran Islam di bumi 

pertiwi ini. Menurut Saridjo ada yang menyebutkan, 

pesantren sudah muncul sejak abad akhir abad ke-14 atau 

awal ke-15, didirikan pertama kali oleh Maulana Malik 

Ibrahim yang kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Sunan 

Ampel. 

Sejarah mencatat bahwa pesantren atau pondok 

pesantren adalah lembaga pendidikan, keagamaan, 

kemasyarakatan yang sudah lama terkenal sebagai wahana 

pengembangan masyarakat (community development). 

Disamping itu juga sebagai agent perubahan sosial (agent of 

chage), dan pembebasan (liberation) pada masyarakat dari 

ketertindasan, kebutukan moral, politik, kemiskinan. Menurut 

Arifin, sebagai suatu lembaga pendidikan Islam, pondok 

pesantren dari sudut historis kultural dapat di dikatakan 

sebagai training center yang secara otomatis menjadi cultural 

centre Islam yang disah dan dilembagakan oleh masyarakat. 

Dengan orientasi tersebut, pondok pesantren telah 

menunjukkan partisipasi aktifnya dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa baik masa pra kemerdekaan 

sampai saat ini. 

Abdul Munir Mulkhan berpendapat bahwa pesantren 

berasal dari kata santri, yaitu istilah yang digunakan bagi 

orang-orang yang menuntut ilmu agama di lembaga 

pendidikan Islam tradisional di Jawa. Kata santri sendiri 

mempunyai arti luas dan sempit. Dalam arti sempit, santri 

adalah seorang murid satu sekolah agama yang disebut 
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pondok atau pesantren. Oleh sebab itulah kata pesantren 

diambil dari kata santri yang berarti tempat tinggal untuk 

para santri. Dalam arti luas dan umum santri adalah bagian 

penduduk Jawa yang memeluk Islam secara benar, 

melakukan sholat, pergi ke masjid dan melakukan aktifitas 

ibadah lainnya.
27

 

Mujamil Qomar menyatakan bahwa pondok pesantren 

merupakan lembaga pembinaan moral, lembaga dakwah dan 

yang paling populer sebagai institusi pendidikan Islam yang 

mengalami proses romantika kehidupan dalam menghadapi 

berbagai tantangan internal maupun eksternal.
28

 Sedang 

Arifin menjelaskan bahwa pondok pesantren merupakan 

suatu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh dan 

diakui masyarakat sekitar dengan sistem asrama. Para santri 

menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau 

madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan 

kepemimipinan seorang kyai.
29

 

Zarkasih memaparkan bahwa pesantren merupakan 

lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama atau 

pondok, di mana kyai sebagai figur sentral, masjid sebagai 

pusat kegiatan yang menjiwainya, dan pengajaran agama 

Islam di bawah bimbingan kyai yang diikuti santri sebagai 

kegiatan utamanya. 6 Sedang Mastuhu mendefinisikan 

pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam yang 

mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan 

mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya 

akhlak/moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-

sehari.
30

 

                                                             
27 Abdul Munir.Mulkhan, Runtuhnya Mitos Politik Santri, Strategi 

Kebudayaan dalam Islam (Yogyakarta: Sipress, 1994), 1 
28 Mujamil Qomar, Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju 

Demokratisas Institusi (Jakarta: Erlanggga, 2005), 2 
29 M. Arifin, Kapita Selekta Pendidikan ( Islam dan Umum (Jakarta: Bumi 

Aksara, 1991), 240 
30 Amir Hamzah Wiryosukarto, Biografi KH. Imam Zarkasih dari Gontor 

Merintis pesantren Modern (Ponorogo: Gontor Press, 1996), 51 
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Pondok pesantren secara etimologi adalah terdiri dari 

dua kata yang mengarah pada makna yang sama. Kata 

pondok berasal dari bahasa Arab yang berarti tempat tinggal 

atau asrama, sedangkan pesantren berasal dari bahasa tamil 

atau India Shassti dengan kata dasarnya Shassta yang 

mendapat awalan pe dan akhiran an yang berarti tempat 

tinggal para santri yang mempelajari ilmu-ilmu agama. 

Begitu juga pesantren berasal dari kata santri yang 

mendapatkan awalan pe dan akhiran an yang berarti tempat 

belajar para santri untuk mendalami ilmu-ilmu agama. 

Adapun secara terminologi definisi pondok pesantren 

banyak sekali ragamnya sesuai deangan versi para ahli yang 

mengemukakannya, akan tetapi berbagai ragam definisi 

tersebut memiliki dasar yang kuat dan rasional serta dapat 

dipertanggungjawabkan secara logika, dan masing-masing 

dari definisi tersebut saling melengkapi kekurangannya. Oleh 

karena itu, layak untuk di cermati pengertian dan makna 

pondok pesantren yang terkandung secara representatif dan 

komprehensif. 

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa 

pondok pesantren merupakan satu lembaga pendidikan Islam 

yang tumbuh berkembang di tengah masyarakat yang 

mengajarkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan terutama 

ilmu agama dan mementingkan akhlakul karimah serta 

didukung asrama sebagai tempat tinggal santri di bawah 

asuhan atau bimbingan kyai. 

 

2. Pondok Pesantren Dalam Tinjauan Historis 

Pada mulanya, pesantren merupakan lembaga 

pendidikan penyiaran agama Islam–konon tertua di 

Indonesia, sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat, 

fungsi itu telah berkembang menjadi semakin kaya dan 
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bervariasi, walau pun pada intinya tidak lepas dari fungsi 

yang mula-mula.
31

 

Banyak sekali asal usul berdirinya sebuah pondok 

pesantren. Pada umumnya lembaga ini berdiri karena 

masyarakat mengakui keunggulan sesosok kiai dalam 

ketinggian ilmu dan kepribadian yang arif. Kemudian mereka 

mendatanginya dan belajar bersama untuk memperoleh ilmu 

tersebut. Masyarakat ada yang berasal dari lingkungan sekitar 

dan luar daerah. Sehingga mereka membangun bangunan 

didekat rumah kiai sebagai tempat tinggal. 

Berdirinya suatu pesantren mempunyai latar belakang 

yang berbeda, yang pada intinya adalah memenuhi kebutuhan 

masyarakat yang haus akan ilmu. Pada umumnya diawali 

karena adanya pengakuan dari suatu masyarakat tentang 

sosok kiai yang memiliki kedalaman ilmu dan keluhuran 

budi. Kemudian masyarakat belajar kepadanya baik dari 

sekitar daerahnya, bahkan luar daerah. Oleh karena itu 

mereka membangun tempat tinggal disekitar tempat tinggal 

Kiai. 

Sedangkan mengenai asal usulnya berdirinya suatu 

pondok pesantren di Indonesia, dalam Eksiklopedi Islam 

disebutkan : 

Terdapat dua versi pendapat megenai asal usul dan latar 

belakang berdirinya pondok pesantren di Indonesia. Pertama, 

pendapat yang menyebutkan bahwa pondok pesantren 

berakar dari tradisi tarekat. Kedua, pondok pesantren yang 

kita kenal sekarang ini pada mulanya merupakan pengambil 

alihan dari sistem pesantren yang diadakan dari orang-orang 

Hindu Nusantara.”
32

 

Pada pendapat pertama menjelaskan bahwa penyiaran 

Islam di Indonesia pada awalnya banyak dikenal dalam 

                                                             
31 Dawam Rahardjo (ed), Pesantren dan Pembaharuan, ( Jakarta: LP3S, 

1985), 2. 
32 Ekslikopedi Islam 4, (Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, tanpa tahun), 

100. 
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bentuk kegiatan tarekat. Hal ini ditandai oleh terbentuknya 

kelompok-kelompok tarekat yang melaksanakan amalan-

amalan dzikir dan wirid-wirid tertentu. Pemimpinnya 

dinamakan kiai, yang mewajibkan pengikut-pengikutnya 

untuk melaksanakan suluk selama empat puluh hari dalam 

satu tahun dengan cara tinggal bersama dengan anggota 

tarekat lain dalam sebuah masjid untuk melaksanakan 

ibadah-ibadah dibawah bimbingan kiai. Untuk keperluan 

suluk ini, para kiai menyediakan ruang khusus untuk 

penginapan dan tempat memasak, yang terletak dikiri kanan 

masjid. Disamping mengajarkan amalan-amalan tarekat para 

pengikut ini juga diajarkan kitab-kitab agama dalam berbagai 

cabang ilmu pendidikan Islam. Aktifitas yang dilakukan oleh 

pengikut tarekat ini kemudian disebut pengajian. Dalam 

perkembangannya lembaga ini tumbuh dan berkembang 

menjadi lembaga pesantren. 

