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ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini membahas tentang pendidikan pesantren menurut K.H. Abdul 

Wahid Hasyim dan relavansinya dengan pendidikan kontemporer. KH. Abdul Wahid 

Hasyim yang dikenal sebagai bapak bangsa dan ulama muda mampu mempelopori 

pembaruan sistem pendidikan islam terutama di lembaga pesantren. Untuk mereformasi 

pesantren tersebut, terobosan yang dilakukan K.H. Abdul Wahid Hasyim terurai pada tiga 

agenda besar, yaitu: pembaruan pada bidang metodologi pengajaran, peningkatan kualitas 

SDM para santri, serta pengembangan institusi dan kurikulum. Oleh karenanya, penelitian 

ini mencoba menganalisis upaya progresif K.H. Abdul Wahid Hasyim yang mendobrak 

keterbelakangan dan keterbelengguan pesantren. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi 

pustaka dan analisa data menggunakan content  analysis.  Dalam penelitian ini peneliti 

menemukan corak inovasi pendidikan dalam pesantren, yaitu: mulai akrab dengan 

metodologi modern semakin berorientasi pada pendidikan yang fungsional atau terbuka 

atas perkembangan yang ada, diversifikasi  program dan  kegiatan makin terbuka dan 

ketergantungannya dengan kiai tidak absolut, dapat membekali santri dengan berbagai 

pengetahuan di luar pelajaran agama maupun keterampilan yang diperlukan dunia kerja, 

dan dapat berfungsi sebagai pusat pengembangan masyarakat. 

Hasil  penelitian disimpulkan bahwa: (1) Gagasan pendidikan K.H. Abdul Wahid 

Hasyim dilatarbelakangi oleh kekecewaan dan sentiment negatif kepada kolonialisme 

yang menganaktirikan masyarakat pribumi terkait hak-hak untuk mengenyam pendidikan, 

dan kondisi umat Islam Indonesia yang terbelakang dalam hal pendidikan. Ini mendorong 

K.H. Abdul Wahid Hasyim untuk meramu pendidikan Islam di Indonesia untuk 

memajukan dan mencerdaskan bangsa dengan mendirikan madrasah Nizamiyah. Antara 

lain dengan: Pertama, Tujuan pendidikan Islam yaitu dengan berorientasi kepada 

kebutuhan masyarakat sesuai perkembangan zaman serta tanpa mengesampingkan nilai-

nilai tradisi lama yang baik. Kedua, Kurikulum Pendidikan Islam perlunya memasukkan 

ilmu pendidikan umum kedalam kurikulum pendidikan Islam. Dan Ketiga, Metode 

pembelajaran, yaitu tutorial yang sistematis dan aktif-dialogis, (2) Kontribusinya terhadap 

upaya pembaharuan pendidikan pesantren, yang mana tidak hanya bertujuan atau 

berorientasi kepada urusan ukhrowi saja namun harus diimbangi oleh urusan duniawi 

agar umat islam khususnya di Indonesia tidak tertinggal dan terbelakang, lebih langi 

mengikuti perkembangan zaman, (3) Pentingnya mempelajari pemikiran K.H. Abdul 

Wahid Hasyim yang progresif ini yang berasaskan untuk memelihara nilai-nilai lama 

yang baik dan menerima nilai-nilai baru yang lebih baik. 

 

 

Kata Kunci: Pembaruan Pendidikan Pesantren, K.H. Abdul Wahid Hasyim 
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ABSTRACT 

 

 

This study discusses pesantren education according to K.H. Abdul Wahid 

Hasyim and its relevance to contemporary education. KH. Abdul Wahid Hasyim, 

who is known as the father of the nation and young ulama, was able to pioneer the 

reform of the Islamic education system, especially in Islamic boarding schools. To 

reform the pesantren, the breakthrough made by K.H. Abdul Wahid Hasyim 

breaks down into three major agendas, namely: reforms in the field of teaching 

methodologies, improving the quality of human resources for students, as well as 

institutional and curriculum development. Therefore, this study tries to analyze 

the progressive efforts of K.H. Abdul Wahid Hasyim who broke the 

backwardness and bondage of the pesantren. 

This study uses a qualitative approach with the type of literature study and 

data analysis using content analysis. In this study, researchers found patterns of 

educational innovation in Islamic boarding schools, namely: getting familiar with 

modern methodologies, being more oriented towards functional education or 

being open to existing developments, diversification of programs and activities, 

being more open and dependent on kiai, not being absolute, being able to equip 

students with a variety of knowledge. outside of religious studies and skills 

needed by the world of work, and can function as a center for community 

development. 

The results of the study concluded that: (1) The educational idea of K.H. 

Abdul Wahid Hasyim was motivated by disappointment and negative sentiments 

towards colonialism, which neglected the indigenous people regarding their rights 

to education, and the backward condition of Indonesian Muslims in terms of 

education. This prompted K.H. Abdul Wahid Hasyim to mix Islamic education in 

Indonesia to advance and educate the nation by establishing the Nizamiyah 

madrasa. Among other things: First, the purpose of Islamic education is to be 

oriented to the needs of the community according to the times and without 

compromising the values of the good old traditions. Second, the Islamic 

Education Curriculum needs to incorporate general education knowledge into the 

Islamic education curriculum. And Third, the learning method, namely a 

systematic and active-dialogical tutorial, (2) Its contribution to efforts to reform 

Islamic boarding school education, which is not only aimed at or oriented to 

ukhrawi affairs but must be balanced with worldly affairs so that Muslims, 

especially in Indonesia are not left behind. and retarded, more and more following 

the times, (3) The importance of studying the thoughts of K.H. This progressive 

Abdul Wahid Hasyim is based on maintaining good old values and accepting new, 

better values. 
 

Keywords: Islamic Boarding School Education Update, K.H. Abdul Wahid Hasyim 
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MOTTO 

 

يَنٖۚأُوُتوْاٖۚٱل ٖۚع ٖۚل َٖۚمَٖۚدَرَج ٖۚت  ٖۚ نُكم ٖٖۚۚوَٖۚٱلَّذ  يَنَٖۚءاَمُنوْاٖۚم  ُٖۚٱلَّذ  ٖۚٱَّللَّ  َير َٖۚفع 

 

Artinya: “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.” 

(Q.S. Al-Mujadalah ayat 11) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Penegasan judul adalah langkah awal untukmemulai menulis skripsi ini. Judul 

skripsi ini adalah “Konsep Pendidikan Pesantren Menurut K.H. Abdul 

Wahid Hasyim dan Relavansinya dengan Pendidikan Kontemporer”. 

Terlebih dahulu penulis akan menjelaskan definisi terkait dengan judul 

tersebut antara lain : 

1. Pendidikan Pesantren 

Pondok pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan Islam 

yang tumbuh serta diakui masyarakat sekitar dengan sistem asrama 

(komplek) di mana santri-santri menerima pendidikan agama melalui 

sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada dibawah 

kedaulatan dari “leadership”. Seorang atau beberapa orang kyai dengan 

cirri-ciri khas yang bersifat kharismatik serta independen dalam segala 

hal.
1
 

Pondok pesantren tumbuh sebagai perwujudan sebagai strategi 

umat Islam untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Selain itu, 

pesantren menjadi sarana untuk bisa menampung jumlah anak-anak  yang 

akan diberikan pengajaran  pendidikan islam secara mendalam melalui. Di 

                                                           
1
 Mujamil Qamar, Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi 

Institusi, (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 2 



 
2 

samping itu juga didorong oleh keinginan untuk lebih mengintensifkan 

pendidikan agama kepada anak-anak.
2
 

2. K.H. Abdul Wahid Hasyim 

K.H. A. Wahid Hasyim dilahirkan pada hari jum’at legi, tanggal 15 rabi’ul 

awal 1333 H bertepatan dengan 1 juni 1914 M di desa Tebuireng, Jombang 

Jawa Timur. Dia adalah putra K.H. Hasyim Asy’ari, pendiri Nahdlatul Ulama 

(NU).  Dari pasangan K.H. M. Hasyim Asy’ari dan Nyai Nafiqoh binti Kyai 

Ilyas Madiun. Di usia 20 tahun, Wahid Hasyim sudah menghabiskan 

waktunya untuk aktifitas Nahdlatul Ulama (NU) yang didirikan oleh, antara 

lain ayah handanya, KH. Hasyim Asy’ari. Meski anak sang pendiri, tapi karir 

di ormas terbesar pengikut nya ini beliau rintis dari bawah, dari ranting 

Tebuireng sampai menjadi Ketua Pendidikan Ma’arif NU. Ketua NU 

memishkan diri dari Masyumi dan berubah menjadi partai politik, tahun 1950, 

Wahid Hasyim terpilih sebagai Ketua Biro Politik NU 
3
. 

Pada 1939 NU masuk menjadi anggota MIAI (Majelis Islam A’la 

Indonesia) berdiri pada tahun 1937 dalam kongres Islam adalah federasi 

organisasi-organisasi Islam yang sangat anti kolonial dan non-koperatif 

terhadap penjajah. 

3. Relevansi 

Menurut Sukmadinata relevansi terdiri dari relevansi internal dan 

relevansi eksternal. Relevansi internal adalah adanya kesesuaian atau 

konsistensi antara komponen-komponen kurikulum seperti tujuan, isi, 

proses penyampaian dan evaluasi, atau dengan kata lain relevansi internal 

                                                           
2
 Zuhairini, dkk, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara bekerja sama dengan 

Direktor Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1994), hlm. 212 
3
 Herry Mohammad, Dkk, Op Cit. h.35 
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menyangkut keterpaduan komponen-komponen dalam kurikulum. 

Sedangkan relevansi eksternal adalah kesesuaian antara kurikulum dengan 

tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan dalam masyarakat.
4
 

Dalam dunia pendidikan, relevansi menurut Burhan Nurgiyantoro 

diartikan sebagai berikut: 

Adanya kesatuan antara hasil pendidikan (lingkungan sekolah) 

dengan tuntutan kehidupan yang ada di masyarakat. Dengan kata 

lain sistem pendidikan dapat dikatakan relevan jika para lulusan 

yang dihasilkan suatu lembaga pendidikan (kompetensi para 

lulusan) berguna bagi kehidupan, serta sebaliknya, jika kompetensi 

para lulusan suatu lembaga pendidikan kurang fungsional bagi 

keperluan kehidupan, berarti sistem pendidikan yang dijalankan 

kurang relevan dengan tuntutan kehidupan.
5
 

4. Pendidikan Kontemporer 

Carter V. Good mengartikan pendidikan sebagai suatu proses 

perkembangan kecakapan seseorang dalam bentuk sikap dan prilaku yang 

berlaku dalam masyarakat. Proses di mana seseorang dipengaruhi oleh 

lingkungan yang terpimpin khususnya di dalam lingkungan sekolah 

sehingga dapat mencapai kecakapan sosial dan dapat mengembangkan 

kepribadiannya. Kontemporer sendiri menurut KBBI adalah masa kini. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan kontemporer 

adalah pendidikan yang dilaksanakan pada masa kini dengan sistem yang 

                                                           
4
 Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 150-151 
5
 Burhan Nurgiyantoro, Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah, (Jogjakarta: 

BPFE, 1998), hlm. 50 
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menyesuikan perkembangan zaman untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar ouput yang dihasilkan oleh suatu lembaga pendidikan 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada masa kini. 

 

B. Latar Belakang  

Manusia adalah makhluk yang selalu merindukan kesempurnaan. Oleh 

karena itu, dengan segala potensi yang dimilikinya, ia berusaha maju dan 

berkembaang untuk mencapai kesempurnaannya, baik secara jasmani maupun 

rohani. Demi mencapai kesempurnaan manusia dituntut untuk bergaul dengan 

orang lain dan alam semesta yang senantiasa berubah-ubah sehingga dapat 

menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mempertahankan kehidupannya. 

Pedidikaan sebagai salah satu cara manusia untuk memenuhi hal tersebut. 

Pendidikan dalam kehidupan manusia mempunyai peranan yang sangat penting 

. Ia diakui sebagai kekuatan yang dapat membentuk kepribadian seseorang. Ia 

diakui sebagai kekuatan yang dapat menentukan prestasi dan produktivitas 

seseorang.  

Dengan bantuan pedidikan, seseorang dapat memahami dan 

menginterpretasikan lingkungan yang dihadapinya, sehingga ia dapat 

menciptakan suatu karya yang gemilang dalam hidupnya. Atau ia dapat 

mencapai suatu peradaban yang tinggi dan gemilang dengan bantuan 

pendidikan.
6
 

 

                                                           
6
 Hasan Asrorah, Sejarah Pendidikan Islam,(J akarta:Logos Wacana Ilmu, 2001),Cet.2 

hlm. 2 
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Selaras dengan firman Allah SWT. Surat  Al-Mujadilah ayat 11: 

                       

                     

                  

 

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", 

Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman 

di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 

dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

Ayat diatas menunjukan pentingnya pendidikan bagi manusia. 

Sesungguhnya menuntut ilmu itu amat penting sekali bagi manusia di dunia 

ini.Terutama lembaga pendidikan.Lembaga pendidikansalah satu sarana untuk 

menuntut angilmu dan mengembangkan potensimanusia. Tanpa pendidikan, 

manusia tidak bisa berbuat dan menjadi apa-apa, karena dari pendidikan itu 

sendiri manusia mampu mendapatkan ilmu-ilmu yang nantinyaakan 

bermanfaat di dalam kehidupannya. Selain ayat diatas, masih banyak lagiayat-

ayat Al-Qur’an yang menghargai akal dan pendidikan yang dapat membedakan 

antara diri manusia dengan makhluk ylain. Seperti halnya, para pakar 

pendidikan mengungkap kanpentingnya pendidikan itu sendiri. 

Syamsul Kurniawan, menyatakan pendidikan diartikan sebagai upaya 

penanaman nilai-nilai dalam keseluruhan proses pembelajaran untuk tujuan 
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tertentu.
7
 Padadasarnya, pendidikan merupakan proses untuk membantu 

manusia dalam menggali dan mengembangkan potensi diri sehingga 

mampumenghadapi setiap perubahan yang terjadi. Menurut Undang-Undang 

No. 20 Tahun 2003 pasal 3 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan 

bahwa: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwakepada 

tuhan yang maha esa berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap , kreatif, mandiri 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.
8
 

Menurut terminologi, pendidikan adalah upaya membimbing, 

mengarahkan dan membina pesertadidik yang dilakukan secara sadar dan 

terencana agar terbina suatu kepribadian yang sesuai dengannilai-nilai 

ajaranIslam.4 Sebagai sebuah sistem pendidikan, islam mempunyai aspek-

aspek tersebut diantara lain meliputi tujuan kurikulum metode, 

guru,lingkungan dansarana.5 

Islam adalah agama yang universal, ajaran didalam nya tidak 

hanyamenekankan pada aspek ritualitas, ubudiyah, penghambaan manusia 

kepadatuhan nya semata. Lebih dari itu, ajaran Islam juga menyentuh kedalam 

ranah pendidikan. Islam memandang bahwa pendidikan adalah hak bagi semua 

orang (education forall) laki-laki maupun perempuan dan pendidikan 

berlangsung sepanjang hayat (lifelong education).  