Para kiai sangat menekankan pentingnya shalat dan 

zikir sebagai cara utama dalam meningkatkan kehidupan 

spiritualitas seseorang. Salat dan dzikir pada dasarnya 

menyebut-nyebut nama Tuhan untuk melepaskan ketertarikan 

dirinya denagn alam duniawi, dan menyadari hakikatnya 

sebagai makhluk Allah. kiai Syansuri Badawi (Pengasuh 

Pondok Pesantren Tebuireng) menjelaskan bahwa para kiai 

mengikuti tradisi Imam Malik yang mengajarkan bahwa 

seseorang Muslim yang mempelajari syari‟ah Islam tetapi 

melupakan aspek tasawuf, akan menjadi munafik. Seorang 

Muslim yang mempelajari tasawuf tetapi mengabaikan 

syariah akan Kafir Zindiq, dan seorang Muslim mempelajari 

keduaduanya (syariah dan tasawuf) akan memperoleh 

kesempurnaan dalam keIslaman.
33

 

Pesatnya perkembangan pesantren pada masa ini antara 

lain, disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: (1) para ulama 

dan kiai mempunyai kedudukan yang kokoh dilingkungan 

                                                             
33 M. Dawam Rahardjo, Pergulatan Dunia Pesantren Membangun dari 

Bawah, (Jakarta: P3M, 1985), 2. 
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kerajaan dan keraton, yakni sebagai penasehat raja atau 

sultan, oleh karena itu pembinaan pondok pesantren 

mendapat perhatian besar dar para raja dan sultan; (2) 

kebutuhan umat Islam akan sarana pendidikan yang 

mempunyai ciri khas keislaman semakin meningkat, 

sementara sekolah-sekolah Belanda waktu itu hanya 

diperuntukkan untuk golongan tertentu; (3) hubungan 

transformasi antara Indonesia dan Mekkah semakin lancar 

sehingga memudahkan pemuda-pemuda Islam Indonesia 

menuntut Ilmu di Mekkah. 

Dengan demikian perkembangan pondok pesantren 

dalam perkembangannya mempunyai potensi yang sangat 

besar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

mempunyai peran yang sangat besar dalam segala aspek 

kehidupan masyarakat, sehingga kualitas sumber daya 

manusia yang berkualitas harus selalu dijadikan out put dari 

pendidikan pesantren. 

Perkembangan dari masa ke masa menunjukkan kearah 

vertikal yang cukup signifikan. Pada mulanya, pesantren 

merupakan lembaga pendidikan dan penyiaran Islam konon 

tertua di Indonesia. Sejalan dengan dinamika kehidupan 

masyarakat, fungsi itu telah berkembang menjadi semakin 

kaya dan bervariasi, walapun pada intinya tidak lepas dari 

fungsinya yang mula-mula. Dan hal ini juga memperluas 

peran serta pesantren dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dalam menghadapi kehidupan 

yang semakin global yang menuntut kompetisi masing-

masing individu untuk peningkatan kualitas sumber daya 

manusia. 

Sejarah perkembangan pesantren dapat dilihat dari dua 

segi yaitu: 

a. Pesantren berasal dari kata santri yang berasal dari 

bahasa sangsekerta yang berarti melek huruf, hal ini 

didasarkan pada kelas sosial sebagai kelas leteracy, 
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yaitu orang yang berusaha mendalami kitab-kitab 

yang bertuliskan bahasa arab. 

b. Pesantren berasal dari kata dasar santri dan 

diimbuhi pe dan akhiran an, dalam bahasa jawa 

sering di sebut dengan cantrik yang berarti orang 

selalu mengikuti guru kemanapun guru pergi. 

Lebih rinci Stenbrink, menguraikan bahwa: 

Pada awalnya pondok pesantren merupakan lembaga 

pendidikan dan pengajaran agama Islam yang pada 

umumnya diberikan dengan cara non klasikal, seorang kiai 

mengajar santri-santri dengan kitab-kitab yang bertuliskan 

bahasa arab seperti al Quran, dengan tajwidnya dan 

tafsirnya, aqoid dan ilmu kalam, fighi dengan usul fighi, 

hadist dengan musthollah hadist, bahasa arab dengan ilmu 

alatnya, seperti nahwu, sharaf, bayan, ma‟ani, bad dan aruld, 

tarikh manthiq dan tasawuf. Sementara itu Martin Van 

Bruinessen mengungkapkan bahwa kitab-kitab yang dikaji 

dalam pesantren biasanya, disebut kitab kuning, yang ditulis 

oleh ulama-ulama besar dari abad pertengahan yaitu abad 12 

sampai abad 16. 

Meskipun bentuknya masih sederhana, pada waktu itu 

pendidikan pesantren merupakan satu-satunya lembaga 

pendidikan yang terstruktur, sehingga pendidikan ini 

dianggap sangat bergengsi. Dilembaga inilah kaum 

muslimin Indonesia mendalami doktrin dasar Islam, 

khususunya menyangkut praktek kehidupan keagamaan. 

Lembaga pesantren semakin berkembang secara cepat 

dengan adanya sikap non-kooperatif ulama terhadap 

kebijakan "Politik Etis" pemerintah colonial Belanda pada 

akhir abad ke-19. kebijakan pemerintah kolonial ini 

dimaksudkan sebagai balas jasa kepada rakyat Indonesia 

dengan memberikan pendidikan modern, termasuk budaya 

Barat. Namun pendidikan yang diberikan sangat terbatas, 

baik dari segi jumlah yang mendapat kesempatan mengikuti 

pendidikan maupun dari segi tingkat pendidikan yang 
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diberikan. Brugmans, misalnya mencatat antara tahun 1900-

1928 anak –anak usia 6-8 tahun yang bersekolah hanya 

mencapai 1,3 juta jiwa, padahal jumlah penduduk di pulau 

Jawa saja hingga tahun 1930 mencapai 41, 7 juta jiwa. 

Berarti sekitar 97 % penduduk Indonesia masih buta huruf. 

Sikap non-kooperatif dan silent opposition para ulama 

kemudian ditunjukkan dengan mendirikan pesantren di 

daerah-daerah yang jauh dari kota untuk menghindari 

intervensi pemerintahan kolonial serta memberikan 

kesempatan kepada rakyat yang belum memperoleh 

pendidikan. Sampai akhir abad ke-19, tepatnya pada tahun 

1860-an, menurut penelitian Sartono Kartodirdjo bahwa : 

“Jumlah pesantren mengalami mencapai 300 pondok 

pesantren. J. A Van Der Chijs dalam report of 1831 on 

Indegenous Education melaporkan bahwa di Cirebon 

terdapat 190 pesantren dengan 2. 763 santri, di pekalongan 9 

pesantren, Kendal 90 pesantren, Demak 7 pesantren, dan 18 

pesantren di Grobongan. Di Kedu ada 5 sekolah yang 

memberikan pelajaran agama, sementara di Bagelan terdapat 

sejumlah ulama yang mengajarkan agama. Banyumas dan 

Rembang juga mencatat beberapa pesantren dan sekolah 

agama. Sementara di Surabaya ada 4. 397 santri yang belajar 

di 410 langgar. Sumenep ada 34 langgar dan Pamekasan 

sekitar 500 langgar.” 

Ciri umum yang dapat diketahui adalah pesantren 

memiliki kultur khas yang berbeda dengan budaya 

sekitarnya. Beberapa peneliti menyebut sebagai sebuah sub- 

kultur yang bersifat idiosyncratic. Cara pengajarannya pun 

unik. Sang kyai yang biasanya adalah pendiri sekaligus 

pemilik pesantren, membacakan manuskrip-manuskrip 

keagamaan klasik berbahasa Arab (dikenal dengan sebutan 

"kitab kuning"), sementara para santri mendengarkan sambil 

memberi catatan (ngesahi, Jawa) pada kitab yang sedang 

dibaca. Metode ini disebut bandongan. Perkembangan awal 

pesantren inilah yang menjadi cikal bakal dan tipologi unik 
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lembaga pesantren yang berkembang hingga saat ini. Pada 

paruh kedua abad ke20 kita mengamati adanya dorongan 

arus besar dari pendidikan ala Barat yang dikembangkan 

pemerintahan Belanda dengan mengenalkan sistem sekolah. 

Di kalangan pemimpin-pemimpin Islam, kenyataan ini 

direspon secara positif dengan memperkenalkan sistem 

pendidikan berkelas dan berjenjang dengan nama 

"madrasah" (yang dalam beberapa hal berbeda dengan 

sistem "sekolah"). Namun perkembangan ini tidak banyak 

mempengaruhi keberadaan pesantren, kecuali beberapa 

pesantren yang mencoba memasukkan unsur-unsur 

pendidikan umum ke dalam kurikulum pesantren. 

Baru memasuki era 1970 pesantren mengalami 

perubahan signifikan. Perubahan dan perkembangan itu bisa 

ditilik dari dua sudut pandang, pertama, pesantren 

mengalami perkembangan kuantitas luar biasa dan 

menakjubkan, baik di wilayah rural (pedesaan), sub-urban 

(pinggiran kota), maupun urban (perkotaan). Data 

Departemen Agama menyebutkan pada 1977 jumlah 

pesantren masih sekitar 4.195 pesantren dengan jumlah 

santri sekitar 677. 394 orang. Jumlah ini mengalami 

peningkatan berarti pada tahun 1985, di mana pesantren 

berjumlah sekitar 6.239 dengan jumlah santri sekitar 

1.084.801 orang.  

Dua dasawarsa kemudian, 1997, Depag mencatat 

jumlah pesantren sudah mengalami kenaikan mencapai 

224% atau 9.388 pesantren, dan kenaikan jumlah santri 

mencapai 261% atau 1.770.768 orang. Data Depag terakhir 

tahun 2001 menunjukkan jumlah pesantren seluruh 

Indonesia sudah mencapai 11.312 pesantren dengan jumlah 

santri sebanyak 2.737.805 orang. Jumlah ini meliputi 

pesantren salafiyah, tradisional sampai modern. Selain 

menunjukkan tingkat keragaman dan orientasi pimpinan 

pesantren dan independensi kyai atau para ulama, jumlah ini 

memperkuat argumentasi bahwa pesantren merupakan 
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lembaga pendidikan swasta yang sangat mandiri dan 

sejatinya merupakan praktek pendidikan yang berbasis 

masyarakat (community based education). Hampir 100% 

pendidikan yang berada atau dilaksanakan di pesantren 

adalah milik masyarakat dan berstatus swasta. 

Perkembangan kedua, menyangkut penyelenggaraan 

pendidikan. Sejak tahun 1970 bentuk-bentuk pendidikan 

yang diselenggarakan pesantren sudah sangat bervariasi. 

Bentuk-bentuk pendidikan dapat diklasifikansikan menjadi 

empat tipe, yakni : (1) pesantren yang menyelenggarakan 

pendidikan formal dengan menerapkan kurikulum nasional, 

baik yang hanya memiliki sekolah keagamaan (MI, MTs, 

MA, dan PT Agama Islam) maupun yang juga memiliki 

sekolah umum (SD, SMP, SMU, dan PT Umum), (2) 

pesantren yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan 

dalam bentuk madrasah dan mengajarkan ilmu-ilmu umum 

meski tidak menerapkan kurikulum nasional, (3) pesantren 

yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dalam bentuk 

madrasah diniyah, (4) pesantren yang hanya sekedar menjadi 

tempat pengajian. 

Meskipun demikian semua perubahan itu sama sekali 

tidak mencabut pesantren dari akar kulturnya. Secara umum 

pesantren tetap memiliki fungsi fungsi sebagai: (1) lembaga 

pendidikan yang melakukan transfer ilmu-ilmu agama 

(tafa`qquh fi „aldin) dan nilai-nilai Islam (Islamic Values), 

(2) lembaga keagamaan yang melakukan kontrol sosial 

(Social Control), dan (3) lembaga keagamaan yang 

melakukan rekayasa sosial (Social Engineering). Perbedaan-

perbedaan tipe pesantren diatas hanya berpengaruh pada 

bentuk aktualisasi peranperan ini. Fungsi pertama 

merupakan fungsi utama pesantren dan merupakan factor 

utama oarng tua mengirimkan anaknya masuk pesantren. 

Meski kini terdapat kecenderungan orang tua untuk 

menyekolahkan anaknya di sekolahsekolah umum semakin 

besar dengan alas an lebih mudah memperoleh pekerjaan, 
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dalam kenyataannya pesantren-pesantren baru masih 

bermunculan. 

Pesantren mengalami perubahan yang sangat 

signifikan karena berlangsungnya modernisasi pesantren di 

Jawa sejak masa orde baru. Dalam perubahan-perubahan itu, 

pesantren kini memiliki empat tipe pendidikan. Pertama, 

pendidikan yang berkonsentrasi pada tafaqquh fi „al-din, 

kedua, pendidikan berbasis madrasah, ketiga, pendidikan 

berbasis sekolah umum dan keempat, pendidikan berbasis 

ketrampilan. Pada dasarnya pemerintah mulalui sistem 

pendidikan nasionalnya mencoba memayungi lebih nyata 

seluruh jalur pendidikan di negeri ini tanpa ada diskriminasi 

pendidikan. 

Persoalan yang kemudian timbul dari perubahan 

madrasah yaitu menyangkut pembedaan antara lembaga 

umum dan lembaga agama, ketika madrasah dijadikan 

sekolah umum atau sama dengan sekolah umum maka sulit 

bagi kita menyebutkan mana yang berorientasi pada ilmu 

agama atau mengajarkan ilmu agama? karena madrasah 

sekarang diharuskan mengikuti program-program 

pengajaran yang sama dengan sekolah umum dari 

pemerintah. Hal ini madrasah menjadi tidak independent. 

Modernisasi pesantren telah banyak mengubah sistem 

dan kelembagaan pendidikan pesantren. Perubahan yang 

sangat mendasar misalnya terjadi pada aspek-aspek tertentu 

dalam kelembagaan. Modernisasi pesantren selama ini telah 

merubah fungsi utamanya sebagai reproduksi ulama. Fungsi 

pesantren menjadi luas karena adanya berbagai tuntutan dan 

kebutuhan zaman. Fungsi ganda pesantren yaitu bidang 

keagamaan dan umum akan menghilangkan identitas 

pesantren sebagai pendidikan tradisional. Dalam pandangan 

lain Nurcholish Madjid mengatakan: Dunia pendidikan 

Islam harus memodernisasi diri guna mengejar 

ketinggalannya dan untuk memenuhi tuntutan teknologi di 

masa depan. 
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Gagasan modernisasi pendidikan Islam diawali oleh 

Ismail Rozi al-Faruqi yang mencoba merumuskan langkah-

langkah Islamisasi sains, yang meliputi: Penguasaan disiplin 

ilmu modern, penguasaan warisan Islam, penentuan 

relevansi Islam dengan sain modern, pencarian sintesa 

kreatif antara wawasan intelektual Islam dan modern, 

pengarahan pemikiran Islam untuk mencapai kedekatan 

kepada Allah. Hal ini terjadi pengintegrasian antara ilmu 

Islam dan ilmu umum (Islamisasi sains). Dalam konteks 

Indonesia, gagasan modernisasi Islam pada awal abad 20 

dengan membentuk lembaga-lembaga pendidikan modern 

yang menggunakan sistem pendidikan kolonial Belanda. 

Gagasan ini diprakarsai oleh organisasi modernis seperti 

Muhammadiyah, Al-Irsyad dan lain-lain. 

 

3. Tipologi atau Kategorisasi Pondok Pesantren 

Secara garis besar pondok pesantren yang ada di 

Indonesia dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk, yaitu : 

a. Pondok Pesantren Salafiyah  

Salaf artinya lama, dahulu, atau tradisional. Pondok 

pesantren salafiyah adalah pondok pesantren yang 

menyelenggarakan pembelajarannya dengan cara 

tradisional, seperti yang sudah berlangsung sejak awal 

pertumbuhannya. Pembelajaran ilmu agama Islam 

dilakukan secara individual ataupun kelompok dengan 

konsentrasi pada kitab-kitab klasik yang berwarna kuning 

dan berbahasa Arab.
34

 

Penjenjangan tidak didasarkan pada satuan waktu, 

tetapi berdasarkan tamatnya kitab yang dipelajari. 

Dengan selesainya satu kitab tertentu santri dapat naik 

jenjang dengan mempelajari kitab yang tingkat 

kesukarannya lebih tinggi. Demikian seterusnya. 

                                                             
34 Mastuhu, Dinamika sistem pendidikan Pesantren (Jakarta: INIS, 1994), 

55 
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Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pendidikan modern 

yang dikenal dengan sistem belajar tuntas. Dengan cara 

ini, santri dapat lebih intensif mempelajarai satu cabang 

ilmu.
35

 

Pondok model salaf dalam pembelajaran 

menggunakan metode sorogan, bandongan atau wetonan. 

Sorogan berasal dari kata sorog (bahasa jawa) yang 

berarti menyodorkan, sebab setiap setiap santri 

menyodorkan kitabnya di hadapan kyai. Biasanya 

diselenggarakan pada ruang tertentu, ada tempat duduk 

kyai/ustadz dan di depannya ada meja pendek untuk 

meletakkan kitab bagi santri yang menghadap.  

Santri-santri lain, baik yang mengkaji kitab yang 

sama maupun yang berbeda duduk agak jauh sambil 

mendengarkan apa yang diajarkan oleh kiyai, sekaligus 

mempersiapkan diri menunggu giliran dipanggil. 