Pendidikan Islam di Indonesia telah dimulai pada masa awal, sejak awal 

                                                           
7
 Syamsul Kurniawan, Pendidikan di Mata Soekarno; Modernisasi Pendidikan Islam 

dalam Pemikiran Soekarno, (Jogjakarta :Ar-Ruzz Media, 2009 ), hlm. 9 
8
 Depertemen Agama RI Undang-undang dan peraturan pemerintah RI tentang 

Pendidikan,(Jakarta: Dierktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen AgamaRI, 2006),hlm. 8 
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pada perkembangan Islam, pendidikan telah menjadi prioritas yang utama 

terhadap masyarakat Muslim di Indonesia. Disamping besarnya arti 

pendidikan, kepentingan Islamisasi mendorong agar umat Islam melakukan 

pengajaran Islam kedalam sistem yang sederhana, dimana pengajaran Islam 

yang diberikan dengan sistem halaqoh dilakukan di tempat-tempat ibadah 

seperti semacam masjid, mushola, bahkan berada di kediaman atau rumah-

rumah para Ulama. 
9
 Disamping itu ada juga dinamakan surau, yaitu suatu 

lembaga Pendidikan Islam tradisional di Sumatra Barat. Terdapat di 

Minangkabau istilah surau telah digunakan sebagai tempat berkumpulnya para 

pemuda-pemuda untuk menuntut ilmu agama sebagai suatu alat yang ideal 

dalam memecahkan permasalahan-permasalahan Agama. 

Seiring dengan perkembangan pendidikan islam para ulama di Indonesia 

mendirikan pesantren sebagai lembaga pendidikan islam tradisional. Pondok 

pesantren di Indonesia baru diketahui keberadaan dan perkembangannya 

setelah abad ke-16. Karya-karya Jawa Klasik seperti Serat Cobolek dan Serat 

Centini mengungkapkan dijumpai lembaga-lembaga yang mengajarkan 

berbagai kitab Islam Klasik dalam bidang Fiqih, Tasawuf, dan menjadi pusat-

pusat penyiaran Islam yaitu pondok pesantren.  Pesantren adalah lembaga 

pendidikan tertua di bumi nusantara. Pesantren merupakan lembaga pendidikan 

yang meneruskan tradisi wali songo, yang mampu berdialog dengan budaya 

lokal menggunakan media setempat yang diisi dengan substansi tauhid. Ada 

dua pendapat mengenai awal berdirinya pondok pesantren di Indonesia. 

Pendapat pertama menyebutkan bahwa pondok pesantren berakar pada tradisi 

                                                           
9
 Abudin Nata, Metodologi Studi Islam, Metodologi Studi Islam, (Jakarta : Raja Grafindo, 

2004), Cet. 9. hlm. 340 
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Islam sendiri dan pendapat kedua menyatakan bahwa sistem pendidikan model 

pondok pesantren adalah asli Indonesia. Model pendidikan pesantren yang 

berkembang di seluruh Indonesia mempunyai nama dan corak yang sangat 

bervariasi, di Jawa disebut pondok atau pesantren, di aceh di kenal rangkang 

dan di Sumatra Barat dikenal dengan nama surau. Nama yang sekarang lazim 

diterima oleh umum adalah pondok pesantren.
10

 

  Lahirnya pesantren bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan akan 

pentingnya pendidikan, tetapi juga untuk penyiaran agama Islam. Menurut M. 

Dawam Raharjo, hal itu menjadi identitas pesantren pada awal 

pertumbuhannya, yaitu sebagai pusat penyebaran agama Islam, di samping 

sebagai sebuah lembaga pendidikan. Pesantren merupakan salah satu sistem 

pendidikan yang ada pada pertengahan abad ke 20 di Indonesia. Sistem 

pendidikan pesantren disediakan untuk para muslim pribumi yang 

memfokuskan pengajarannya pada ilmu agama. Lebih dari itu, pesantren 

merupakan institusi sosial yang mengalami dialektika. Ini terjadi lantaran 

proses perubahan di dalam dan di luar pesantren. Awalnya, pesantren 

ditempatkan sebagai sub-kultur, sebagai pembangunan komunitas desa dan 

masyarakat pinggiran, sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, sampai 

menjadi model pendidikan alternatif. Konteks sosiologis pesantren tersebut 

merupakan hasil dari proyeksi masyarakat pesantren sendiri, pemerintah dan 

masyarakat umum yang memerankankan pesantren dalam bidang pendidikan, 

sosial, budaya dan ekonomi.
11

 

                                                           
10 Wahyudin “Relevansi Pendidikan Pesantren Dengan Pendidikan Modern” Nizham, Vol. 3, No. 

02 Juli – Desember 2014 
11

 Ahmad Muhakamurrohman, Pesantren: Santri, Kyai dan Tradisi, (Al Azhar 

Kairo,Mesir, Vol. 02, no. 2, 2014) hlm 111 
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  Pesantren telah dianggap sebagai model institusi pendidikan yang 

memiliki keunggulan baik dari aspek tradisi keilmuannya yang merupakan 

salah satu tradisi agung maupun sisi transmisi dan internalisasi moralitas umat 

Islam. Pesantren telah menjadi semacam local genius yaitu kemampuan 

kebudayaan setempat dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing pada 

waktu kedua budaya tersebut berhubungan. Pesantren, sebagai alternatif 

pendidikan baru di tengah-tengah kegagalan lembaga pendidikan lain dalam 

membina moral dan life skill (keterampilan hidup), mulai dilirik oleh banyak 

pihak. Bahkan diadopsi sebagai model pendidikan baru, seperti “pesantren 

perguruan tinggi”, atau pengasramaan siswa taruna, dan lain sebagainya. Hal 

ini menunjukkan bahwa peran pesantren telah merambah ke segala bidang 

bahkan telah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional kita. Maka sangat 

keliru sekali ketika ada anggapan peran pesantren sangat kecil dan rendah 

dalam menyukseskan program pembangunan nasional. 

  Berbicara pesantren tak terlepas pada pemikiran salah satu tokoh yaitu 

KH. A. Wahid Hasyim. KH. A. Wahid Hasyim menjadi Menteri Agama RI, 

yang menjabat pada tahun 1949-1952 untuk melakukan pembaruan di bidang 

pendidikan agama Islam sebagai salah satu bidang garapan Departemen 

Agama. Semenjak KH. A. Wahid Hasyim menjabat saebagai Menteri Agama, 

pendirian madrasah di pesantren-pesantren (sebagai simbol dari pendidikan 

Islam) semakin menemukan momentumnya.
12

 

  Sosok Wahid Hasyim yang merupakan tokoh kelahiran pesantren tetapi 

beliau memiliki pemikiran yang moderat. Beliau melakukan pembaharuan 

                                                           
12 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya 

Mengenai Masa Depan Indoneia (Jakarta, LP3ES anggota Ikapi, 2015) hlm 79 
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dalam berbagai bidang, yang di antaranya adalah pembaharuan dalam 

pendidikan Islam. Pembaharuan dalam bidang pendidikan Islam yang dapat di 

buktikan adalah dengan perombakan sistem pendidikan pesantren Tebuireng 

yang didirikan oleh ayahnya, yaitu K.H. Hasyim Asy’ari. Ia melihat perlunya 

pembaruan dalam sistem pendidikan yang tradisional dan hanya mengkaji 

kitab-kitab kuning, yang menggunakan metode halaqoh, untuk kemudian di 

transformasikan kearah yang lebih progresif, tutorial. Namun yang lebih pokok 

dari pembaruan nya adalah perlunya di masukan mata pelajaran umum 

kedalam kurikulum pesantren, karna ia memandang tidak semua santri-santri 

itu bercita-cita ingin menjadi ulama atau kyai. Dengan semangat memajukan 

pesatren kiayi Wahid Hasyim memadukan pola pengajaran Pesantren yang 

menitik beratkan pada ajaran agama dengan pelajaran ilmu umum. Selain 

pelajaran bahasa Arab, murid juga di ajari bahasa Inggris dan Belanda. Beliau 

juga menekankan bahwa sistem pendidikan Nasional harus memasukkan 

pelajaran agama dan harus di berikan secara seimbang dengan pelajarn umum. 

Perdebatan mengenai apakah pelajaran agama harus di berikan di sekolah 

Pemerintah (Negeri) atau tidak, akhirnya di akhiri dengan SK bersama antara 

Kementrian Agama dengan Kementrian Pendidikan yang menyatakan bahwa 

pelajaran agama harus di berikan sejak kelas 4 dan sekolah menengah selama 

dua jam dalam seminggunya. Berkat usaha Wahid Hasyim-lah dalam kabinet, 

akhirnya pemerintah mengeluarkan peraturan tertanggal 21 Januari 1951, yang 

mewajibkan pelajaran agama harus di ajarkan di sekolah umum. Perjuangan 

dari KH. Abdul Wahid Hasyim bukan hanya dalam pemikiran saja. Namun, 
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beliau merealiasikan buah pemikiran tersebut dalam suatu tindakan yang dapat 

memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat. 

  Perubahan dan perkembangan institusi pendidikan Islam di kalangan kaum 

tradisional hampir tidak pernah di sentuh, meskipun di temukan adanya 

persamaan di antara institusi pendidikan tradisional dengan institusi yang di 

kembangkan oleh kaum modernis. Adapun nama yang selalu harum berkaitan 

dengan pembaharuan di kalangan tradisional adalah Wahid Hasyim, seorang 

pemimpin teras Nahdlatul Ulama, dan seorang yang mempunyai kepedulian 

yang tinggi terhadap pendidikan kaum muslimin di Indonesia Khususnya dari 

kalangan kelompok tradisional. Abdul Wahid Hasyim telah dikenal sebagai 

seorang figur mata rantai yang menjembatani peradaban pesantren dengan 

peradaban islam modern. Wahid Hasyim merupakan sosok yang sangat 

berpengaruh dan keberadaannya membawa dampak yang sangat besar dalam 

mengarahkan bangsa Indonesia menuju peradaban yang lebih mapan. Dari 

uraian di atas, maka dalam penelitian ini penulis membuat skripsi yang 

berjudul : “Konsep Pendidikan Pesantren Menurut K.H. Abdul Wahid 

Hasyim dan Relavansinya dengan Pendidikan Kontemporer”. 

 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

1. Fokus 

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka peneliti memfokuskan pada 

Konsep Pendidikan Pesantren Menurut K.H. Abdul Wahid Hasyim dan 

Relavansinya dengan Pendidikan Kontemporer. 

2. Sub Fokus 
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Dari fokus penelitian diatas, maka dalam penelitian ini penulis 

memfokuskan penelitiannya pada bagaimana Konsep Pendidikan Pesantren 

Menurut K.H. Abdul Wahid Hasyim dan Relavansinya dengan Pendidikan 

Kontemporer. Peneliti merumuskan sub fokus penelitian yaitu sebagai 

berikut: 

a)  

b) Pemikiran K.H. Abdul Wahid Hasyim terkait Pendidikan 

pesanren. 

c) Relevansinya dalam Pendidikan kontemporer 

 

D. Rumusan Masalah.  

Perumusan masalah merupakan pusat perhatian dalam sebuah penelitian. 

Untuk itu, sesuai dengan latar belakang masalah sebagaimana dijabarkan 

diatas, maka masalah penelitian ini berusaha menjawab persoalan tentang :  

1. Bagaimana pemikiran K.H. Abdul Wahid Hasyim tentang 

pendidikan pesantren?  

2. Bagaimana relevansi pemikiran pendidikan pesantren K.H. Abdul 

Wahid Hasyim dengan pendidikan kontemporer?  

 

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

a. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pemikiran K.H. Abdul Wahid Hasyim tentang 

pendidikan Pesantren . 



 
13 

 

2. Untuk mengetahui relevansi pemikiran pendidikan pendidikan 

pesantren K.H. Abdul Wahid Hasyim dengan pendidikan di 

Indonesia. 

b. Kegunaan Penelitian 

Adapun penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan : 

1. Hasil penelitian diharapkan dapat memberi kontribusi 

positif dalam Lembaga Pendidikan  

2. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan kajian bagi 

dinas Pendidikan , kemenag dan lembagai terkait lainnya  

3. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan refrensi bagi 

Pendidikan pondok pesantren.  

4. Hasil peniltian ini diharapkan sebagai kajian bagi para 

pemerhati Pendidikan dan steakholder  

5. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempekaya refrensi 

bagi semua kalang Pendidikan, khususnya bagi mahasiswa.  

 

F. Metode Penelitian 

 Untuk dapat memahami serta memudahkan pembahasan masalah 

yang telah di rumuskan dan untuk mencapai tujuan penelitian ini, maka 

perlu ada nya metode penelitian yang cocok dan sesuai untuk 

menyimpulkan dan mengolah data yang dikumpulkan. Agar penelitian ini 

dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan data-data yang lengkap dan 

tepat, maka diperlukan metode- metode penelitian sebagai berikut: 

 



 
14 

1. Jenis Penelitian 

 Adapun jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian 

kepustakaan (library research), yaitu suatu penelitian yang bertujuan 

untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-

macam materi yang terdapat dalam kepustakaan, misalnya berupa buku-

buku, catatan-catatan, makalah-makalah, dan lain-lain. Artinya 

permasalahan dan pengumpulan data berasal dari kajian kepustakaan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian kepustakaan adalah 

sebuah penelitian yang mengkaji dan memaparkan suatu permasalahan 

menurut teori-teori para ahli dengan merujuk kepada dalil-dalil yang 

relevan mengenai permasalahan pemikiran pendidikan pesantren menurut 

KH. A Wahid Hasyim. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

 Data primer yaitu data yang langsung dan segera dapat 

diperoleh dari sumber data oleh penyedik untuk bertujuan yang 

khusus.Atau dengan kata lain data ini meliputi bahan yang 

langsung berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan yang 

menjadi objek penelitian ini, seperti : buku karya Aboebakar Atjeh, 

yang berjudul “sejarah hidup K.H Abdul Wahid Hasyim” dan buku 

karya Achmad Zaini yang berjudul “K.H. Abdul Wahid Hasyim 

Pembaru Pendidikan Islam dan Pejuang Kemerdekaan” 

b. Data Sekunder 
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 Data yang dimaksud adalah berbagai bahan yang tidak 

langsung berkaitan dengan objek dan tujuan diri pada penelitian 

ini, bahan tersebut diharapkan dapat melengkapi dan memperjelas 

data-data primer. 