Wetonan berasal dari kata weton (bahasa Jawa) yang 

berarti waktu, sebab pengajian tersebut diberikan pada 

waktu tertentu. Metode wetonan ini merupakan metode 

kuliah, di mana para santri mengikuti pelajaran dengan 

duduk di sekeliling kyai yang menerangkan pelajaran 

secara kuliah, santri menyimak kitab masing-masing dan 

membuat catatan padanya.
36

 

b. Pondok Pesantren Khalafiyah (Ashriyah)  

Khalaf artinya kemudian atau belakang, sedangkan 

Ashri artinya sekarang atau modern. Pondok pesantren 

khalafiyah adalah pondok pesantren yang 

menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan 

pendekatan modern, melalui satuan pendidikan formal, 

baik madrasah (MI, MTs, MA), maupun sekolah (SD, 

                                                             
35 Fatah Syukur, Dinamika Pesantren dan Madrasah (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, Cet. I. 2002), 248 
36 Alwi Shihab,Islam Inklusif (Bandung: Mizan,Cet. I, 2002), 23. 
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SMP, SMU dan SMK) atau nama lainnya, tetapi dengan 

pendekatan klasikal.
37

 

Pembelajaran pada pondok pesantren khalafiyah 

dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan, 

dengan satuan program didasarkan pada satuan waktu, 

seperti catur wulan, semester, tahun/kelas, dan 

seterusnya. Pada pondok pesantren khalafiyah, “pondok” 

lebih banyak berfungsi sebagai asrama yang memberikan 

lingkungan kondusif untuk pendidikan agama.
38

 

c. Pondok pesantren salafiyah dan khalafiyah  

Dengan penjelasan di atas adalah salafiyah dan 

khalafiyah dalam bentuknya yang ekstrim. Barangkali 

kenyataannya dilapangan tidak ada atau sedikit sekali 

pondok pesantren salafiyah atau khalafiyah dengan 

pengertian tersebut. Sebagian besar yang ada sekarang 

adalah pondok pesantren yang berada di antara rentangan 

dua pengertian di atas.  

Sebagian besar pondok pesantren yang mengaku 

atau menamakan diri pesantren salafiyah pada umumnya 

juga menyelenggarakan pendidikan secara klasikal dan 

berjenjang, walaupun tidak dengan nama madrasah atau 

sekolah. Demikian juga pesantren khalafiyah, pada 

umunya juga menyelanggarakan pendidikan dengan 

pendekatan pengajian kitab klasik, Karena sistem “ngaji 

kitab” itulah yang selama ini diakui sebagai satu identitas 

pondok pesantren. Tanpa menyelenggarakan kitab klasik, 

agak janggal disebut sebagai pondok pesantren.  

Sedangkan pondok pesantren yang menjadikan 

metode Salafiyah dan khalafiyah berimbang kerap 
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disebut dengan pondok pesantren Salafi Modern. Di 

dalam pondok pesantren jenis terakhir ini, biasanya 

mengenal ngaji kitab kuning, ilmu alat (Nahwu, Sharraf, 

Mantiq, Balaghoh, Arudh) beserta hafalannya, dan 

memiliki lembaga pendidikan formal di lingkungan 

pesantrennya. Model pondok pesantren seperti ini banyak 

diikuti oleh pesantren-pesantren yang mengamini 

simbiosis-mutualisme antara ilmu umum dan ilmu 

agama.
39

 

Dhofier membagi pondok pesantren berdasarkan 

jumlah santri dan pengaruhnya. Ada pondok pesantren 

kecil, menengah, dan besar. Pondok pesantren kecil 

biasanya memiliki santri di bawah seribu dan pengaruhnya 

terbatas pada tingkatan kabupaten. Pondok pesantren 

menengah biasanya mempunyai seribu sampai dua ribu 

santri yang memiliki pengaruh serta menarik santri dari 

berbagai kabupaten. Pondok pesantren besar adalah 

pondok pesantren yang memiliki jumlah santri lebih dari 

dua ribu santri yang memiliki pengaruh serta menarik 

santri dari berbagai kabupaten dan propinsi.
40

  

Pondok pesantren juga bisa dikategorisasikan dari 

sistem pendidikan yang dikembangkan. Pondok pesantren 

dengan kategorisasi seperti ini dibagi menjadi tiga jenis : 

1) Memiliki santri yang belajar dan tinggal bersama kyai, 

kurikulum tergantung kyai, dan pengajaran secara 

individual. 

2) Memiliki madrasah, kurikulum tertentu, santri 

bertempat tinggal di asrama untuk mempelajari 

pengetahuan agama dan umum.  
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3) Hanya berupa asrama, santri belajar di sekolah, 

madrasah, bahkan perguruan tinggi umum atau agama 

di luar, kyai sebagai pengawas dan pembina mental.
41

 

 

4. Fungsi Pondok Pesantren 

Pesantren lahir sebagai tuntutan peran, untuk mentrasfer 

ilmu ke masyarakat, tapi juga membangun pranata 

kebudayaan yang lahir dari masyarakat, bahkan menurut 

Husni Rahim, pesantren berdiri didorong permintaan 

(demand) dan kebutuhan (need) masyarakat, sehingga 

pesantren memiliki fungsi yang jelas.
42

 

Fungsi pesantren pada awal berdirinya sampai dengan 

kurun sekarang telah mengalami perkembangan visi, posisi, 

dan persepsinya terhadap dunia luar. Pesantren pada masa 

yang paling awal berfungsi sebagai pusat pendidikan dan 

penyiaran agama Islam atau dapat dikatakan hanya sekedar 

membonceng misi dakwah.Sedangkan pada kurun wali songo 

pondok pesantren berfungsi sebagai pencetak kader ulama‟ 

dan muballigh yang militant dalam menyiarkan agama Islam. 

Kedua fungsi ini bergerak saling menunjang. Pendidikan 

dapat dijadikan bekal dalam mengumandangkan dakwah, 

sedangkan dakwah bisa dimanfaatkan sebagai sarana dalam 

membangun sistem pendidikan.
43

 

Dengan kata lain, sebenarnya fungsi edukatif pesantren 

pada masa walisongo adalah sekedar membawa misi dakwah. 

Misi dakwah islamiyah inilah yang mangakibatkan 

terbangunnya system pendidikan.Pada masa wali songo 

muatan dakwah lebih dominan daripada muatan edukatif. 

Karena pada masa tersebut produk pesantren lebih diarahkan 
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pada kaderisasi ulama‟ dan mubaligh yang militant dalam 

menyiarkan ajaran Islam. 

Sebagai lembaga dakwah, pesantren berusaha 

mendekati masyarakat. Pesantren bekerja sama dengan 

masyarakat dalam mewujudkan pembangunan. Sejak awal, 

pesantren terlibat aktif dalam mobilisasi pembangunan sosial 

masyarakat. Warga pesantren telah terlatih melaksanakan 

pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, ataupun 

antara kyai dan pemuka desa. 

Dari penjabaran diatas, maka fungsi pesantren jelas 

tidak hanya sebagai lembaga pendidikan saja, melainkan juga 

berfungsi sebagai lembaga sosial dan penyiaran agama 

Secara rinci, fungsi pesantren dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a) Sebagai Lembaga Pendidikan  

Sebagai lembaga pendidikan pesantren ikut 

bertanggung jawab terhadap proses pencerdasan 

kehidupan bangsa secara integral. Sedangkan secara 

khusus pesantren bertanggung jawab terhadap 

kelangsungan tradisi keagamaan dalam kehidupan 

masyarakat. Dalam kaitannya dengan dua hal tersebut 

pesanten memilih model tersendiri yang dirasa 

mendukung secara penuh tujuan dan hakikat pendidikan 

manusia itu sendiri, yaitu membentuk manusia sejati 

yang memiliki kualitas moral dan intelektual secara 

seimbang.
44

 

b) Sebagai Lembaga Sosial  

Sebagai lembaga sosial, pesantren menampung anak 

dari segala lapisan masyarakat muslim tanpa membeda-

bedakan tingkat sosial ekonomi orang tuanya. Biaya 

hidup di pesantren relatif lebih murah daripada di luar 

pesantren, sebab biasanya para santri mencukupi 
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kebutuhan sehari-harinya dengan jalan patungan atau 

masak bersama, bahkan ada diantara mereka yang gratis, 

terutama bagi anak-anak yang kurang mampu atau yatim 

piatu. Sebagai lembaga sosial, pesanten ditandai dengan 

adanya kesibukan akan kedatangan para tamu dari 

masyarakat, kedatangan mereka adalah untuk 

bersilaturahim, berkonsultasi, minta nasihat “doa”, 

berobat dan minta ijazah yaitu semacam jimat untuk 

menangkal gangguan jin dan lain sebagainya.
45

 

c) Sebagai lembaga dakwah 

Sebagaimana kita ketahui bahwa semenjak 

berdirinya pesanten merupakan pusat penyebaran agama 

Islam baik dalam masalah aqidah, atau syari‟ah di 

Indonesia. Fungsi pesantren sebagai penyiaran agama 

(lembaga dakwah) terlihat dari elemen pondok pesantren 

itu sendiri yakni masjid pesantren, yang dalam 

operasionalnya juga berfungsi sebagai masjid umum, 

yaitu sebagai tempat belajar agama dan ibadah 

masyarakat umum. Masjid pesantren sering dipakai 

masyarakat umum untuk menyelenggarakan majelis 

ta‟lim (pengajian) diskusi-diskusi keagamaan dan lain 

sebagainya.
46

 

Dalam hal ini masyarakat sekaligus menjadi jamaah 

untuk menimba ilmu-ilmu agama dalam setiap kegiatan yang 

diselenggarakan di masjid pesantren, ini membuktikan bahwa 

keberadaan pesantren secara tidak langsung membawa 

perbuatan positif terhadap masyarakat, sebab dari kegiatan 

yang diselenggarakan di Pondok pesantren baik itu shalat 

berjamaah, pengajian dan sebagainya, menjadikan masyarakat 

dapat mengenal secara lebih dekat ajaran-ajaran agama Islam 
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untuk selanjutnya mereka pegang dan amalkan dalam 

kehidupan sehari-hari.
47

 

Tujuan umum pesantren ialah membina warga agar 

berkepribadian muslim sesuai dengan ajaran-ajaran agama 

Islam dan menanamkan rasa keagamaan tersebut pada semua 

segi kehidupannya serta menjadikannya sebagai orang yang 

berguna bagi agama, masyarakat, dan Negara.
48

 

Pesantren merupakan salah satu bentuk pendidikan luar 

sekolah yang berada di Indonesia. Sebagai lembaga 

pendidikan Islam, pesantren sudah barang tentu memberikan 

corak tersendiri dibandingkan dengan lembaga pendidikan 

lainnya. Dalam penyelengaraan pendidikan, pesantren 

memiliki dasar pendidikan yang selaras dengan misi yang 

diembanya yaitu sebagai penyelenggara pendidikan Islam. 

Secara institusi, tujuan pendidikan pesantren memiliki 

kesamaan antara pesantren yang satu dengan pesantren yang 

lainnya. Tidak ada perumusan tujuan ini disebabkan adanya 

kecenderungan visi dan tujuan diserahkan pada proses 

improvisasi (spontanitas) yang dipilih sendiri oleh seorang 

kyai (bersama-sama dengan dewan asatidz) secara intuitif 

yang disesuaikan dengan perkembangan pesantrenny. Bisa 

dibilang bahwasannya pesantren itu sendiri adalah pancaran 

kepribadian pendirinya 

Berbeda dengan lembaga pendidikan yang lain, yang 

pada umumnya menyatakan tujuan pendidikan dengan jelas, 

misalnya dirumuskan dalam anggaran dasar, maka pesantren, 

terutama pesantren-pesantren lama pada umumnya tidak 

merumuskan secara eksplisit dasar dan tujuan pendidikannya. 

Menurut Wahid bahwa: 

“Hal ini terbawah oleh sifat kesederhanaan pesantren 

yang sesuai dengan motivasi berdirinya, dimana kyainya 
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mengajar dan santrinya belajar, atas dasar untuk ibadah dan 

tidak pernah di hubungkan dengan tujuan tertentu dalam 

lapangan penghidupan atau tingkat dan jabatan tertentu dalam 

hirarki sosial maupun ekonomi. Karena untuk mengetahui 

tujuan dari pada pendidikan yang diselenggarakan oleh 

pesantren, maka jalan yang harus ditempuh adalah dengan 

pemahaman terhadap fungsi yang dilaksanakan dan 

dikembangkan oleh pesantren itu sendiri baik hubungannya 

dengan santri maupun dengan masyarakat sekitarnya.” 

Demikian juga seperti yang pernah dilakukan oleh para 

wali di Jawa dalam merintis suatu lembaga pendidikan Islam, 

misalnya Syeih Maulana Malik Ibrahim yang dianggap 

sebagai bapak pendiri pondok pesantren, sunan Bonang atau 

juga sunan Giri. Mereka mendirikan pesantren bertujuan 

lembaga yang dipergunakan untuk menyebarkan agama dan 

tempat memperlajari agama Islam. 

Tujuan dan fungsi pesantren sebagai lembaga penyebaran 

agama Islam adalah, agar ditempat tersebut dan sekitar dapat 

dipengaruhi sedemikian rupa, sehingga yang sebelumnya 

tidak atau belum pernah menerima agama Islam dapat berubah 

menerimanya bahkan menjadi pemeluk-pemeluk agama Islam 

yang taat. Sedangkan pesantren sebagai tempat mempelajari 

agama Islam adalah, karena memang aktifitas yang pertama 

dan utama dari sebuah pesantren diperuntukkan mempelajari 

dan mendalami ilmu pengetahuan agama Islam. Dan fungsi-

fungsi tersebut hampir mampu mempengaruhi pada 

kebudayaan sekitarnya, yaitu pemeluk Islam yang teguh 

bahkan banyak melahirkan ulama yang memiliki wawasan 

keislaman yang tangguh. 

Dari pada transformasi sosial dan budaya yang dilakukan 

pesantren, pada proses berikutnya melahirkan dampak-

dampak baru dan salah satunya reorientasi yang semakin 

kompleks dari seluruh perkembangan masyarakat. Bentuk 

reorientasi itu diantaranya, karena pesantren kemudian 

menjadi legitimasi sosial. 
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Bagian dari reorientasi dari fungsi dan tujuan tersebut 

digambarkan oleh Abdurrahman Wahid, diantaranya: 

“Pesantren memiliki peran mengajarkan keagamaan, 

yaitu nilai dasar dan unsurunsur ritual Islam. Dan pesantren 

sebagai lembaga sosial budaya, artinya fungsi dan perannya 

ditujukan pada pembentukan masyarakat yang ideal. Serta 

fungsi pesantren sebagai kekuatan sosial, politik dalam hal ini 

pesantren sebagai sumber atau tindakan politik, akan tetapi 

lebih diarahkan pada penciptaan kondisi moral yang akan 

selalu melakukan kontrol dalam kehidupan sosial politik.” 

Apapun yang terjadi dalam dunia pesantren, termasuk 

sigmentasi fungsi dan tujuannya, sesuatu yang tidak dapat 

dipisahkan adalah, bahwa hubunganhubangan dan perubahan-

perubahan yang terjadi dalam pesantren, karena adanya 

fenomena substansial dan mekanistik antara kyai, santri, 

metode dan kitab kuning sekaligus hubungan metodologisnya. 

Sebagaimana dalam pandangan Kafrawi: 

Peranan kulturilnya yang utama adalah penciptaan 

pandangan hidup yang bersifat khas santri, yang dirumuskan 

dalam sebuah tata nilai (value system) yang lengkap dan bulat. 

Tata nilai itu berfungsi sebagai pencipta keterikatan satu sama 

lain (homogenitas) dikalangan penganutnya, disamping 

sebagai penyaring dan penyerap nilai-nilai baru yang datang 

dari luar. Sebagai alat pencipta masyarakat, tata nilai yang 

dikembangkan itu mula-mula dipraktekkan dalam lingkungan 

pesantren sendiri / antara ulama / kyai dengan para santrinya 

maupun sesama santri. Kemudian di kembangkan di luar 

pesantren. Secara sosial tata nilai yang bersifat kulturil 

diterjemahkan ke dalam serangkaian etik sosial yang bersifat 

khas santri pula. Antara lain berkembangnya etik sosial yang 

berwatak pengayoman. Etik sosial yang seperti ini lalu 

menghasilkan struktur kehidupan masyarakat yang berwatak 

populis” 

Tujuan pesantren pada umumnya tidak dinyatakan secara 

eksplisit, namun dari uraian-uraian di atas secara inplisit dapat 
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dinyatakan bahwa tujuan pendidikan pesantren tidak hanya 

semata-mata bersifat keagamaan (ukhrawi semata), akan tetapi 

juga memiliki relevansi dengan kehidupan masyarakat. 

Agar dapat menanggulangi dampak negatif berbagai 

pihak utamanya kepada pemerintah dan tokoh-tokoh agama 

saling kerjasama dalam membina dan mendidik umat manusia 

dengan jalan memberikan pengetahuan yang dapat menjadi 

penangkal bagi lajunya kebudayaan barat yang setiap saat 

datang untuk mengancam ketentraman Islam yaitu berusaha 

untuk ikut dengan budaya yang mereka anut. Dalam hal ini, 

Raharjo, menjelaskan dalam bukunya “Pesantren dan 

Pembaharuan”, pesantren merupakan lembaga Tafa`qqahu fi 

„al-Din mempunyai fungsi pemeliharaan, pengembangan, 

penyiaran dan pelestarian Islam, dari segi kemasyarakatan, ia 

menjalankan pemeliharaan dan pendidikan mental.35 Bertolak 

dari uraian tersebut di atas, maka dapatlah diketahui bahwa 

dengan berdirinya pondok pesantren dari kota sampai ke 

pelosok-pelosok desa, telah dirasakan oleh masyarakat seperti 

adanya bakti sosial bersama dengan masyarakat maupun 

dalam bidang keagamaan yaitu dengan adanya pengajian-

pengajian atau ceramahceramah yang dilaksanakan baik 

terhadap masyarakat umum maupun terhadap santri itu 

sendiri. 

Dalam istilah pesantren juga disebut sebuah kehidupan 

yang unik karena di dalam pesantren selain belajar santri juga 

di didik untuk hidup mandiri, sebagaimana yang dapat 

disimpulkan dari gambaran lahiriahnya. Pesantren adalah 

sebuah kompleks dengan lokasi yang umumnya terpisah dari 

kehidupan sekitarnya, dalam kompleks itu berdiri dari 

beberapa buah bangunan, rumah kediaman pengasuh yang 

disebut Kyai, dan dimana di dalamnya terdapat sebuah surau 

atau mesjid dan asrama tempat mondok bagi santri. 