1) Ilmu Pendidikan Islam, Abdul Mujib, (Jakarta : Kencana, 

2010) 

2) Ilmu Pendidikan Islam, Ramayulis, (Jakrta : Kalam Mulia, 

2013) 

3) Ilmu dan Metodelogi Pendidikan Islam, Armay Arief, 

(Jakarta : Ciputat Press, 2002) 

4) Pemikiran Pendidikan Islam, A.Susanto, (Jakarta : Amzah, 

2010) 

5) KH. A Wahid Hasyim ; Mengapa Memilih NU? Konsepsi 

Tentang Agama, Pendidikan dan Politik, Buntaran Sanusi 

dkk. (Ed.), ( Jakarta : Inti Sarana Aksara, 1985) 

6) Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20, Herry 

Mohammad dkk, (Jakarta : Gema Insani 2006), 

7) Filsafat Pendidikan Islam Muzayyin Arifin, (Jakarta : Bumi 

Aksara, 2012) 

8) Ilmu Pendidikan Islam, Zakiah Darajat, (Bandung : Bumi 

Aksara, 2008) 

3. Metode Pengumpulan Data  

 Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian 

ini adalah metode study pustaka (Ribrary Research) yaitu teknik 
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pengumpulan data yang tidak langsung di tunjukan pada subjek 

penelitian, melainkan melalui beberapa buku, dapat juga berupa 

buku-buku, majalah, majalah, pamphlet, dan bahan dokumenter 

lainnya. Pendapat lain mengatakan bahwa study kepustakaan 

adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk 

menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah 

yang akan atau sedang di teliti. 

4. Metode Analisis Data 

 Menurut masri singaribun dan sofyan effendi, analisa data 

adalah “proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih 

mudah dibaca dan diinterprestasikan”. Dalam analisis data ini, 

penulis menggunakan metode analisa deskriptif, yang artinya 

mencatat dan menerangkan data tentang objek yang dipelajari 

sebagaimana ada nya pada saat itu, berdasarkan konsep-konsep 

yang jelas bahasa istilah dan pengertiannya, atau istilah lainnya 

pengembaraan data. 

 Dalam penelitian penulis menggunakan pola berfikir 

induktif yang merupakan penalaran yang berawal dari pengetahuan 

yang bersifat khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan yang 

bersifat umum. Dalam menganalisis data di gunakan analisis isi 

atau content analysis. Yang dimaksud dengan analisis isi adalah 

penelitian sesuatu masalah atau karangan untuk mengetahui latar 

belakang dan persoalannya. Dalam buku Klaus Kripper Draft 

content analysis adalah suatu teknik penelitian untuk memuat 
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inferensi (kesimpulan) dari data yang telah diolah dan di analisis 

sebagai jawaban terhadap masalah yang telah dikemukakan. 

 Analisis ini dimaksud untuk menganalisis khususnya 

tentang pendidikan Pesantren, yaitu: pengertian pendidikan 

Pesantren, dasar pendidikan Pesantren, tujuan pendidikan 

Pesantren , kurikulum pendidikan Pesantren, metode pendidikan 

Pesantren, evaluasi pendidikan Pesantren.  

 Berdasarkan isi yang terkandung dalam gagasan-gagasan 

itu selanjutnya dilakukan pengelompokkan dengan tahap 

identifikasi, klarifikasi sistematis logis kategorisasi dan 

interprestasi. Semua itu di upayakan dalam rangka di temukan 

konsep pendidikan Pesantren. 

 

G. Penelitian yang Relevan 

1. Mulyanti, Pembaharuan Pendidikan Islam KH. A. Wahid Hasyim (Menteri 

Agama RI 1949-1952), Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah, 2011. Hasil dari penelitian nya yaitu, Wahid Hasyim adalah 

seseorang yang memiliki jiwa kepedulian yang cukup modern terhadap 

pendidikan kaum muslimin di Indonesia, khusus nya di kalangan 

masyarakat tradisional. Perhatian Wahid Hasyim dalam memasukkan ilmu 

pengetahuan umum dan agama agar seimbang juga diimplementasikan 

dalam bentuk lain ketika menjadi Menteri Agama, yakni memberikan 

pelajaran agama di sekolah umum dan pelajaran umum di Madrasah. 

Pembaharuan pendidikan di Indonesia kemudian berlanjut dengan 
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pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN). Beberapa hal 

di atas menunjukan bahwa Wahid Hasyim adalah orang yang sangat luar 

biasa pada masa nya. Dengan kemampuan ilmu pengetahuan yang 

seadanya yang dimiliki dia tidak pernah merasa minder untuk 

mewujudkan apa yang ada dipikirannya dengan bermodalkan kepercayaan 

diri yang tinggi. 

2. Rina Meyliani, Konsep Pendidikan Islam Menurut K.H Ahmad 

Dahlan, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 

2011. Hasil penelitian nya bahwa menurut K.H Ahmad Dahlan 

pendidikan merupakan aspek terpenting dalam kehidupan, dimana 

pendidikan merupakan “titik tolak perubahan”. Melalui pendidikan di 

harapkan mampu memecahkan masalah bangsa Indonesia yang makin 

terpuruk. Menurut K.H Ahmad Dahlan menggabungkan pendidikan 

Madrasah dengan pendidikan umum sangan relevan dengan ajaran Al-

Qur’an. Al- Qur’an tidak terbatas pada ilmu agama dan syari’ah saja. 

Namun Al- Qur’an juga mengajak mempelajari ilmu-ilmu duniawi, 

karena ilmu duniawi menjadi salah satu sarana untuk membangun dan 

meningkatkan standar kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya serta 

untuk mencapai kehidupan bahagia di dunia dan akhirat.Menurut 

pandangan K.H Ahmad Dahlan, beragama itu adalah beramal; artinya 

berkarya dan berbuat sesuatu, melakukan tindakan sesuai dengan isi 

pedoman Al-Qur’an dan Sunnah. Orang yang beragama ialah orang 

yang menghadapkan jiwanya dan hidupnya hanya kepada Allah SWT. 

Yang di buktikan dengan amalan nyata. Dalam metode penerapan K.H 
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Ahmad Dahlan sering menggunakan metode pembiasaan (amaliah), 

teladan, dan nasehat. Dimana metode yang di sampaikan K.H Ahmad 

Dahlan sesuai dengan Al-Qur’an dan di contohkan oleh Rasulullah 

SAW. 

3. Farhadz Ammar Muhammad, Pemikiran Siyasah Islamiyyah KH. A. 

Wahid Hasyim, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 

2017. Hasil dari penelitian nya yaitu konstruk pemikiran Wahid 

Hasyim di pengaruhi oleh tradisi-tradisi pesantren yang di 

aktualisasikan lewat kontektualisasi ajaran untuk melakukan beberapa 

terobosan dalam segi pemikiran maupun langkah rill. Wahhid Hasyim 

sangat Rasional dalam memahami diktat-diktat yang ada dalam 

perintah Syari’ah. Selain itu pandanngan nya dapat dikatan universal. 

Awal nya pemikiran dan sikap Wahid Hasyim yang berbeda dari 

zaman nya itu-dari para koleganya di lingkaran pesantren di anggap 

keluar dari jalur. Namun, seiring dengan perubahan drastis ke arah 

yang lebih maslahah terutama dikalangan pesantren, sikap yang 

terlihat sembrono Wahid Hasyim tersebut dirasakan keberhasilannya. 

Itu berarti dibalik terobosan pemikiran dan gerakan Wahid Hasyim, ia 

bukan lantas menandakan hilangnya penghormatan kepada ajaran lama 

beserta kiayi-kiayi tradisional, melainkan sebagai tanda totalitas 

berfikir seorang santri yang ditempa sesuai praktek berfikir di 

pesantren, yakni bahsu al-masail yang di kenal menjadi instrumen 

dalam menjawab persoalan zaman sekaligus jembatan antara idealitas 

ajaran dengan realitas kehidupan. Dalam gerakan nya Wahid Hasyim 
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sudah di apresiasi para kawan dan lawan nya sebagai solidarity maker. 

Sosok Wahid Haysim merupakan sintesa yang bersifat akomodatif dari 

dua arah yang berlawanan, antara formalisasi dan imitasi juga 

preskriptif- empiris dan deskriptif-empiris. 

4. Fatimatuz Zahro, Pemikiran Pendidikan Islam Menurut K.H Hasyim 

Asy’ari, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 

2014. Hasil penelitian nya yaitu, (1) Konsep pendidikan K.H Hasyim 

Asy’ari yang terdapat dalam kitab Adab al-alim wa al-muta’allim yang 

terdiri darai 8 bab yang berisi tentang, kelebihan ilmu dan ilmuwan, 

etika yang harus dicamkan dalam diri peserta didik, etika seorang 

peserta didik terhadap pendidik, etika seorang peserta didik terhadap 

pelajaran, etika peserta didik terhadap dirinya, etika pendidik terhadap 

pelajaran, etika pendidik terhadap peserta didik, etika pendidik dan 

peserta didik terhadap buku. (2) Pendekatan pendidikan Islam menurut 

K.H Hasyim Asy’ari yaitu lebih memperlihatkan kepada perpaduan 

antara teoritisi dan praktisi. Sebagai teoritisi, terlihat pada gagasan dan 

pemikiran nya yang di dasarkan pada kebutuhan masyarakat serta 

situasi kultural pada zaman nya. Sedangkan sebagai praktisi, terli 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan memperoleh gambaran jelas mengenai isi penulisan 

proposal ini, maka penulis secara umum memberikan gambaran sitematika  

pembahasan sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan, terdiri dari: Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, 

Fokus dan Sub Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 
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Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, 

Sistematika Pembahasan. 

BAB II Landasan Teori, terdiri dari: Manajemen Komunikasi, Pengertian 

Kepala Sekolah, Motivasi Kinerja Guru PAI. 

BAB III Deskripsi Objek Penelitian, terdiri dari: Gambaran Objek Umum 

Penelitian, Penyajian Fakta dan Data Penelitian, Deskripsi Penelitian. 

BAB IV Analisis Data Penelitian, terdiri dari: Analisis Data Penelitian, 

Temuan Penelitian, Korelasi Teori Manajemen Komunikasi dengan Temuan 

Penelitian. 

BAB V Kesimpulan berisi kesimpulan dari hasil penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Sejarah Pondok Pesantren  

Salah satu prasyarat untuk mewujudkan masyarakat madani ditentukan  

oleh sejauh mana  kualitas peradaban masyarakatnya. Peradaban suatu bangsa 

akan tumbuh dan lahir dari sistem pendidikan yang digunakan oleh bangsa  

tersebut. Masyarakat yang berperadaban adalah masyarakat yang  

berpendidikan. Hal ini sesuai dengan konsep pendidikan yang dikemukakan 

oleh Muhammad Naquib Al-Attas. Menurutnya pendidikan Islam itu lebih  

tepat di istilahkan engan ta’dib (disebanding istilah tarbiyah, ta’lim dan  

lainnya), sebab dengan konsep “ta’dib” pendidikan akan memberikan adab  

atau kebudayaan.
13

 

Dengan istilah ini yang dimaksudkan pendidikan berlangsung dengan 

terfokus pada manusia sebagai objeknya guna pemenuhan potensi intelektual 

dan spriritual. Lembaga pendidikan yang memainkan perannya di Indonesia, 

jika  dilihat dari struktur internal pendidikan Islam serta praktek-praktek 

pendidikan yang dilaksanakan, ada empat kategori. Pertama, pendidikan 

pondok pesantren, yaitu pendidikan Islam yang diselenggarakan secara. 

tradisional, bertolak dari pengajaran Qur’an dan hadits dan merancang 

segenap pendidikannnya untuk mengajarkan kepada siswa Islam sebagai cara 

hidup atau way of life. Kedua, pendidikan madrasah, yakni pendidikan Islam  

yang diselenggarakan di lembaga-lembaga model Barat, yang menggunakan 

                                                           
13

 Muhammad Naquib Al-Attas, Konsep Pendidikan dalam Islam, Suatu Rangka 

Pikir Pembinaan Filsafat Pendidikan Islam, terj. Haidar Bagir, cet. Ke-4, (Bandung: 

Mizan, 1992), h. 332 
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metode pengajaran klasikal, dan berusaha menanamkan Islam sebagai 

landasan hidup ke dalam diri para siswa. Ketiga, pendidikan umum yang 

bernafaskan Islam, yaitu pendidikan Islam yang dilakukan melalui 

pengembangan suasana pendidikan yang bernafaskan Islam di lembaga-

lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan yang  

bersifat umum. Keempat, pelajaran agama Islam yang diselenggarakan di 

lembaga-lembaga pendidikan umum sebagai suatu mata pelajaran atau mata  

kuliah saja.
14

 

Dari sejarah kita ketahui bahwa dengan kehadiran kerajaan Bani 

Umayyah menjadikan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan sehingga  

masyarakat Islam tidak hanya belajar di masjid tetapi mereka sudah 

mempunyai tempat tersendiri, untuk mengembangkan kajian keislamannya, 

sebagaimana “kutub” dan segala karakteristiknya merupakan wahana dalam 

lembaga pendidikan Islam, yang semula sebagai lembaga baca tulis dengan 

sistem halaqah berkembang sampai dalam bentuk pemondokan.
15

 

Sejarah pendidikan di Indonesia mencatat, bahwa pondok pesantren 

merupakan bentuk  lembaga pendidikan pribumi tertua di Indonesia. Ada dua 

pendapat mengenai awal berdirinya pondok pesantren di Indonesia. Pendapat 

pertama menyebutkan bahwa pondok pesantren berakar pada tradisi Islam 

sendiri, dan pendapat kedua mengatakan bahwa sistem pendidikan model 

pondok pesantren adalaah asli Indonesia. Dalam pendapat pertama ada dua 

                                                           
14

 Mochtar Buchori, Spektrum Problematika Pendidikan di Indonesia, cet. Ke-1, 

(Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1994), h. 243-244 
15

 Hasan Langgulung, Asas-Asas Pendidikan Islam, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1988), 

h. 112 
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versi, yang berpendapat bahwa pondok pesantren berawal sejak zaman Nabi 

masih hidup. 

Dalam awal-awal dakwahnya, Nabi melakukan dengan sembunyi-

sembunyi dengan peserta sekelompok orang, dilakukan dirumah-rumah, 

seperti yang tercatat di dalam sejarah, salah satunya adalah rumah Arqam bin 

Abu Arqam. Sekelompok orang yang tergolong dalam As-Sabiqunal 

Awwalun inilah yang kelak menjadi perintis dan pembuka jalan penyebaran 

agama Islam di Arab, Afrika, dan akhirnya menyebar ke seluruh dunia.
16

 

Versi kedua menyebutkan bahwa pondok pesantren mempunyai kaitan 

yang erat dengan tempat pendidikan yang khas bagi kaum sufi. Pendapat ini 

berdasarkan fakta bahwa penyiaran Islam di Indonesia pada awalnya lebih 

banyak dikenal dalam bentuk kegiatan tarekat yang melaksanakan amalan-

amalan dzikir dan wirid tertentu. Pemimpin tarekat itu disebut kyai, yang 

mewajibkan pengikutnya melakukan suluk selama 40 hari dalam satu tahun 

dengan cara tinggal bersama sesama anggota tarekat dalam sebuah masjid 

untuk melakukan ibadah-ibadah di bawah bimbingan kyai. Untuk keperluan 

suluk ini, para kyai menyediakan ruangan khusus untuk penginapan dan 

tempat memasak yang terdapat di kiri kanan masjid. 