Dari pengertian tersebut di atas, maka dapatlah dipahami 

bahwa pesantren adalah merupakan wadah yang mana di 

dalamnya terdapat santri yang dapat diajar dan belajar dengan 
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berbagai ilmu agama. Demikian pula sebagai tempat untuk 

menyiapkan kader-kader da‟i yang profesional dibidang 

penyiaran Islam. 

 

5. Kontribusi Pondok Pesantren Bagi Masyarakat 

Perkembangan masyarakat dewasa ini menghendaki 

adanya pembinaan anak didik yang dilaksanakan secara 

seimbang antara nilai dan sikap, pengetahuan, kecerdasan 

dan ketrampilan, kemampuan berkomunikasi dengan 

masyarakat secara luas, serta meningkatkan kesadaran 

terhadap alam lingkungannya. Asas pendidikan yang 

demikian itu diharapakan dapat merupakan upaya 

pembudayaan untuk mempersiapkan warga guna melakukan 

suatu pekerjaan yang menjadi mata pencahariannya dan 

berguna bagi masyarakatnya, serta mampu menyesuaikan diri 

secara konstruktif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi 

di lingkungan sekitarnya. Untuk memenuhi tuntutan 

pembinaan dan pengembangan masyarakat berusaha 

mengerahkan segala sumber dan kemungkinan yang ada agar 

pendidikan secara keseluruhan mampu mengatasi berbagai 

problem yang dihadapi masyarakat dan bangsa. 

Kini masyarakat dan bangsa di hadapkan dengan 

berbagai masalah dan persoalan yang mendesak, masalah-

masalah yang paling menonjol ialah tekanan masalah 

penduduk, krisis ekonomi, pengangguran, arus urbanisasi dan 

lainnya. Sementara krisis nilai, terancamnya kepribadian 

bangsa, dekadensi moral semakin sering terdengar. 

Dalam upaya mengerahkan segala sumber yang ada 

dalam bidang pendidikan untuk memecahkan berbagai 

masalah tersebut, maka ekstensi pondok pesantren akan lebih 

disorot. Karena masyarakat dan Pemerintah mengharapkan 

pondok pesantren yang memiliki potensi yang besar dalam 

bidang pendidikan. 
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Watak otentik pondok pesantren yang cenderung 

menolak pemusatan (sentralisasi), merdeka dan bahkan 

desentralisasi dan posisinya di tengah-tengah masyarakat, 

berikut kontribusi pondok pesantren sangat bisa diharapkan 

memainkan peranan pemberdayaan (enpowerment) dan 

transformasi masyarakat secara efekif, diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

a. Instrumental dan fasilitator 

Hadirnya pondok pesantren yang tidak hanya 

sebagai lembaga pendidikan dan keagamaan, namun juga 

sebagai lembaga pemberdayaan umat merupakan 

petunjuk yang amat berarti. Bahwa pondok pesantren 

menjadi sarana bagi pengembangan potensi dan 

pemberdayaan umat, seperti halnya dalam kependidikan 

atau dakwah islamiyah, sarana dalam pengembangan 

umat ini tentunya memerlukan sarana bagi pencapaian 

tujuan. Sehingga pondok pesantren yang 

mengembangkan hal-hal yang demikian berarti pondok 

pesantren tersebut telah berperan sebagai alat atau 

instrumen pengembangan potensi dan pemberdayaan 

umat. 

b. Mobilisasi 

Pondok pesantren merupakan lembaga yang 

berperan dalam mobilisasi masyarakat dalam 

perkembangan mereka. Peranan seperti ini jarang dimiliki 

oleh lembaga atau perguruan lainnya, dikarenakan hal ini 

dibangun atas dasar kepercayaan masyarakat bahwa 

pondok pesantren adalah tempat yang tepat untuk 

menempa akhlak dan budi pekerti yang baik. Sehingga 

bagi masyarakat tertentu, terdapat kecenderungan yang 

memberikan kepercayaan pendidikan hanya kepada 

pondok pesantren. 
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c. Sumber daya manusia 

Dalam sistem pendidikan yang dikembangkan oleh 

pondok pesantren sebagai upaya mengoptimalkan potensi 

yang dimilikinya, pondok pesantren memberikan 

pelatihan khusus atau diberikan tugas magang di 

beberapa tempat yang sesuai dengan pengembangan yang 

akan dilakukan di pondok pesantren. Di sini peranan 

pondok sebagai fasilitator dan instrumental sangat 

dominan. 

d. Agent of development 

Pondok pesantren dilahirkan untuk memberikan 

respon terhadap situasi dan kondisi sosial suatu 

masyarakat yang tengah dihadapakan pada runtuhnya 

sendi-sendi moral, melalui transformasi nilai yang 

ditawarkan. Kehadirannya bisa disebut sebagai agen 

perubahan sosial (agent of social change), yang selalu 

melakukan pembebasan pada masyarakat dari segala 

keburukan moral, penindasan politik, kemiskinan ilmu 

pengetahuan, dan bahkan dari pemiskinan ekonomi. 

e. Center of excellence 

Institusi pondok pesantren berkembang sedemikian 

rupa akibat persentuhan-persentuhannya dengan kondisi 

dan situasi zaman yang selalu berubah. Sebagai upaya 

untuk menjawab tantangan zaman ini, pondok pesantren 

kemudian mengembangkan peranannya dari sekedar 

lembaga keagamaan dan pendidikan, menjadi lembaga 

pengembangan masyarakat (center of excellence). 

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan 

(status). Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan 

kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka 

dia menjalankan suatu peranan. Pembedaan antara kedudukan 

dari peranan adalah suatu kepentingan ilmu pengetahuan 

keduanya tak dapat dipisah-pisahkan, oleh karena yang satu 

tergantung pada yang lain dan sebaliknya juga demikian tak 
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ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. 

Sebagaimana halnya dengan kedudukan atau kedudukan tanpa 

peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan 

juga mempunyai dua arti. 

Peranan yang melekat pada diri seseorang, harus 

dibedakan dengan posisi atau tempatnya dalam pergaulan 

kemasyarakatan. Posisi atau tempat seseorang dalam 

masyarakat (sosial-position) merupakan unsur yang statis 

yang menunjukkan tempat individu dalam organisasi 

masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, 

penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Dapat disimpulkan 

bahwa setiap orang menduduki suatu posisi atau tempat dalam 

masyarakat serta menjalankan suatu peranan. 

Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang 

yang memiliki suatu status. Berbagai peran yang tergabung 

dan terkait pada satu status ini dinamakan perangkat peran. 

Dalam kerangka besar, organisasi masyarakat, atau yang 

disebut sebagai struktur sosial, ditentukan oleh hakekat dari 

peran-peran ini, hubungan antara peran-peran tersebut, serta 

distribusi sumberdaya yang langka di antara orang-orang yang 

memainkannya. Masyarakat yang berbeda merumuskan, 

mengorganisasikan, dan memberi imbalan (reward) terhadap 

aktivitas-aktivitas mereka dengan cara yang berbeda, sehingga 

setiap masyarakat memiliki struktur sosial yang berbeda pula. 

Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang 

diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka 

perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang 

yang melakukan peran tersebut. Perilaku peran mungkin 

berbeda dari perilaku yang diharapkan karena beberapa 

alasan. Teori peran memberikan dua harapan, pertama 

harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran. 

Kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran 

terhadap orang lain yang mempunyai relasi dengannya dalam 

menjalankan perannya. 
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Teori peran memberikan dua harapan dan saling 

berhungan untuk mendapatkan reward atau imbalan. Menurut 

fungsinya, pesantren di samping sebagai pendidikan Islam, 

sekaligus merupakan penolong bagi masyarakat dan tetap 

mendapat kepercayaan di mata masyarakat. Jadi pesantren 

yang dimaksud dalam hal ini suatu lembaga pendidikan Islam 

yang didirikan di tengah-tengah masyarakat, yang di 

dalamnya terdiri dari pengasuh atau pendidik, santri, alat-alat 

pendidikan dan pengajaran serta tujuan yang akan dicapai. 

Pesantren merupakan asrama dan tempat para santri belajar 

ilmu agama juga ilmu yang bersifat umum dan di didik untuk 

bagaimana hidup mandiri. Hal ini adalah merupakan faktor 

yang sangat penting utamanya dalam menanggulangi 

kemerosotan akhlak muda mudi, yang mana disebabkan 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

sekarang ini, bukan hanya berpusat di kota-kota besar akan 

tetapi justru dapat merangkul sebagian besar pelosok 

pedesaan. 

 

C. Pendidikan Islam 

1. Pengertian Pendidikan Islam 

Ada tiga istilah yang dianggap memiliki arti yang dekat 

dan tepat dengan makna pendidikan. Ketiga istilah itua 

adalah al-tarbiyah, al-ta’lim, dan al-ta’dib yang masing-

masing memiliki karakteristik makna disamping mempunyai 

kesesuaian dalam pengertian pendidikan. Meskipun 

sesungguhnya terdapat beberapa istilah lain yang memiliki 

makna serupa seperti kata tabyin, tadrisdanriyadloh, akan 

tetapi ketika istilah di atas dianggap cukup representatif dan 

memang amat sering digunakan dalam rangka mempelajari 

makna dasar pendidikan Islam.
49

 

                                                             
49 Muh. Shofan, Pendidikan Berparadigma Profesik Upaya Konstruktif 

Membongkar Dikotomi Sistem Pendidikan Islam, (Gresik : UMG Press, 2004), 40. 
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Istilah pendidikan Islam dalam konteks Islam pada 

umumnya mengacu kepada term al-tarbiyah, al-ta’dib, dan 

al-ta’lim. Di antara ketiga istilah tersebut term yang popular 

digunakan dalam praktek pendidikan Islam ialah term al-

tarbiyah, sedangkan term al-ta’dibdanal-ta’lim jarang sekali 

digunakan pada hal istilah tersebut telah digunakan sejak 

awal pertumbuhan pendidikan Islam. 

Kendatipun demikian dalam hal-hal tertentu, ketiga 

term tersebut memiliki perbedaan, baik secara tekstual 

maupun kontektual. Untuk itu perlu dimunculkan uraian dan 

analisis terhadap ketiga term pendidikan Islam tersebut 

dengan beberapa argumenttasi tersendiri dan beberapa 

pendapat para ahli pendidikan Islam antara lain : 

a. Al-tarbiyah  

Istilah tarbiyah dalam kamus Al-Munjid berasal dari 

kata rabba-yurabbi-terbiyatan yang berarti tumbuh dan 

berkembang. Menurut Muhammad An-Naquib Al-Attas 

sebagaimana dikutip Munardi mengemukakan bahwa 

kata “tarbiyah” pada dasarnya mengandung arti: 

mengasuh, menanggung, memberi tekanan, 

mengembangkan, memelihara, memebuat menjadikan 

bertambah dalam pertumbuhan, membosankan, 

memproduksi hasil-hasil yang sudah matang dan 

menjinakkan.
50

 

b. Al-ta’lim  

Adapun al-ta’lim secara etimologis berasal dari kata 

kerja “allama” yang berarti “mengajar”. Jadi makna al-

ta’lim dapat diartikan “pengajaran” seperti dalam bahasa 

arab dinyatakan tarbiyahwa ta‟lim berarti “pendidikan 

dan pengajaran”, sedangkan pendidikan Islam dalam 

bahasa arabnya “al- tarbiyah al-Islamiyah”. 
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dan Praktis Filsafat Pendidikan Islam, (Ciputat : PRESS, 2003), 25. 
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Sejalan dengan persoalan di atas, Istilah al-ta’lim 

yang juga digunakan dalam rangka menunjuk konsep 

pendidikan dalam Islam punya makna:  

1) Proses pembelajaran beroperasi secara terus menerus 

sejak manisia lahir melalui pengembangan fungsi-

fungsi pendengaran, penglihatan dan hati sampai 

akhir usia. 

2) Proses al-ta’lim tidak saja berhenti pada pencapaian 

pengetahuan dalam wilayah (domain) kognisi 

semata, melainkan terus menjangkau psikomotor 

dan afeksi. Dari makna ini menggambarkan bahwa 

ta’lim dalam rangka pendidikan tidak saja 

menjangkau wilayah intelektual, melainkan juga 

persoalan sikap moral dan perbuatan dari proses 

hasil belajar yang dijalaninya.
51

 

Dengan demikian makna al-ta’lim tidak saja 

menguasai dan mengembangkan ilmu, melaluikan juga 

mengembangkan aspek sikap dan tindakan yang sesuai 

dengan pengetahuan dalam rangka kehidupannya.
52

 

c. Al-ta’dib  

Al-ta’dib lazimnya diterjemahkan dengan 

pendidikan sopan santun, tata karma, adab, budi pekerti, 

akhlaq, moral dan etika. Al ta’dib yang seakar dengan 

adab memiliki arti pendidikan peradaban atau 

kebudayaan. Artinya, orang yangberpendidikan adalah 

orang yang berperadaban, sebaliknya, peradaban yang 

berkualitas dapat diraih melalui pendidikan. Al-ta'dib, 

dalam upaya pembentukan adab (tata karma), terbagi atas 

empat macam: 

1. Al-ta'dibadab al-haqq 

Pendidikan tata karma spiritual dalam kebenaran, 

yang memerlukan pengetahuan tantang wujud 

                                                             
51 Ibid., 26. 
52 Shofan, Ilmu Pendidikan Islam..., 42-43. 
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kebenaran, yang di dalamnya segala yang ada 

memiliki kebenaran tersendiri dan yang dengannya 

segala sesuatu diciptakan; 

2. Al-ta’dib adab al-khidmah 

Pendidikan tata karma spiritual dalam pengabdian, 

Sebagai seorang hamba, manusia harus mengabdi 

kepada sang Raja (malik) dengan menempuh tata 

krama yang pantas; 

3. Al-ta’dib al syariah 

Pendidikan tata karma spiritual tata karma dalam 

syariah, yang tata caranya telah digariskan oleh Tuhan 

melalui wahyu. Segala pemenuhan syariah Tuhan 

akan berimplikasi pada tata krama yang mulia; 

4. Al-ta'dibadab al shuhbah 

Pendidikan tata karma spiritual dalam persahabatan, 

berupa saling menghormati dan berperilaku mulia 

diantara sesama.
53

 

Pengertian pendidikan Islam secara Istilah, Kata Islam 

dalam “pendidikan Islam” menunjukkan warna pendidikan 

tertentu, yaitu pendidikan yang berdasarkan lslam. Pengertian 

pendidikan lslam ini sebetulnya sudah cukup banyak 

dikemukakan oleh banyak ahli. Meskipun demikian, perlu 

dicermati dalam rangka melihat relevansi rumusan, baik 

dalam hubungan dengan dasar makna, maupun dalam rangka 

tujuan fungsi dan proses kependidikan islam yang 

dikembangkan dalam rangka menjawab pemasalahan dan 

tantangan yang dihadapi dalam kehidupan umat manusia 

sekarang dan yang akan datang.
54

 

Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan 

terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, 

memahami, menghayati hingga mengimani ajaran agama 

                                                             
53 Abdul Mujib dan jusuf Mudzakkir, llmu Pendidikan Islam, (Jakata: 

Kencana Prenada Media, 2006), 20-21. 
54 Shofan, Ilmu Pendidikan Islam…, 49. 
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Islam, dibarengi dengan tuntutan untuk menghormati 

penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan 

umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan 

bangsa. Ajaran Islam tidak memisahkan antara iman dan amal 

saleh. Oleh karena itu pendidiakan lslam adalah sekaligus 

pendidikan iman dan pendidikan amal, dan karena ajaran 

Islam berisi ajaran Islam tentang sikap dan tingkah laku 

pribadi masyarakat, menuju kesejahteraan hidup perorangan 

dan bersama, dengan kata lain Pendidikan Islam adalah 

pendidikan individu dan pendidikan masyarakat, semula orang 

yang bertugas mendidik adalah para Nabi dan Rasul 

selanjutnya menjadi tugas dan tanggungjawab para ulama dan 

cendekiawan.
55

 

 

2. Dasar-Dasar Pendidikan Islam 

Dasar adalah landasan tempat berpijak atau tegaknya 

sesuatu agar sesuatu tersebut tegak kokoh berdiri.
56

 Dasar 

suatu bangunan yaitu fondamen yang menjadi landasan 

bangunan tersebut agar bangunan itu tegak dan kokoh berdiri. 

Dengan adanya dasar ini maka pendidikan Islam akan tegak 

berdiri dan tidak mudah diombang- ambingkan oleh 

pengaruh luar yang mau merobohkan ataupun 

mempengaruhinya. 

a. Al Quran 

Al Qur‟an adalah kalam Allah yang telah 

diwahyukanNya kepada nabi Muhammad bagi seluruh 

umat manusia. Ia merupakan sumber pendidikan yang 

terlengkap, baik itu pendidikan kemasyarakatan (sosial), 

moral (akhlak), maupun spiritual (kerohanian), serta 

material (kejasamanian) dan alam semesta. Oleh karena 

itu, pelaksanaan pendidikan Islam harus senantiasa 

mengacu pada sumber yang termuat dalam AlQur‟an. 

                                                             
55 Zakiah Daradjad,dkk, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 

2008), 28. 
56 Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 1998, 19. 
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Dengan berpegang kepada nilai-nilai Al- Qur‟an terutama 

dalam pelaksanaan pendidikan Islam, akan mampu 

mengarahkan dan mengantarkan manusia bersifat 

dinamis.
57

 

Dengan sikap ini, maka proses pendidikan Islam 

akan senantiasa terarah dan mampu menciptakan dan 

mengantarkan out putnya sebagai manusia berkualitas 

dan bertanggungjawab terhadap semua aktivitas yang 

dilakukannya. Hal ini dapat dilihat, bahwa hampir dua 

pertiga dari ayat Al- Qur‟an mengandung nilai- nilai yang 

membudayakan manusia dan memotivasi manusia untuk 

mengembangkan lewat proses pendidikan. 