Pendapat kedua mengatakan, pondok pesantren yang dikenal saat ini 

pada mulanya merupakan pengambilalihan dari sistem pondok pesantren 

yang diadakan orang-orang Hindu di Nusantara. Hal ini didasarkan pada fakta 

bahwa jauh sebelum datangnya Islam ke Indonesia, lembaga pondok 

                                                           
16

 Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Pondok 

Pesantren dan Madrasah Diniyah Pertumbuhan dan Perkembangannya, (Jakarta: 2003), h. 8 
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pesantren pada masa itu dimaksudkan sebagai tempat mengajarkan ajaran-

ajaran agama Hindu. 

Pondok pesantren di Indonesia baru diketahui keberadaan dan 

perkembangannya setelah abad ke-16. Karya-karya Jawa Klasik seperti Serat 

Cobolek dan Serat Centini mengungkapkan dijumpai lembaga-lembaga yang 

mengajarkan berbagai kitab Islam Klasik dalam bidang Fiqih, Tasawuf, dan 

menjadi pusat-pusat penyiaran Islam yaitu pondok pesantren. 

Secara historis, pesantren sebagai lembaga pendidikan tempat pengajaran 

tekstual baru muncul pada akhir abad ke-18. Pesantren sebagai institusi 

pendidikan Islam yang dinilai paling tua, pesantren juga memiliki akar sejarah 

yang jelas. Tokoh yang pertama kali mendirikan pesantren adalah Maulana 

Malik Ibrahim, yang dikenal dengan Syaikh Magribi.
17

 Akan tetapi data-data 

historis tentang bentuk institusi, materi, metode maupun secara umum sistem 

pendidikan pesantren yang dibangun Syaikh Maghribi tersebut sulit ditemukan 

hingga sampai sekarang. Tidaklah layak untuk segera menerima kebenaran 

informasi tersebut tanpa virifikasi yang cermat. Namun secara esensial dapat 

diyakinkan bahwa wali yang berasal dari Gujarat ini memang telah 

mendirikan pesantren di Jawa sebelum wali lainnya. Pesantren dalam 

pengertian hakiki, sebagai tempat pengajaran para santri meskipun bentuknya 

sangat sederhana telah dirintasnya, lebih dari itu kegiatan mengajar santri 

menjadi bagian terpadu dari misi dakwahnya.
18

 

Berbicara tentang perkembangan ajaran Islam dalam masyarakat 

Indonesia, maka keterlibatan pesantren menjadi suatu keniscayaan yang sama 

                                                           
17 Zuhri, Sudin. “Kiai Nasionalis Pendiri NU” (Jakrta : Pustaka Pesantren, 2010) Hlm 134 

18 Mutohar Ahmad, Anam Nurul , “Manifesto Modernisasi Pendidikan Islam dan 

Pesantren” (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cetakan I, 2013), Hlm 168  
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sekali tidak dapat diabaikan, pesantren sejak awal kemunculannya memang 

tidak dapat dilepaskan dari masyarakat. Lembaga ini tumbuh dan berkembang 

dari dan untuk masyarakat. Ia hadir untuk mengabdikan dirinya 

mengembangkan dakwah Islam dalam pengertian luas. Pesantren telah diakui 

sebagai lembaga yang telah ikut serta mencerdaskankan bangsa. 

Pesantren merupakan suatu komunitas tersendiri, dimana kiai, ustad, santri 

dan pengurus pesantren hidup bersama dalam satu lingkungan pendidikan 

berlandaskan nilai-nilai agama Islam lengkap dengan norma-norma dan 

kebiasaannya . Pondok Pesantren walaupun dikategorikan sebagai lembaga 

pendidikan tradisional mempunyai sistem pengajaran, kurikulum tersendiri, 

dan itu menjadi ciri khas pondok pesantren. 
19

 

 

B. Pengertian Pendidikan Pondok Pesantren 

1. Pengertian Pondok Pesantren  

Istilah pondok pesantren berasal dari bahasa Arab yaitu fundûq yang 

berarti asrama, rumah dan tempat tinggal sederhana. Secara etimologis, 

pesantren berasal dari kata santri, bahasa Tamil yang berarti guru mengaji. 

Sehingga kata pesantren dapat berarti tempat pendidikan manusia baik–

baik. Menurut para ahli, istilah pesantren mulanya lebih dikenal di pulau 

Jawa karena pengaruh istilah pendidikan Jawa Kuno, yaitu dikenal dengan 

sistem pendidikan di perguruan tinggi dengan kyai dan santri hidup 

bersama, yaitu suatu hasil pencangkokan kebudayaan sebelum Islam. 

Disisi lain, ada yang mengatakan bahwa perkataan santri sesungguhnya 

                                                           
19 A. Malik, dkk, Modernisasi Pesantren, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama 

Jakarta, 2007), hal 8 
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berasal dari bahasa Jawa, dari kata “cantrik” yang berarti seseorang yang 

selalu mengikuti seorang guru kemana guru itu pergi menetap. Pesantren 

merupakan lembaga pendidikan yang multifungsi yang menjadi benteng 

pertahanan sekaligus pusat penyiaran (dakwah) Islam yang didalamnya 

terdapat seorang atau beberapa santri belajar pada pemimpin pesantren 

(kyai) dan dibantu oleh beberapa guru (ulama’/ustadz).
20

 

Steenbrink menyatakan, bahwa pendidikan pesantren dilihat dari segi 

bentuk dan sistemnya berasal dari India. Sebelum proses penyebaran Islam 

di Indonesia, sistem tersebut telah dipergunakan secara umum untuk 

pendidikan dan pengajaran agama Hindu di Jawa. Setelah Islam masuk 

dan tersebar di Jawa, sistem tersebut kemudian diambil alih oleh Islam. 

Pada dasarnya pondok pesantren lahir sebagai perwujudan dari dua 

keinginan yang bertemu, yaitu keinginan orang yang ingin menimba ilmu 

sebagai bekal hidup (santri) dan keinginan orang yang secara ikhlas 

mengajarkan ilmu dan pengalamannya kepada umat (kiai). Sehingga, 

pondok pesantren menjadi sebuah lembaga yang memadukan kedua 

keinginan tersebut. Pondok pesantren dipandang pula menjadi salah satu 

lembaga social independen alternatif dalam bidang etos ekonomi dan visi 

moral yang dipimpin oleh kiai bagi suatu perubahan. Dengan 

berkembangnya tuntutan dan kebutuhan masyarakat, pesantren 

menyediakan layanan pendidikan Islam bagi para santrinya mulai dari 

pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi. 

                                                           
20 Mohammad Takdir, Modernisasi Kurikulum Pesantren Konsep dan Metode Antroposentris, 

(Yogyakarta: IRC.isoD, 2018), Hlm. 21 
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Pendidikan yang dilakukan di pesantren memiliki karakteristik yang 

khas dengan orientasi utama adalah melestarikan ajaran Islam serta 

mendorong para santri untuk menyampaikannya kepada masyarakat. 

Sehingga pesantren dapat dikatakan sebagai perwujudan dari proses 

perkembangan sistem pendidikan dan ia merupakan bapak dari pendidikan 

Islam. Oleh sebab itu, pesantren dapat dipandang sebagai lembaga dakwah 

yang berperan dalam pengembangan agama Islam di Indonesia. 

Dalam pemakaian sehari-hari, istilah pesantren sering disebut pondok 

atau kedua kata ini digabung menjadi pondok pesantren. Pondok pesantren 

menurut M. Arifin berarti, suatu lembaga pendidikan agama Islam yang 

tumbuh serta diakui masyarakat sekitarnya, dengan sistem asrama 

(pemondokan di dalam kompleks) dimana santri menerima pendidikan 

agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya di bawah 

kedaulatan kepemimpinan seseorang atau beberapa orang kyai.
21

 

Dalam hal ini, pesantren didefinisikan sebagai suatu tempat pendidikan 

dan pengajaran yang menekankan pelajaran agama Islam dan didukung 

asrama sebagai tempat tinggal santri yang bersifat permanen. Maka 

pesantren kilat atau pesantren Ramadhan yang diadakan sekolah-sekolah 

umum misalnya, tidak termasuk kedalam pengertian ini. Ketiadaan sosok 

kyai dalam lembaga pesantren bukan menjadi penghalang bahwa lembaga 

pendidikan seperti ini luput sebagai sasaran studi, karena sebagaimana 

terlihat di masyarakat banyak pesantren yang tidak memiliki figur kyai. 

                                                           
21 A. Malik, dkk, Modernisasi Pesantren, (Jakarta: Balai Penelitian dan 

Pengembangan Agama Jakarta, 2007), hal 8 
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Disamping pesantren, lembaga pendidikan Islam yang menyerupainya 

masih ada lagi, di Aceh disebut rangkang dan dayah, sedangkan di 

Sumatra Barat disebut dengan surau. Beberapa lembaga ini dapat juga 

menjadi kajian dalam study ini. Ada beberapa ciri yang secara umum 

dimiliki oleh pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan sekaligus 

sebagai lembaga sosial yang secara informal itu terlibat dalam 

pengembangan masyarakat pada umumnya. Zamakhsyari Dhofier 

mengajukan lima unsur pondok pesantren yang melekat atas dirinya yang 

meliputi; pondok, masjid, pengajaran kitab-kitab Islam klasik, santri dan 

kyai. 

2. Elemen-Elemen Pondok Pesantren  

Dhofier  mengungkapkan bahwa lembaga pendidikan pesantren 

memiliki beberapa elemen dasar yang merupakan ciri khas dari pesantren 

itu sendiri, elemen itu adalah: 

a. Pondok atau asrama 

b. Tempat belajar mengajar, biasanya berupa Masjid dan bisa 

berbentuk lain. 

c. Santri 

d. Pengajaran kitab-kitab agama, bentuknya adalah kitab-kitab yang 

berbahasa arab dan klasik atau lebih dikenal dengan istilah kitab 

kuning. 

e. Kiai dan ustadz. 

Untuk lebih jelasnya akan penulis berikan penjelasan tentang 

elemen- elemen pesantren tersebut di atas sebagai berikut : 
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a) Pondok atau Asrama 

Dalam tradisi pesantren, pondok merupakan unsur penting 

yang harus ada dalam pesantren. Pondok merupakan asrama di 

mana para santri tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan 

kiai. Pada umumnya pondok ini berupa komplek yang dikelilingi 

oleh pagar sebagai pembatas yang memisahkan dengan lingkungan 

masyarakat sekitarnya. Namun ada pula yang tidak terbatas bahkan 

kadang berbaur dengan lingkungan masyarakat. 

Bangunan pondok pada tiap pesantren berbeda-beda, berapa 

jumlah unit bangunan secara keseluruhan yang ada pada setiap 

pesantren ini tidak bisa ditentukan, tergantung pada perkembangan 

dari pesantren tersebut. Pada umumnya pesantren membangun 

pondok secara tahap demi tahap, seiring dengan jumlah santri yang 

masuk dan menuntut ilmu di situ. 

Pembiayaannya pun berbeda-beda, ada yang didirikan atas 

biaya kiainya, atas kegotong royongan para santri, dari sumbangan 

masyarakat, atau bahkan sumbangan dari pemerintah.Walaupun 

berbeda dalam hal bentuk, dan pembiayaan pembangunan pondok 

pada masing-masing pesantren tetapi terdapat kesamaan umum, 

yaitu kewenangan dan kekuasaan mutlak atas pembangunan dan 

pengelolaan pondok dipegang oleh kiai yang memimpin pesantren 

tersebut. 

Dengan kondisi sebagaimana tersebut di atas, maka 

menyebabkan ditemuinya bentuk, kondisi atau suasana pesantren 
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tidak teratur, kelihatan tidak direncanakan secara matang seperti 

layaknya bangunan-bangunan modern yang bermunculan di zaman 

sekarang. Hal inilah yang menunjukkan ciri khas dari pesantren itu 

sendiri, bahwa pesantren penuh dengan nuansa kesederhanaan, apa 

adanya. Namun akhir-akhir ini banyak pesantren yang mencoba 

untuk menata tata ruang bangunan pondoknya disesuaikan dengan 

perkembangan zaman. 

b) Masjid 

Masjid merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dengan 

pesantren, masjid adalah bangunan sentral sebuah pesantren, 

dibanding bangunan lain, masjidlah tempat serbaguna yang selalu 

ramai atau paling banyak menjadi pusat kegiatan warga pesantren. 

Masjid yang mempunyai fungsi utama untuk tempat 

melaksanakan sholat berjamaah, melakukan wirid dan do’a, itikaf 

dan tadarus al-Qur'an atau yang sejenisnya.
22

 Namun bagi 

pesantren dianggap sebagai tempat yang tepat untuk mendidik para 

santri, terutama dalam praktek sembahyang lima waktu, khutbah 

dan pengajaran kitab- kitab agama klasik. 

Seorang kiai yang ingin mengembangkan sebuah pesantren 

biasanya pertama-tama akan mendirikan Masjid di dekat 

rumahnya. Hal ini dilakukan karena kedudukan masjid sebagai 

sebuah pusat pendidikan dalam tradisi Islam merupakan 

manifestasi universalisme dari sistem pendidikan Islam tradisional. 

                                                           
22 Bawani, Imam, “Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam” ( Surabaya : AlIkhlas, 1993 ) Hlm. 91 – 92  
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Dengan kata lain, kesinambungan sistem pendidikan Islam yang 

berpusat pada Masjid al-Quba yang didirikan di dekat Madinah 

pada masa Nabi Muhammad SAW, dan juga dianut pada zaman 

setelahnya, tetap terpancar dalam sistem pendidikan pesantren 

sehingga lembaga-lembaga pesantren terus menjaga tradisi ini.
23

  

Bahkan bagi pesantren yang menjadi pusat kegiatan thariqah 

masjid memiliki fungsi tambahan, yaitu digunakan untuk tempat 

amaliyah ke-tasawuf-an seperti dzikir, wirid, bai‟ah, tawajjuhan 

dan lainnya. 

c) Santri 

Istilah ”santri” mempunyai dua konotasi atau pengertian, 

pertama; dikonotasikan dengan orang-orang yang taat menjalankan 

dan melaksanakan perintah agama Islam, atau dalam terminologi 

lain sering disebut sebagai ”muslim orotodoks”. Istilah ”santri” 

dibedakan secara kontras dengan kelompok abangan, yakni orang-

orang yang lebih dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya jawa pra 

Islam, khususnya nilai-nilai yang berasal dari mistisisme Hindu 

dan Budha.
24

 Kedua; dikonotasikan dengan orang-orang yang 

tengah menuntut ilmu di lembaga pendidikan pesantren. Keduanya 

jelas berbeda, tetapi jelas pula kesamaannya, yakni sama-sama taat 

dalam menjalankan syariat Islam 
25

. 

Santri dalam dunia pesantren dikelompokkan menjadi dua 

macam, yaitu 

                                                           
23 Dhofier, Zamakhsyari. “Tradisi Pesantren.” ( Jakarta: LP3ES, 1982) Hlm 49 
24 M. Dawam Rahardjo (Ed), “Pesantren dan Pengembangan” (Jakarta : LP3SE, 1995), Hlm. 37  
25 Bawani, Imam, Tradisionalisme….. Op.Cit. Hlm. 93 
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1) Santri Mukim 

Adalah santri yang selama menuntut ilmu tinggal di dalam 

pondok yang disediakan pesantren, biasanya mereka tinggal 

dalam satu kompleks yang berwujud kamar-kamar. Satu 

kamar biasanya di isi lebih dari tiga orang, bahkan 

terkadang sampai 10 orang lebih. 

2) Santri Kalong 

Adalah santri yang tinggal di luar komplek pesantren, baik di 

rumah sendiri maupun di rumah-rumah penduduk di sekitar 

lokasi pesantren, biasanya mereka datang ke pesantren pada 

waktu ada pengajian atau kegiatan-kegiatan pesantren yang 

lain . 

Para santri yang belajar dalam satu pondok biasanya 

memiliki rasa solidaritas dan kekeluargaan yang kuat baik antara 

santri dengan santri maupun antara santri dengan kiai. Situasi 

sosial yang berkembang di antara para santri menumbuhkan sistem 

sosial tersendiri, di dalam pesantren mereka belajar untuk hidup 

bermasyarakat, berorganisasi, memimpin dan dipimpin, dan juga 

dituntut untuk dapat mentaati dan meneladani kehidupan kiai, di 

samping bersedia menjalankan tugas apapun yang diberikan oleh 

kiai, hal ini sangat dimungkinkan karena mereka hidup dan tinggal 

di dalam satu komplek. 

Dalam kehidupan kesehariannya mereka hidup dalam 

nuansa religius, karena penuh dengan amaliah keagamaan, seperti 
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puasa, sholat malam dan sejenisnya, nuansa kemandirian karena 

harus mencuci, memasak makanan sendiri, nuansa kesederhanaan 

karena harus berpakaian dan tidur dengan apa adanya. Serta nuansa 

kedisiplinan yang tinggi, karena adanya penerapan peraturan-

peraturan yang harus dipegang teguh setiap saat, bila ada yang 

melanggarnya akan dikenai hukuman, atau lebih dikenal dengan 

istilah ta‟zirat seperti digundul, membersihkan kamar mandi dan 

lainnya. 

d) Pengajaran Kitab-Kitab Agama Klasik 

Salah satu ciri khusus yang membedakan pesantren dengan 

lembaga-lembaga pendidikan yang lain adalah adanya pengajaran 

kitab- kitab agama klasik yang berbahasa Arab, atau yang lebih 

populer disebut dengan ”kitab kuning”. 

Meskipun kini, dengan adanya berbagai pembaharuan yang 

dilakukan di pesantren dengan memasukkan pengajaran 

pengetahuan umum sebagai suatu bagian penting dalam pendidikan 

pesantren, namun pengajaran kitab-kitab Islam klasik terutama 

karangan-karangan ulama yang menganut faham Syafi‟iyah tetap 

diberikan di pesantren sebagai usaha untuk meneruskan tujuan 

utama pesantren, yaitu mendidik calon- calon ulama, yang setia 

kepada faham Islam tradisional. 

Spesifikasi kitab dilihat dari formatnya terdiri dari dua bagian : 

materi, teks asal (inti) dan syarh (komentar, teks penjelas atas 

materi). Dalam pembagian semacam ini, materi selalu diletakkan di 
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bagian pinggir (margin) sebelah kanan maupun kiri, sementara 

syarh karena penuturannya jauh lebih banyak dan panjang 

diletakkan di bagian tengah kitab kuning.  

Bila dilihat dari segi cabang keilmuwannya dapat 

dikelompokkan menjadi 8 kelompok, yaitu; a. nahwu (syintaq) dan 

saraf (morfologi); b. fiqh; c. ushũl fiqh; d. hadits; e. tafsir; f. 

tauhid; g. tasawuf dan etika; h. cabang-cabang lain seperti tarîkh 

dan balãgah 
26

. 

Ciri khas lain dalam kitab kuning adalah kitab tersebut tidak 

dilengkapi dengan sandangan (syakal) sehingga kerapkali di 

kalangan pesantren disebut dengan istilah ”kitab gundul”. Hal ini 

kemudian berakibat pada metode pengajarannya yang bersifat 

tekstual dengan metode, sorogan dan bandongan. 

e) Kiai atau Ustadz 

Keberadaan kiai dalam lingkungan pesantren merupakan 

elemen yang cukup esensial. Laksana jantung bagi kehidupan 

manusia begitu urgen dan pentingnya kedudukan kiai, karena 

dialah yang merintis, mendirikan, mengelola, mengasuh, 

memimpin dan terkadang pula sebagai pemilik tunggal dari sebuah 

pesantren.  

Oleh karena itu, pertumbuhan suatu pesantren sangat 

bergantung kepada kemampuan pribadi kiainya, sehingga menjadi 

wajar bila kita melihat adanya banyak pesantren yang bubar, 

                                                           
26 Marzuki, Wahid, “ Pesantre Massa Depan Wacana Pemberdayaan dam Transformasi 

Pesantren” ( Bandung : Pustaka Hidayah, 1999) Hlm, 233 
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lantaran ditinggal wafat kiainya, sementara dia tidak memiliki 

keturunan yang dapat meneruskan kepemimpinannya. 

Gelar kiai, sebagaimana diungkapkan Mukti Ali, biasanya 

diperoleh seseorang berkat kedalaman ilmu keagamaannya, 

kesungguhan perjuangannya di tengah umat, kekhusyu‟annya 

dalam beribadah, dan kewibawaannya sebagai pemimpin. Sehingga 

semata hanya karena faktor pendidikan tidak dapat menjamin bagi 

seseorang untuk memperoleh predikat kiai, melainkan faktor bakat 

dan seleksi alamiah yang lebih menentukannya
27

. 

Di masyarakat, kiai merupakan bagian dari kelompok elite 

dalam struktur sosial, politik dan ekonomi, yang memiliki 

pengaruh yang amat kuat di masyarakat, biasanya mereka memiliki 

suatu posisi atau kedudukan yang menonjol baik pada tingkat lokal 

maupun nasional. Dengan demikian kiai merupakan pembuat 

keputusan yang efektif dalam sistem kehidupan sosial, tidak hanya 

dalam kehidupan keagamaan tetapi juga dalam soal-soal politik. 

Dengan kelebihan pengetahuannya dalam bidang agama, para 

kiai seringkali dianggap sebagai orang yang senantiasa dapat 

memahami keagungan Tuhan dan rahasia alam sehingga mereka 

dianggap memiliki kedudukan yang tidak terjangkau oleh 

kebudayaan orang awam, atau dalam istilah lazimnya disebut ”kiai 

khos” sehingga dalam beberapa hal mereka menunjukkan 

                                                           
27 Bawani, Imam, Tradisionalisme….. Op.Cit. Hlm. 90 
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kekhususan mereka dalam bentuk pakaian seperti kopiah dan 

surban serta jubah sebagai simbol kealiman. 

Di lingkungan pesantren, seorang kiai adalah hirarki kekuasaan 

satu-satunya yang ditegakkan di atas kewibawaan moral sebagai 

penyelamat para santri dari kemungkingan melangkah ke arah 

kesesatan, kekuasaan ini memiliki perwatakan absolut sehingga 

santri senantiasa terikat dengan kiainya seumur hidupnya, minimal 

sebagai sumber inspirasi dan sebagai penunjang moral dalam 

kehidupan pribadinya 
28

. 

Dari uraian tersebut, perlu diingat bahwa yang digambarkan 

adalah pesantren yang masih dalam bentuknya yang murni, atau 

dalam studi kepesantrenan disebut dengan istilah pesantren 

tradisional, sehingga kalau kita menongok perkembangan 

pesantren saat sekarang tentunya akan dapat kita lihat usaha-usaha 

untuk mendorong terjadinya perubahan pada unsur-unsur 

pesantren, disesuaikan dengan dinamika dan kemajuan zaman. 

3. Sistem Pendidikan dan Pengajaran Pondok Pesantren. 

Sebagaimana dijelaskan di depan bahwa komponen pesantren salah 

satunya adalah berupa pondok atau tempat tinggal, sehingga dapat 

dipahami bahwa sistem pendidikan yang digunakan adalah sistem asrama, 

di mana santri tinggal satu komplek bersama kiai, dan juga adanya 

pengajaran kitab- kitab klasik, yang berbahasa Arab yang tentunya dalam 

                                                           
28 Ibid. Hlm 6 - 7 
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memahaminya diperlukan adanya metode-metode khusus yang menjadi 

ciri khas dari pondok pesantren. 

Pesantren sebagaimana kita ketahui, biasanya didirikan oleh 

perseorangan (kiai) sebagai figur sentral yang berdaulat dalam mengelola 

dan mengaturnya. Hal ini, menyebabkan sistem yang digunakan di pondok 

pesantren, berbeda antara satu dan yang lainnya. Mulai dari tujuan, kitab-

kitab (atau materi) yang diajarkan, dan metode pengajarannya pun 

berbeda. Namun secara garis besar terdapat kesamaan. Pesantren sebagai 

lembaga pendidikan tradisional, pada umumnya tidak memiliki rumusan 

tujuan pendidikan secara rinci, dijabarkan dalam sebuah sistem pendidikan 

yang lengkap dan konsisten direncanakan dengan baik. Namun secara 

garis besar, tujuan pendidikan pesantren dapat diasumsikan sebagai 

berikut : 

1) Tujuan Umum, yaitu untuk membimbing anak didik (santri) untuk 

menjadi manusia yang berkepribadian islami yang sanggup dengan 

ilmu agamanya menjadi mubalig Islam dalam masyarakat sekitar 

melalui ilmu dan amalnya. 

2) Tujuan khusus, yaitu mempersiapkan para santri untuk menjadi orang 

yang alim dalam ilmu agama yang diajarkan oleh kiyai yang 

bersangkutan serta mengamalkannya dalam masyarakat.
29

  

Untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas, pesantren 

menyelenggarakan proses pembelajaran kitab yang dikenal dengan kitab 

kuning (kitab-kitab agama Islam klasik). Dalam penggunaan kitab kuning 

                                                           
29 Arifin. “Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum” (Jakarta : Bumi Aksara, 1991) Hlm 110 - 111 
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di pesantren tidak ada ketentuan yang harus mewajibkan kitab-kitab 

tertentu, biasanya hal ini disesuaikan dengan sistem pendidikan yang 

digunakan, ada yang hanya menggunakan sistem pengajian, tanpa sistem 

madrasah, ada yang sudah menggunakan sistem madrasah klasikal. Ada 

pula pesantren yang menggabungkan sistem pengajian dan sistem 

madrasah secara non klasikal
30

  

Kitab-kitab yang diajarkan di pesantren yang dijadikan kurikulumnya 

meliputi kitab yang kecil dan pendek sampai kitab yang berjilid-jilid, 

dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu : 1. Kitab-kitab dasar; 

2. Kitab-kitab tingkat menengah; 3. Kitab-kitab besar.
31

 

Diantara kitab-kitab tersebut yang populer digunakan, yang termasuk 

kitab dasar antara lain; Bina‟ (shorf), ‘Awãmil (nahwu), ‘Aqidãt al- Awãm 

(akidah), Washoya (akhlak).  

Kitab-kitab menengah meliputi Amsilãt al-Tasrifiyyah (Sorf 

Tsanawiyah), Kailãni, Maqsũd (Sorf Aliyah), Jurumiyah,‘Imriti, 

Mutammimah (Nahwu Tsanawiyah), Alfiyyah Ibnu ‘Aqil (Nahwu 

Aliyah), Taqrîb, Safînah, Sullam al-Taufîq (Fiqh Tsanawiyah), Bayan 

(Usũl Fiqh Tsanawiyah-Aliyah), Fath al-Mu’în, Fath al-Qarîb, Kifãyat al-

Akhyãr, Fath al-Wahhãb, Mah}alli, Tahrîr (fiqh Aliyah), Kifãyat al-

‘Awãm, Jauhãr al-Tauhîd, al-Husũm al-Hamidiyah (akidah/ Tsanawiyah), 

Jalãlain, Tafsîr Munir, Ibnu Katsîr, al-Itqãn (Tafsîr-Ulũm al-Tafsîr/Aliyah) 

Bulũg al-Marãm, Sahîh Muslîm, Arba’în Nawãwi, Baiquniyah (Hadîts, 

Ulũm al- Hadîst/Tsanawiyah), Riyãd al-S}alihîn, Durrãt al-Nãs}ih}în, 

                                                           
30Wahid Marzuki. Pondok Pesantren Masa Depan Wacana Pemberdayaan dan Transformasi 

Pondok Pesantren, ( Bandung : Pustaka Hidayah , 1999) H. 147-148 
31 Ibid, Hlm 50-51 
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Minhãj al-Mughîs\ (Hadist ulũm Hadist Aliyah) Ta’lîm al-Muta’alim, 

Bidãyatul al-Hidãyah (Akhlak/Tsanawiyah), Ih}ya’Ulũm al-Din, Risãlat 

al-Munawanah (Akhlak Aliyah), Khulãs}ah Nur al-Yaqîn (tarîkh). 

Kitab khawãs (tinggi) meliputi, Jam’u al-Jawãwi, Al-Asybãh wa al- 

Nadhãir (Usũl Fiqh), fathu al Majîd (Aqîdah), Jami’ al-Bayan, al-Manãr, 

Sahîh Bukhãri (Hadist). 

Di samping kitab-kitab di atas, di pesantren juga biasanya terdapat 

amalan-amalan yang dilakukan dengan menggunakan kitab-kitab tertentu, 

di antaranya kitab manaqib Syekh Abdul Qodir Jaelani, kitab Dalãil al-

Khairãt, kitab Mujarabãt yang biasanya dibaca sebagai wirid lelakon puasa 

dan lainnya. 

Pelaksanaan pengajaran kitab ini dilakukan secara bertahap, dari kitab- 

kitab yang dasar yang merupakan kitab-kitab pendek dan sederhana, 

kemudian ketingkat lanjutan menengah dan baru setelah selesai menginjak 

kepada kitab- kitab takhasus, dan dalam pengajarannya dipergunakan 

metode-metode seperti, sorogan, bandongan, hafalan, mudzakaroh dan 

majlis ta‟lim. 