Proses kependidikan tersebut bertumpu pada 

kemampuan rohaniah dan jasmaniah individu peserta 

didik, secara bertahap dan berkesinambungan, tanpa 

melupakan kepentingan perkembangan zaman dan nilai 

Ilahiah. Kesemua proses kependidikan Islam tersebut 

merupakan proses konservasi dan transformasi, serta 

internalisasi nilai- nilai dalam kehidupan manusia 

sebagaimana yang diiinginkan oleh ajaran Islam. Dengan 

upaya ini, diharapkan peserta didik mampu hidup secara 

serasi dan seimbang, baik dalam kehidupan di dunia 

maupun di akhirat. 

b. As Sunnah 

As- Sunnah ialah perkataan, perbuatan atau 

pengakuan Rasul Allah SWT. Sunnah merupakan sumber 

ajaran kedua sesudah Al- Qur‟an. Sunnah berisi petunjuk 

(pedoman) untuk kemashlahatan hidup manusia dalam 

segala aspeknya, untuk membina umat menjadi manusia 

seutuhnya atau muslim yang bertaqwa.
58

 

                                                             
57 Samsul Nizar, Pengantar Dasar- dasar Pemikiran Pendidikan Islam, 

(Jakarta: Media Pratama, 2001), 96. 
58 Al-Rasyidin dan Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta; PT 
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Dari sini dapat dilihat bagaimanan posisi dan 

fungsi hadits Nabi sebagai sumber pendidikan Islam yang 

utama setelah Al- Qur‟an. Eksistensinya merupakan 

sumber inspirasi ilmu pengetahuan yang berisikan 

keputusan dan penjelasan nabi dari pesan- pesan Ilahiah 

yang tidak terdapat dalam Al- Qur‟an, maupun yang 

terdapat dalam Al- Qur‟an.
59

 

Proses pelaksanaan pendidikan Islam yang 

ditunjukkan Nabi Muhammad SAW. merupakan bentuk 

pelaksanaan pendidikan yang bersifat fleksibel dan 

universal, sesuai dengan potensi yang dimilki peserta 

didik, kebiasaan (adat istiadat) masyarakat, serta kondisi 

alam di mana proses pendidikan tersebut berlangsung 

dengan dibalut oleh pilar- pilar akidah Islamiah. Dengan 

mengacu pada pola ini, menjadikan pendidikan Islam 

sebagai piranti yang tanggu dan adaptik dalam 

mengantarkan peserta didiknya membangun peradaban 

yang bernuansa Islami. 

 

3. Tujuan Pendidikan Islam 

Pendidikan Islam sebagai suatu disiplin ilmu, 

mempunyai karakteristik dan tujuan yang berbeda dari 

disiplin ilmu yang lain. Bahkan sangat mungkin berbeda 

sesuai dengan orientasi dari masing- masing lembaga yang 

menyelenggarakannya.
60

 

Pusat Kurikulum Depdiknas mengemukakan bahwa 

pendidikan agama Islamdi Indonesia adalah bertujuan untuk 

menumbuhkan dan meningkatkan keimanan, peserta didik 

melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, 

penghayatan, pengamalan serta pengalaman peserta didik 

tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang 

terus berkembang dalam hal keimanan, ketaqwaannya kepada 
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Pembelajaran Agama Islam, (Bandung: Refika Aditama, 2009), 7. 
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Allah SWT. serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
61

 

Peserta didik yang telah mencapai tujuan pendidikan 

agama Islam dapat digambarkan sebagai sosok individu yang 

memiliki keimanan, komitmen dan sosial pada tingkat yang 

diharapkan. Menerima tanpa keraguan sedikit pun akan 

kebeneran ajaran Islam, bersedia untuk berperilaku atau 

memperlakukan objek keagamaan secara positif, melakukan 

perilaku ritual dan sosial keagamaan secara positif, 

melakukan perilaku ritual dan sosial keagamaan sebagaimana 

yang digariskan dalam ajaran agama Islam.
62

 

Dengan demikian, pendidikan agama Islam di samping 

bertujuan menginternalisasikan (menanamkan dalam pribadi) 

nilai- nilai Islami, juga mengembangkan anak didik agar 

mampu mengamalkan nilai- nilai itu secara dinamis dan 

flesibel dalam batas- batas konfigurasi idealitas wahyu 

Tuhan. Dalam arti, pendidikan agama Islam secara optimal 

harus mampu mendidik anak didik agar memiliki 

kedewasaan atau kematangan dalam berpikir, beriman dan 

bertaqwa kepada Allah SWT. 

 

4. Ruang Lingkup Pendidikan Islam 

Islam telah memberikan konsep-konsep yang mendasar 

tentang pendidikan dan menjadi tanggung jawab manusia 

untuk menjabarkan dan mengaplikasikan konsep-konsep 

dasar tersebut dalam praktek kependidikan.
63

 

Pendidikan Islam secara praktis telah ada dan dilakukan 

sejak Islam lahir. Usaha dan kegiatan yang dilakukan Nabi 

Muhammad Saw. Dalam lingkup pendidikan dengan jalan 

                                                             
61 Ahamd Tafsir, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Bandung : remaja 
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menanamkan nilai-nilai dan norma-norma budaya Islam yang 

dikembangkan dalam hidup dan kehidupan dengan 

menggunakan media yang berdasarkan wahyu Allah Swt. 

Sehingga warga Makkah yang tadinya bercorak diri yang 

jahat berwatak kasar berubah menjadi baik dan mulia, dari 

diri yang bodoh berubah menjadi ahli dan cakap, dan diri 

yang kafir dan musyrik penyembah berhala berubah menjadi 

penyembah Allah Swt.
64

 

Jadi jelaskan, dari uraian di atas dapatlah diketahui 

bahwa ruang lingkup Pendidikan Islam itu adalah terkait 

dengan persoalanpersoalan yang menyeluruh dan 

mengandung moralisasi bagi semua jenis dan tingkat 

Pendidikan Islam yang ada baik yang ada di masa sekarang 

atau di masa yang akan datang. Atau dengan kata lain bahwa 

Pendidikan Islam adalah suatu sistem pendidikan yang 

memungkinkan seseorang dapat mengarahkan kehidupannya 

dengan idiologi (cita-cita) Islam sehingga ia dengan mudah 

dapat membentuk dirinya sesuai dengan ajaran Islam. Artinya 

ruang lingkup Pendidikan Islam telah mengalami perubahan 

sesuai tuntunan waktu yang berbeda-beda. Karena sesuai 

dengan tuntutan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. 

Menurut H. M. Djumberasyahindar, dalam bukunya 

Ilmu Pendidikan Islam mengatakan bahwa pendidikan Islam 

sebagai alat pembudayaan Islam memiliki watak lentur 

terhadap perkembangan cita-cita kehidupan manusia 

sepanjang zaman, namun watak itu tetap berpedoman kepada 

prinsip-prinsip nilai Islami. Juga Pendidikan Islam mampu 

mengakomodasikan tuntunan hidup manusia dari masa ke 

masa termasuk di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 

dengan sikap mengarahkan dan mengendalikan tuntunan 

                                                             
64 E.Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, (Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya, 2007), 107. 



 52 

hidup tersebut dengan nilai-nilai fundamental yang 

bersumber dari iman dan taqwa kepada Allah Swt.
65

 

Menurut pandangan H.M. Arifin, pendidikan Islam 

mempunyai ruang lingkup mencakup kegiatan-kegiatan 

kependidikan yang dilakukan secara konsisten dan 

berkesinambungan dalam bidang atau lapangan hidup 

manusia yang meliputi : 

a. Lapangan hidup keagamaan, agar perkembangan 

pribadi manusia sesuai dengan norma-norma ajaran 

agama Islam. 

b. Lapangan hidup berkeluarga, agar berkembangan 

menjadi keluarga yang sejahtera. 

c. Lapangan hidup ekonomi, agar dapat berkembangan 

menjadi sistem kehidupan yang bebas dari penghisapan 

manusia oleh manusia. 

d. Lapangan hidup kemasyarakatan, agar terbina 

masyarakat yang adil dan makmur di bawah ridho dan 

ampunan-Nya. 

e. Lapangan hidup politik, agar tercipta sistem demokrasi 

yang sehat dan dinamis sesuai dengan ajaran Islam. 

f. Lapangan hidup seni dan budaya, agar menjadikan 

hidup manusia penuh keindahan dan kegairahan yang 

tidak gersang dari nilai-nilai moral agama. 

g. Lapangan hidup ilmu pengetahuan, agar perkembangan 

menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan hidup umat 

manusia yang dikendalikan oleh iman.
66
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