Untuk lebih jelasnya akan penulis paparkan masing-masing metode 

tersebut sebagaimana berikut : 

a. Metode Hafalan 

Metode hafalan adalah metode pengajaran dengan mengharuskan 

santri membaca dan menghafalkan teks-teks kitab yang berbahasa 

arab secara individual, biasanya digunakan untuk teks kitab 
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nadhom, seperti aqidat al-awam, awamil, imriti, alfiyah dan lain-

lain. 

Dan untuk memahami maksud dari kitab itu guru menjelaskan arti 

kata demi kata dan baru dijelaskan maksud dari bait-bait dalam 

kitab nadhom. Dan untuk hafalan, biasanya digunakan istilah setor, 

yang mana ditentukan jumlahnya, bahkan kadang lama waktunya.  

b. Metode Weton/Bandongan 

Metode ini disebut weton, karena pengajiannya atas inisiatif kiai 

sendiri, baik dalam menentukan kitab, tempat, waktunya, dan 

disebut bandongan, karena pengajian diberikan secara 

berkelompok yang diikuti oleh seluruh santri (Wahjoetomo, 1997: 

83).
32

 

Proses metode pengajaran ini adalah santri berbondong-bondong 

datang ke tempat yang sudah ditentukan oleh kiai, kiai membaca 

suatu kitab alam waktu tertentu, dan santri membawa kitab yang 

sama sambil mendengarkan dan menyimak bacaan kiai, mencatat 

terjemahan dan keterangan kiai pada kitab itu yang disebut dengan 

istilah maknani, ngasahi atau njenggoti. Pengajian seperti ini 

dilakukan secara bebas, tidak terikat pada absensi, dan lama 

belajarnya, hingga tamatnya kitab yang di baca, tidak ada ujian, 

sehingga tidak bisa diketahui apakah santri sudah memahami atau 

belum tentang apa yang di baca oleh kiai. 

 

                                                           
32 Wahjoetomo, “Perguruan Tinggi Pesantren Pendidikan Alternatif Masa Depan.” (Jakarta: 

Gema Insani Press, 1997) Hlm. 83 
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c. Metode Sorogan 

Metode ini, adalah metode pengajaran dengan sistem individual, 

prosesnya adalah santri dan biasanya yang sudah pandai, 

menyodorkan sebuah kitab kepada kiai untuk dibaca di depan kiai, 

dan kalau ada salahnya, kesalahan itu langsung dibetulkan oleh kiai  

Di pondok pesantren, metode ini dilakukan hanya oleh beberapa 

santri saja, yang biasanya terdiri dari keluarga kiai atau santri-santri 

tertentu yang sudah dekat dengan kiai atau yang sudah dianggap 

pandai oleh kiai dan diharapkan di kemudian hari menjadi orang alim.  

Dari segi teori pendidikan, metode ini sebenarnya metode 

modern, karena kalau kita pahami prosesnya, ada beberapa kelebihan 

di antaranya, antara kiai-santri saling kenal mengenal, kiai 

memperhatikan perkembangan belajar santri, dan santri juga berusaha 

untuk belajar aktif dan selalu mempersiapkan diri. Di samping kiai 

mengetahui materi dan metode yang sesuai untuk santrinya. Dalam 

belajar dengan metode ini tidak ada unsur paksaan, karena timbul dari 

kebutuhan santri sendiri. 

d. Metode Mudzakaroh / Musyawarah. 

Metode mudzakaroh atau musyawarah adalah sistem pengajaran 

dengan bentuk seminar untuk membahas setiap masalah keagamaan 

atau berhubungan dengan pelajaran santri, biasanya hanya untuk santri 

tingkat tinggi.
33

 

                                                           
33 Op.Cit, Hlm 104 
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Metode ini menuntut keaktifan santri, prosesnya santri di sodori 

masalah keagamaan tertentu atau kitab tertentu, kemudian santri 

diperintahkan untuk mengkajinya sendiri secara berkelompok, peran 

kiai hanya menyerahkan dan memberi bimbingan sepenuhnya. 

e. Metode Majlis ta’lim 

Metode ini biasanya bersifat umum, sebagai suatu media untuk 

menyampaikan ajaran Islam secara terbuka, diikuti oleh jamaah yang 

terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, juga berlatar belakang 

pengetahuan bermacam-macam dan tidak dibatasi oleh tingkatan usia 

atau perbedaan kelamin. Pengajian ini dilakukan secara rutin atau 

waktu-waktu tertentu. 

4. Kurikulum Pondok Pesantren 

Sebagai lembaga pendidikan pesantren menyelenggarakan dapat 

formal dan pendidikan non formal yang secara khusus mengajarkan agama 

yang sangat kuat dipengaruhi oleh pikiran-pikiran ulama (kiai). Kurikulum 

yang dicapai di pondok pesantren terpusat pada pendalaman ilmu-ilmu 

agama lewat pengajian kitab-kitab klasik dan sikap hidup beragama.  

Maka bila kita bicara kurikulum pesantren. Apa yang terjadi 

dilaksanakan di pesantren mulai dari pagi hingga malam itulah kurikulum 

pendidikan pesantren. Untuk melihat kurikulum pendidikan pesantren 

terlebih dahulu penulis bertolak pada pengklasifikasian pesantren untuk 

memudahkan klasifikasi pesantren. Rahim berpendapat bahwa pesantren 

tradisional (salaf) yaitu pesantren yang pengajarannya masih 
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menggunakan sistem sorogan, wetonan atau bandongan tanpa kelas dan 

batas umur. 

Mengenai bentuk-bentuk pendidikan di pesantren, kini sangat 

bervariasi yang dapat diklasifikasikan sedikitnya menjadi 5 tipe, yakni: 

a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal dengan 

menerapkan kurikulum nasional. 

b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan dalam 

bentuk madrasah dan mengajarkan ilmu-ilmu umum meski tidak 

menerapkan kurikulum nasional. 

c. Pesantren yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dalam bentuk 

madrasah diniyah.  

d. Pesantren yang hanya sekedar menjadi tempat pengajian (majelis 

ta'lim). 

e. Pesantren untuk asrama anak-anak pelajar sekolah umum dan 

mahasiswa.
34

  

Beberapa jenis kurikulum pesantren menurut antara lain: 

a. Kurikulum pengajian non-sekolah, dimana santri belajar pada beberapa 

orang kiai atau guru dalam sehari semalamnya. 

b. Kurikulum sekolah tradisional (madrasah salafiyah), di mana pelajaran 

telah diberikan di kelas dan disusun berdasarkan kurikulum tetap yang 

berlaku untuk semua santri. 

                                                           
34 Abdul, Rahim, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Bumi Aksara : Jakarta 2000) Hlm. 248 
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c. Pondok pesantren, di mana kurikulumnya bersifat klasikal dan masing- 

masing kelompok mata pelajaran agama dan non agama telah menjadi 

bagian integral dari sebuah sistem yang telah bulat dan berimbang.
35

 

 

5. Tujuan Pendidikan Pesantren  

a. Tujuan Umum Pendidikan Pesantren  

Tujuan pendidikan berarti apa yang ingin dicapai dengan 

pendidikan. Masalahnya adalah manusia yang bagaimanakah yang 

ingin dibentuk melalui pendidikan, Al-Ghazali dengan tegas 

menyatakan dengan tegas dua tujuan yaitu kesempurnaan manusia 

yang mendekatkan diri kepada Allah dan kesempurnaan manusia 

yang bertujuan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.
36

 

Tujuan pendidikan merupakan bagian terpadu dari faktor-

faktor pendidikan. Tujuan termasuk kunci keberhasilan pendidikan, 

disamping faktor-faktor lainya yaitu, pendidik, peserta didik, 

sarana dan prasarana pendidikan, serta lingkungan pendidikan. 

Mastuhu menyatakan “bahwa tidak pernah dijumpai perumusan 

tujuan pendidikan pesantren yang jelas dan standar yang berlaku 

umum bagi semua pesantren”.
37

 Pokok permasalahanya bukan 

terletak pada ketiadaan tujuan, melainkan tidak tertulisnya tujuan. 

Seandainya pesantren tidak memiliki tujuan, tentu aktivitas di 

lembaga pendidikan Islam berjalan tanpa arah dan menimbulkan 

                                                           
35 Wahid, Pesantre Massa Depan …. Op.Cit . Hlm113 

36 Langgulung, Hasan, Pendidikan Dan Peradaban: Suatu Analissa Sosio- Psikologi (Jakarta: 

Pustaka Setia Al- Husnah, 1985). Hlm. 9 
37 Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem 

Pendidikan Pesantren,(Jakarta: INIS, 1994), Hlm 59 
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kekacauan. Jadi semua pesantren memiliki tujuan, hanya saja tidak 

dituangkan dalam bentuk tulisan. 

Tujuan dan fungsi pendidikan merupakan dua hal yang 

tidak dapat dipisahkan sebagai usaha untuk menjadikan pondok 

pesantren tetap terjaga dalam eksistensinya. Pondok pesantren 

merupakan lembaga pendidikan yang unik dan berbeda dengan 

lembaga pendidikan yang lain, untuk itu pengembangan fungsi dan 

tujuan pendidikan pesantren sebagai panduan dan arah pendidikan 

sangat penting. 

Tujuan pendidikan merupakan bagian terpadu dari faktor-

faktor pendidikan. Tujuan termasuk kunci keberhasilan dalam 

proses pendidikan. Dapat dipahami bahwa tujuan pendidikan 

pesantren sama dengan dasar-dasar penetapan tujuan pendidikan 

Islam, karena pesantren bagian yang tak terpisahkan atau bentuk 

lembaga pendidikan Islam. Pendapat Muzayyin Arifin menjelaskan 

bahwa tujuan pendidikan Islam tidak lain adalah tujuan yang 

merealisasi idealitas Islami. Sedang idealitas Islami itu sendiri pada 

hakikatnya adalah mengandung nilai prilaku manusia yang didasari 

oleh iman dan takwa keapada Allah sebagai sumber kekuasaan 

mutlak yang harus ditaati.
38

 

Ketika tujuan manusia dalah ibadah, dalam pengertian 

pengembangan potensi maka ditemukan pula tujuan menurut Islam 

yaitu menciptakan manusia abid. Tujuan pendidikan isam menurut 

                                                           
38 Arifin, Muzayyin, “Filsafat Pendidikan Islam”, (Jakarta:Bumi Aksara. 2003,) Hlm 108  
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konferensi Pendidikan Islam di Islamabad tahun 1980, bahwa 

pendidikan harus merealitaskan cita-cita Islam yang mencakup 

pengembangan kepribadian muslim yang bersifat menyeluruh 

secara harmonis yang berdasarkan psikologis dan fisiologis 

maupun yang mengacu pada keimanan dan sekaligus berilmu 

pengetahuan secara berkeseimbangan sehingga terbentuklah 

manusia muslim yang paripurna yang berjiwa tawakkal secara total 

kepada Allah.  

Sebagaimana firman allah surat Al-An’am ayat 162.  

                    

 

Artinya: Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, 

hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. (Q.S. 

Al-An’am ayat 162) 

 

Fadlil Al-jamaly merumuskan tujuan pendidikan Islam yang lebih 

rinci sebagai berikut: 

1) Mengenalkan manusia kan perananya diantara sesama makhluk 

dan tanggung jawab pribadinya di dalam hidup ini. 

2) Mengenalkan manusia akan interaksi sosial dan tanggung 

jawabnya dalam tata hidup masyarakat  

3) Mengenalkan manusia akan alam ini dan mengajar mereka 

untuk mengetahui hikmah diciptakannya serta memberikan 
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kemungkinan kepada mereka untuk mengambil manfaat dari 

alam tersebut 

4) Mengaenalkan manusia akan pencipta alam ini (Allah) dan 

memerintahkan beribadah kepadanya. 
39

 

Empat tujuan tersebut meskipun saling berkaitan namun dapat 

dimengerti bahwa tiga tujuan pertama merupakan sarana untuk 

mencapai tujuan terakhir, yakni m‟rifatullah dan bertakwa kepada-

Nya, sedangkan ma‟rifat diri, masyarakat dan aturan alami tiada 

lain hanyalah merupakan sarana yang mengantarkan kita ke 

ma‟rifatullah, Tuhan pencipta alam semesta. 

Perumusan tujuan pendidikan ini menjadi pemting artinya bagi 

proses pendidikan, karena denganadanya tujuan yang jelas dan 

tepat maka arah proses itu akan tepat dan jelas. Tujuan pendidikan 

Islam dengan jelas mengarah terbentuknya insan kamil yang 

berkepribadian muslim, merupakan perwujudan manusia 

seutuhnya,takwa cerdas, baik budi pekertinya terampil kuat 

kepribadianya berguna bagi diri sendiri, agama, krluarga, 

masyarakat dan negara.  

Ibn khaldun yang dikutip ramayulis menjelaskan bahwa tujuan 

pendidikan Islam ada dua, yaitu 1) tujuan keagamaan maksudnya 

ialah beramal untuk akhirat sehingga ia menemui tuhannya dan 

telah menemukan hak-hak Allah yang diwajibkan keatasnya 2) 

tujuan ilmiah yang bersifat keduniaan yaitu apa yang diungkapkan 

                                                           
39 Wahid, Pesantre Massa Depan …. Op.Cit . Hlm117 
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oleh pendidikan modern dengan tujuan kemanfaatan atau persiapan 

untuk hidup
40

. 

Pendidikan Islam bertugas mempertahankan, menanamkan dan 

mengembangkan kelangsungan berfungsinya nilai-nilai Islami 

yang bersumber dari alquran dan alhadits. Sejalan dengan tuntutan 

kemajuan atau modernisasi kehidupan masyarakat akibat pengaruh 

kebudayaan yang meningkat, pendidikan Islam memeberikan 

kelenturan perkembangan nilai-nilai dalam ruang lingkup 

konfigurasinya
41

 . 

Dengan demikian pendidikan Islam bertujuan disamping 

menginternalisasikan nilai-nilai Islami juga mengembangkan anak 

didik agar mampu pengamalan nilai-nilai secara dinamis dan 

fleksibel dalam batas-batas konfigurasi idealitas wahyu tuhan. Hal 

ini berarti pendidikan Islam secara optimal harus mampu mendidik 

anak didik agar memiliki kedewasaan dan kematangan dalam 

beriman, bertakwa dan mengamalkan hasil pendidikan yang 

diperoleh sehingga menjadi pemikir yang sekaligus pengamal 

ajaran Islam. 

Tujuan pendidikan Islam adalah menumbuhkan pola 

kepribadian manusia yang bulat melalui latihan kejiwaan, 

kecerdasan otak, penalaran, perasaan dan indra. Tujuan akhir dari 

pendidikan Islam adalah terletak pada realisasi sikap penyerahan 

                                                           
40 Ramayulis. “Ilmu Pendidikan Islam.”(Jakarta: Kalam Mulia. 2003).Hlm 25 
41 Mashudi, Farid. “Psikologi Konseling” (Jogjakarta : Diva press, 2012 ) Hlm. 11 



 
51 

 

diri sepenuhnya kepada Allah, baik secara perorangan, masyarakat 

maupun sebagai umat manusia keseluruhannya. 

Menurut M. Arifin tujuan pendidikan Islam adalah 

menanamkan takwa dan akhlak serta menegakkan kebenaran 

dalam rangka membentuk manusia yang berpribadi dan berbudi 

luhur menurut ajaran Islam. 

Menurut Abdul fatah Jalal yang dikutip oleh masdudi tujuan 

pendidikan Islam adalah untuk mempersiapkan manusia yang abid 

yang menghambakan dirinya kepada Allah. Yaitu terbentunya 

manusia yang sempurna yang beribadah kepada Allah.
42

 

Menurut ahmad tafsir tujuan pendidikan Islam adalah 

terbentuknya manusia yang sempurna yaitu manusia yang 

beribadah kepada Allah, memiliki kesehatan jasmani, kuat secara 

mental, akalnya cerdas dan pandai serta kalbunya penuh iman 

kepada Allah . 

Menurut Al-Ghazali yang dikutip oleh Fathiyah Hasan 

Sulaiman, tujuan umumpendidikan Islam tercermin dalamdua segi, 

yaitu: 

1) Insan purna yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. 

2) Insan purna yang bertujuan mendapatkan kebahagiaan 

hidup di dunia dan di akhirat (Sulaiman, 1986: 24) 

Abdl Rahman Shaleh menyatakan tujuan pendidikan Islam 

dapat di klasifikasikan menjadi 4 dimensi, yaitu: 

                                                           
42 Ibid. Hlm 11 
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a) Tujuan pendidikan jasmani, mempersiapkan diri manusia 

sebagai pengemban tugas khalifah di bumi, melalui 

keterampilan-keterampilan fisik. 

b) Tujuan pendidikan rohani, meningkatkan jiwa dari 

kesetiaan yang hanya kepda Allahsemata danmelaksanakan 

moralitas Islami yang diteladani oleh Nabi SAW. 

c) Tujuan pendidikan akal. Pengarahan intelegensi untuk 

menemukan kebenaran dan sebab-sebabnya dengan telaah 

tanda-tanda kekuasaan Allah dan menemukan pesan-pesan 

ayat-ayat-Nya yang berimplikasi kepada peningkatan iman 

kepada sang pencipta. 

d) Tujuan pendidikan sosial adalah pembentukan kepribadian 

yang utuh yang menjadi bagian dari komunitas sosial 
43

.  

Menurut Tafsir Perumusan tujuan pendidikan pesantren yang 

identik dengan tujuan pendidikan Islam itu sendiri dalam 

merumuskannya harus memiliki beberapa aspek yaitu: 

a) Tujuan hidup manusia, memiliki misi hidup di dunia dan 

akhirat, manusia hidup bukan karena kebetulan dan sia-sia. 

Ia diciptakan dengan membawa tujuan dan tugas tertentu. 

b) Memperhatikan sifat dasar manusia seperti, beragama Islam 

dan kebutuhan individu dan keluargga sebatas kemampuan 

dan kapasitas ukuran yang ada. 

                                                           
43 Ahmadi, A & Sholeh, M..“Psikologi Perkembangan.” ( Jakarta: Rineka Cipta, 1991) Hlm. 138 - 153 
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c) Mempertimbangkan tuntutan sosial masyarakat, baik 

berupa pelestarian nilai budaya, maupun pemenuhan 

tuntutan kebutuhan hidupnya dalam mengantisipasi 

perkembangan dan tuntutan perubahan zaman, seperti 

terciptanya masyarakat madani. 

Menurut Muhammad Athahiyah al-Abrasyi tujuan pendidikan 

Islam adalah tujuan yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh Nabi 

Muhammad SAW sewaktu hidupnya, yaitu pembentukan moral 

yang tinggi, karena pendidikan moral mrupakan jiwa pendidikan 

Islam, sekalipun tanpa mengabaikan pendidikan jasmani, akal dan 

ilmu praktis. 

 Tujuan tersebut berpijak pada sabda Nabi SAW: yang Artinya 

“Aku di utus untuk menyempurnakan akhlak yang baik”. 

Tujuan pendidikan menurut Ibnu Khaldun dalam buku 

pendidikan Islam Abdullah Mujib dan Jusuf Mudzakkir, yaitu 

terdapat pada firman Allah SWT, QS Al-Qhashash : 77. Yang 

artinya : “ Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 

kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu lupa 

bagian dari (kenikamatan) duniawi”. 

Mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah sebagai muslim 

yang merupakan ujung dari takwa sebagai akhir dari proses hidup 

jelas berisi kegiatan pendidikan. Inilah akhir dari proses 

pendidikan itu yang dapat di anggap sebagai tujuan akhirnya. Insan 
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kamil yang mati dan akan menghadap Tuhanya merupakan tujuan 

akhir dari proses pendidikan Islam.
44

  

Tujuan umum pesantren adalah membina warga negara agar 

berkepribadian muslim sesuai dengan ajaran agama Islam dan 

menanamkan rasa keagamaan pada segi kehidupanya serta 

menjadikannya sebagai orang yang berguna bagi agama, 

masyarakat, dan negara
45

.  

Secara umum tujuan pendidikan pesantren sebagaiman yang 

tertulis dalam kitab Ta’lim al–Mutaalim karya Zarnuzi, sebagai 

pedoman etika dan pembelajaran di pesantren dalam menuntut 

ilmu, yaitu menuntut dan mengembangkan ilmu itu semata-mata 

merupakan kewajiban yang harus dilakukan secara ikhlas. 

Keikhlasan merupakan asas kehidupan di pesantren yang 

ditetapkan secara taktis dalam pembinaan santri, melalui amal 

perbuatan sehari- hari. Sedangkan ilmu agama yang dipelajari 

merupakan nilai dasar yang mengarahkan tujuan pendidikannya, 

yakni membentuk manusia yang memiliki kesadaran tinggi bahwa 

ajaran Islam sebagai dasar nilai yang bersifat menyeluruh . 

Menurut H.M. Arifin Tujuan umum pesantren adalah 

membimbing anak didik untuk menjadi manusia yang 

berkepribadian Islam yang sanggup dengan ilmunya menjadi 

                                                           
44 Drajat, Manpan dan Effendi, M.Ridwan,” Etika Profesi Guru”, (Bandung: Alfabeta. 2014).  Hlm 31  

45 Qomar, Mujamil, “Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi,” 

(Jakarta: Erlangga 2007) Hlm. 6  
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mubaligh Islam dalam masyarakat sekitar melalui ilmu dan 

amalnya. 

Al-Ghazali mengatakan “Dan sungguh engkau mengetahuai 

bahwa hasil ilmu pengetahuan adalah mendekatkan diri pada 

Tuhan pencipta alam, menghubungkan diri dengan ketinggian 

malaikat, demikian itu diakhirat. Adapun didunia adalah kemuliaan 

kebesaran, pengaruh pemerintahan bagi pimpinan negara dan 

penghormatan menurut kebiasaanya.” 

Tujuan pendidikan yang di rumuskan Al-Ghazali meliputi: 

a) Aspek keilmuan, yang mengantarkan manusia agar senang 

berfikir, menggalakan penelitian da mengembangkan ilmu 

pengetahuan, menjadi manusia yang cerdas dan terampil. 

b) Aspek kerohanian, yang mengantarkan manusia agar berakhlak 

mulias, berbudi pekerti luhur dan berkepribadian yang kuat. 

c) Aspek ketuhanan, yang mengantarkan manusia beragama agar 

dapat mencapai kehidupan di dunia dan akhirat .
46

 

Tujuan pendidikan Islam adalah menyiapkan peserta didik 

untuk cakap melakukan pekerjaan dunia dan amalan akhirat 

sehingga terciptanya kebahagiaan bersama dunia akhirat. Dalam 

pendidikan harus diajarkan keimnana, akhlak, ibadah dan Al-

Qur‟an yang berhubungan dengan hukum yang berlaku. 

M. Djunaedi Dhany yang telah melakukan tinjauan analisis 

tentang sasaran tujuan pendidikan yaitu: 

                                                           
46 Zainuddin, dkk,.”Seluk Beluk Pendidikan dari Al-Ghozali,” (Jakarta : Bumi Aksara. 1991), Hlm. 48 
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1) Pembinaan kepribadian anak didik yang sempurna: 

a. pendidikan harus dapat membentuk kekuatan dan 

kesehatan badan dan pikiran peserta didik. 

b.  Sebagai individu, maka anak itu harus dapat 

mengembangkan kemampuanya semaksimal mungkin. 

c. Sebagai anggota masyarakat maka anak itu harus dapat 

mempunyai tanggung jawab sebagai warga negara yang 

baik nantinya. 

d. Sebagai pekerja maka anak itu harus bersifat efektif, 

produktif, dan cinta akan kerja. 

2) Peningkatan moral, tingkah laku yang baik dan menanamkan 

rasa kepercayaan anak itu pada agama dan Tuhan. 

3) Mengembangkan intelegensia anak secraa efektif dan 

pengertian anak didik agar mereka dipersiapkan untuk 

kebahagiaan di masa mendatang
47

  

Menyimak uraian diatas dapat dinyatakan bahwa konsep 

tujuan pendidikan menurut Al-Ghazali banyak memiliki persamaan 

pokok dengan konsep pendidikan di Indonesia dalam tiga aspek 

yaitu: 

a. Aspek keilmuan 

b. Aspek kerohanian 

c. Aspek ketuhanan, 

                                                           
47 Ibid. Hlm 49  
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Tujuan pendidikan Islam mempunyai beberapa prinsip 

tertentu, guna menghantar tercapainya tujuan pendidikan islam. 

Prinsip itu adalah: 

1) Prinsip universal ialah prinsip yang memandang seluruh aspek 

agama (aqidah, ibadah dan akhlak serta muamalah), manusia 

(jasmani, rohani dan nafsani), masyarakat dan tatanan 

kehidupannya, serta adanya wujud jagat raya hidup 

2) Prinsip keseimbangan dan kesederhanaan prinsip ini adalah 

keseimbanagna beberapa aspek pada pribadi, berbagai 

kebutuhan individu dan komunitas, serta tuntunan 

pemeliharaan kebudayaan Islam dengan kebudayaan masa kini 

serta berusaha mengatasi masalah-masalah yang sedang dan 

akan terjadi.  

3) Prinsip kejelasan (Tabayyun) prisnsip yang di dalamnya 

terdapat ajaran hukum yang memberi kejelasan terhadap 

kejiwaan manusia (Qolbu, akal dan hawa nafsu) dan hukum 

masalah yang dihadapi, sehingga terwujud tujuan, kurikulum 

dan metode pendidikan. 

4) Prinsip tak bertentangan, prinsip yang didalamnya terdapat 

ketiadaan pertentangan anatra berbagai unsur dan cara 

pelaksanaanya, sehingga antara satu komponen dengan 

komponen yang lainnya saling mendukung. 

5) Prinsip realisme dan dapat dilaksanakan, prinsip yang 

menyatakan tidak adanya kekhayalan dalam kandungan 
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program pendidikan, tidak berlebihan, serta adanya kaidah 

yang praktis dan realistis yang sesuai dengan fitrah dan kondisi 

sosio ekonomi, sosio politik dan sosio kultural yang ada. 

6) Prinsip perubahan yang di ingini, prinsip perubahan struktur 

diri manusia yang meliputi jasmani dan ruhaniyah, dan 

nafsaniah, serta perubahan kondisi psikologi, sosiologis, 

pengetahuan, konsep, pikiran, kemahiran, nilai-nilai, sikap 

peserta didik untuk mencapai dinamisasi kesempurnaan 

pendidikan. 

7) Prinsip menjaga perbedaan-perbedaan individu. Prinsip yang 

memerhatikan perbedaan peserta didik, berciri2, kebutuhan, 

kecerdasan, kebolehan, minat, sikap, tahap pematangan 

jasmani, akal, emosi, sosial, dan segala aspeknya. Prinsip ini 

berpijak pada asumsi bahwa semua individu tidak sama dengan 

yang lainya. 

8) Prinsip dinamis dalam menerima perubahan dan perkembangan 

yang terjadi pelaku pendidikan serta lingkungan diman 

pendidikan itu dilaksanakan. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat penyusun 

simpulkan bahwa tujuan pendidikan pesantren adalah membentuk 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT berserta 

Nabi Muhammad SAW serta menjadikan manusia yang mampu 

memiliki pengetahuan luas tentang ilmu duniawi seperti, ilmu 
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pengetahuan alam, sosial dan teknologi, serta mampu membentuk 

manusia yang berakhlak mulia, dan bertanggung jawab. 

b. Tujuan Khusus 

Menurut H.M. Arifin Tujuan khusus pesantren adalah 

mempersiapkan para santri untuk menjadi orang yang alim dalam ilmu 

agama yang diajarkan oleh kyai yang bersangkutan dan mengamalkan 

dalam masyarakat. Adapun tujuan khusus pesantren adalah sebagai 

berikut: 

1) Mendidik siswa/santri anggota masyarakat untuk menjadi seorang 

muslim yang bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, 

memiliki kecerdasan, ketrampilan dan sehat lahir batin sebagai 

warga negara yang berPancasila. 

2) Mendidik siswa/santri untuk menjadikan manusia muslim selaku 

kader-kader ulama dan mubaligh yang yang berjiwa ikhlas, tabah, 

tangguh, wiraswasta dalam mengamalkan sejarah Islam secara utuh 

dan dinamis. 

3) Mendidik siswa/santri untuk memperoleh kepribadian dan 

mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan 

manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya 

dan bertanggung jawab kepada pembangunan bangsa dan negara. 

4) Mendidik tenaga-tenaga penyuluh pembangunan mikro (keluarga) 

dan regional (pedesaan/masyarakat lingkungannya). 
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5) Mendidik siswa/santri agar menjadi tenaga-tenaga yang cakap 

dalam berbagai sektor pembangunan, khususnya pembangunan 

mental-spritual. 

6) Mendidik siswa/santri untuk membantu meningkatkan 

kesejahteraan sosial masyarakat lingkungan dalam rangka usaha 

pembangunan masyarakat bangsa . 

 

C. Terminologi Pendidikan Islam Kontemporer 

1. Pengertian Pendidikan Islam Kontemporer  

Pendidikan Islam adalah pendidikan yang dipahami dan dikembangkan 

dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber 

dasarnya yaitu Al-Qur’an dan As-sunah. Menurut Mohammad Hamid an- 

Nasyir dan Kulah Abd Al-Qadir Darwis mendefinisikan pendidikan Islam 

sebagai proses pengarahan perkembangan manusia (ri’ayah) pada sisi 

jasmani, akal, bahasa, tingkah laku,kehidupan social dan keagamaan yang 

diharapkan pada kebaikan menuju kesempurnaan.Pendidikan Islam 

Kontemporer adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan 

sistematis untuk mengembangkan potensi anak didik berdasarkan pada 

kaidah-kaidah agama Islam pada masa sekarang. 
48

 

2. Tujuan Pendidikan Islam Kontemporer 

Tujuan Pendidikan Islam Kontemporer harus sesuai dengan tujuan 

pendidikan Nasional yang sesuai dengan UU Sisdiknas 2003 Pasal 1 ayat 

(2) yakni pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 

                                                           
48 Bakry, S. “ Menggagas Konsep Ilmu Pendidikan Islam”. (Bandung : Pustaka Bani Quraisy. 2005). Hlm 70 
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Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-

nilai agama, kebudayaan nasional dan tanggap terhadap tuntutan 

perubahan zaman.
49

 

3. Model Pendidikan Islam Kontemporer 

a. Pondok Pesantren  

Pondok pesantren adalah lembaga keagamaan, yang memberikan 

pendidikan dan pengajaran serta mengembangkan dan menyebarkan 

ilmu agama Islam. Istilah pondok, mungkin berasal dari kata funduk, 

dari bahasa arab yang berarti rumah penginapan atau hotel. Akan tetapi 

di dalam pesantren Indonesia , khusunya pulau jawa, lebih mirip 

denganpemondokkan dalam lingkungan padepokan, yaitu perumahan 

sederhana yang dipetak- petak dalam bentuk kamar- kamar yang 

merupakan asrama santri. Sedangkan istilah pesantren secara 

etimologis asalnya pe-santri-an yang berarti tempat santri. Santri atau 

murid mempelajari agama dari seorang Kyai atau Syaikh di pondok 

pesantren. Jika mencari lembaga pendidikan yang asli Indonesia dan 

berakar kuat dalam masyarakat, tentu akan menempatkan pesantren di 

tangga teratas. Namun, ironisnya lembaga yang dianggap merakyat ini 

ternyata masih menyisakan keberbagaian masalah dan diragukan 

kemampuannya dalam menjawab tantangan zaman, terutama ketika 

berhadapan dengan arus modernisasi. Untuk mengubah image yang 

agak miring ini tentunya memerlukan proses yang panjang dan usaha 

tidak begitu mudah. 

                                                           
49 Depdiknas.Undang-undang RI No.20 tahun 2003.tentang system pendidikan nasional  
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Pada saat ini, pesantren berhadap-hadapan dengan dilema antara 

tradisi dan modernitas. Ketika pesantren tidak mau beranjak ke 

modernitas, dan hanya berkutat dan mempertahankan otentisitas tradisi 

pengajarannya yang khas tradisional, dengan pengajaran yang melulu 

bermuatan Al-Qur’an dan Al-Hadis serta kitab-kitab klasiknya, tanpa 

adanya pembaharuan metodologis, maka selama itu pula pesantren 

harus siap ditinggalkan oleh masyarakat. 

Pengajaran Islam tradisional dengan muatan-muatan yang telah 

disebutkan di muka, tentu saja harus lebih dikembangkan agar 

penguasaan materi keagamaan anak didik (baca: santri) dapat lebih 

maksimal, di samping juga perlu memasukkan materi-materi 

pengetahuan non-agama dalam proses pengajaran di pesantren. Pondok 

pesantren yang ideal adalah pondok pesantren yang mampu 

mengantisipasi adanya pendapat yang mengatakan bahwa alumni 

pondok pesantren tidak berkualitas. Oleh sebab itu, sasaran utama 

yang diperbaharui adalah mental, yakni mental manusia dibangun 

hendaknya diganti dengan mental membangun. 

b. Islam Terpadu  

Seperti diketahui khalayak umum, sekolah Islam Terpadu (IT) 

berbasis pada keterpaduan antara ilmu sains dan Islam. Dalam 

kurikulum dicantumkan Tahfizul Qur’an atau mata pelajaran 

menghafal Al Qur’an serta sisipan muatan spiritual dalam mata 

pelajaran umum. Pendidikan tahfidzul Qur’an tradisional masih 

diselenggarakan oleh TPA (Taman Pendidikan Al Qur’an).Namun 
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seiring dengan makin tersibuknya siswa siswi SD, SMP, dan SMA 

membuat mereka tak lagi sempat dan mau pergi ke TPA. Sedangkan 

untuk menghafal Al Qur’an secara menyeluruh dan khusus harus 

dilakukan di podok pesantren yang belum mengakomodir kebutuhan 

mereka memperdalam ilmu sains secara bersamaan. Sedangkan 

keluarga pengafal al-qur’an di Indonesia bisa dihitung dengan jari. 

Seiring dengan berjalannya waktu dan pesatnya sekolah berbasis IT 

maka semakin banyaklah penghafal Al Qur’an (belum taraf 

seluruhnya, hanya sebagian juz saja). Walaupun begitu sekolah IT 

mampu mengembalikan budaya menghafal Al Qur’an di tengah 

masyarakat Indonesia yang lebih mengutamakan dan menghargai 

pendidikan akademis. Sayangnya kebanyakan siswa sekolah IT tak 

melanjutkan jenjang yang lebih tinggi di sekolah yang sama, ada yang 

memilih sekolah negeri karena dipandang lebih memiliki prospek ke 

depan. Siswa yang meninggalkan bangku sekolah IT memiliki 

kesulitan dalam memelihara hafalannya karena budaya menghafal al 

qur’an tidak di bawa ke rumah rumah mereka. Maka tak heran banyak 

siswa lulusan IT yang menurun jumlah hafalannya padahal pernah 

menguasai 5 juz lancar diluar kepala. 

Terlepas dari hal itu kita harus mengakui pentingnya sekolah IT 

dalam membumikan Al Qur’an di Indonesia . Perannya sebagai 

lembaga sekolah formal yang diakui pemerintah dalam hal mutu juga 

patut menjadi pelajaran bagi sekolah sekolah Islam pada umumnya. 

Dalam menghadapi era global tentu kebutuhan akan ilmuan yang tak 
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hanya pandai dalam hal akademis tapi juga dalam akhlaq dan 

spiritualitasnya menjadi kebutuhan yang pokok. Karena teknologi yang 

berkembang sedemikian pesatnya takkan mampu mengubah peradaban 

manusia menjadi lebih baik tanpa individu-individu yang memiliki 

keterpaduan pengetahuan sains dan Islam. 

c. Madrasah 

Madrasah adalah tempat pendidikan yang memberikan pedidikan 

dan pengajaran yang berada di bawah naungan Departemen Agama. 

Yang temasuk kedalam kategori madrasah ini adalah lembaga 

ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah, Mu’allimin, Mu;allimat serya 

diniyyah. Madrasah tidak lain adalah kata Arab untuk sekolah, artinya 

tempat belajar. Istilah madrasah ditanah Arab ditujukan untuk semua 

sekolah secara umum, namun di Indonesia ditukan untuk sekolah- 

sekolah Islam yang mata pelajaran utamanya adalah mata pelajaran 

agama Islam. Lahirnya lembaga ini merupakan kelanjutan sistem di 

dunia pesantren yang di dalamnya terdapat unsur-unsur pokok dari 

suatu psantren. Sedangkan pada sistem madrasah, tidak harus ada 

pondok, masjid dan pengajian kitab-kitab Islam klasik. Unsur-unsur 

yang diutamakan di madrasah adalah pimpinan, guru, siswa, perangkat 

keras, perangkat lunak, dan pengajaran mata pelajaran Islam.  

Bertitik tolak dari prinsip madrasah ini, maka pendidikan dan 

pengajarannya diarahkan untuk membentuk manusia pembangunan 

yang pancasilais yang sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan 

dan keterampilan, dapat mengembangkan kreatifitas dan penuh 
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tenggang rasa, dapat menyburkan sikap demokrasi, dan dapat 

mengembagkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang 

luhur, mencintai bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai 

dengan ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945. Adapun beberapa 

ciri dari madrasah adalah: 

a) Lembaga pendidikan yang mempunyai tata cara yang sama 

dengan sekolah. 

b) Mata pelajaran agama Islam di madrasah dijadiakan mata 

pelajaran pokok, di samping diberikan mata pelajaran umum. 
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BAB III 

BIOGRAFI SINGKAT K.H. A WAHID HASYIM 

 

A. Riwayat Hidup K.H. A Wahid Hasyim 

K.H. A. Wahid Hasyim dilahirkan pada hari jum’at legi, tanggal 15 rabi’ul 

awal 1333 H bertepatan dengan 1 juni 1914 M di desa Tebuireng, Jombang 

Jawa Timur. Dia adalah putra K.H. Hasyim Asy’ari, pendiri Nahdlatul Ulama 

(NU).
50

 Dari pasangan K.H. M. Hasyim Asy’ari - Nyai Nafiqoh binti Kyai 

Ilyas Madiun. 

Memang sejak kecil sudah ada tanda-tandanya bahwa bayi itu membawa 

sifat-sifat istimewa dikelak kemudian harinya. Oleh ayahnya mula-mula 

dipilih untuk bayi ini nama Muhammad Asy’ari terambil dari nama neneknya, 

akan tetapi konon nama itu tiada serasi, bayi itu tiada tahan memikul nama itu. 

Oleh karena itu, namanya lalu di ganti dengan nama Abdul Wahid, 

pengambilan dari seorang datuknya. Sungguh pun demikian ibunya kerap kali 

memanggilnya dengan nama Muddin, sedang kemenakannya yang masih kecil 

menyebut Pak It. Demikianlah, konon nama itu serasi dan abdul wahid 

bertambah hari bertambah besar dan bertambah sehat. 

Wahid Hasyim adalah anak kelima K.H. M. Hasyim Asy’ari dengan Nyai 

Nafiqah, dan merupakan anak laki-laki pertama dari 10 bersaudara. Nama 

aslinya adalah Abdul Wahid, tapi ketika menginjak dewasa dia lebih suka 

menulis namanya dengan A. Wahid dan ditambah nama ayahnya 
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dibelakangnya, sehingga menjadi A. Wahid Hasyim. Dan kemudian, dia lebih 

dikenal dengan Wahid Hasyim. 

Ada cerita menarik sekitar masa bayi Wahid Hasyim. Ibunya setiap kali 

mengandung selalu payah. Kepayahan tersebut dirasakan lebih parah ketika 

dia mengandung wahid hasyim, sehingga dia khawatir jika bayi yang sedang 

dikandungnya itu tidak sempurna. Dalam suasana seperti itu, dia bernazar : 

seandainya bayinya itu selamat dan tidak kurang suatu apapun, dia akan bawa 

berkunjung ke Kyai Kholil, di Bangkalan Madura, yang juga guru K.H. 

Hasyim Asy’ari. Tradisi nazar memang suatu hal yang biasa dalam tradisi 

pesantren, begitu juga mengunjungi rumah Kyai terkenal. 

Waktu baru berumur 3 tahun ia pun dibawa ibunya ke Madura untuk 

melepaskakn nazarnya kepada K M. Kholil Bangkalan. Perjalanan tidak 

semudah sekarang ini, meskipun antara tebuireng dan bangkalan tidak 

seberapa jauh. Kereta api sebagai satu-satunya alat pengangkutan ketika itu, 

penuh sesak dengan pedagang- pedagang yang pulang dari surabaya pada sore 

hari. 

Ketika mereka sampai di rumah Kyai Kholil, hari telah malam dan turun 

hujan. Namun apa yang terjadi? Mereka tidak diperbolehkan masuk kerumah 

dan juga tidak diijinkan pergi dari situ. Mereka diminta untuk tetap di depan 

rumah sambil kehujanan. Ketika hujan makin deras, sang ibu meletakkan 

anaknya dilantai halaman rumah Kyai Kholil, agar terlindung dari hujan, 

karena khawatir anaknya yang masih kecil itu akan sakit. Tapi kyai Kholil 

melarang hal ini dan memerintahkan sang ibu untuk mengambil kembali 
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anaknya. Kejadian ini diyakini sebagai pertanda bahwa sang bayi akan 

menjadi orang yang luar biasa.
51

  

Wahid Hasyim mengakhiri masa lajang nya pada usia sekitar 25 tahun 

dengan menikahi Sholehah binti KH. Bisyri Syamsuri seorang pendiri dan 

pemimpin pesantren Denanyar Jombang serta salah satu pendiri Nahdlatul 

Ulama dan pernah juga menjadi Rais Aam PBNU. Dari perkawinan ini Wahid 

Hasyim dikaruniai 6 anak, 4 putra dan 2 putri. Masing-masing adalah 

Abdurrahman Ad- Dachil (sekarang lebih dikenal dengan Abdurrahman 

Wahid atau Gus Dur), Aisyah, Salahuddin Al-Ayyubi, Umar, Chadijah, dan 

Hasyim. Sangat di sayangkan, Wahid Hasyim tidak sempat mendidik anak-

anak nya lebih lama karena ia meninggal dunia dalam usia relatif muda, 39 

tahun, tepat nya pada 19.  

April 1953, saat perjalanan menuju Sumedang untuk menghadiri rapat 

pengurus Nahdlatul Ulama. Bahkan anak bungsunya lahir setelah Wahid 

Hasyim meninggal. Namun kecerdasan yang luar biasa dan kepandaian nya 

berorganisasi paling tidak diwarisi oleh anak sulungnya yang pernah menjadi 

ketua umum PBNU namun beliau juga telah wafat pada 31 Desember 2009 

yang lalu. 

 

B. Pendidikan K.H. Wahid Hasyim 

Sebagai anak seorang kyai terkenal, Wahid Hasyim tumbuh dan 

berkembang dalam lingkungan pesantren yang sarat dengan nilai-nilai 

keagamaan. Pendidikan dasar nya dilalui dilingkungan rumahnya. Sejak usia 5 
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tahun ia sudah belajar membaca Al-qur’an yang dibimbing langsung oleh 

ayahnya. Ia menempuh pendidikan madrasah dari lingkungan pesantren 

Tebuireng dan malam harinya mendapat pelajaran khusus dari ayah nya. 

Kondisi ini dilakoni sampai usia 12 tahun.
52

 

Sebagai anak tokoh, Wahid Hasyim tidak pernah mengenyam pendidikan 

dibangku sekolah Pemerintah Hindia Belanda. Dia lebih banyak belajar secara 

otodidak. Selain belajar di madrasah, dia banyak mempelajari sendiri kitab-

kitab dan buku berbahasa arab. Wahid hasyim mendalami syair-syair 

berbahasa arab dan hafal diluar kepala, selain menguasai maknanya dengan 

baik. 

Kitab-kitab klasik yang dipakai dipesantren seperti Fath al-Qarib, 

(kemenangan bagi yang dekat) dan al-Minhaj al-Qowim (jalan yang lurus), 

sudah beliau pelajari di usia tujuh tahun. Buku tentang kesusastraan, seperti 

Diwan Asy- Syu’ara (kumpulan penyair dan syair-syairnya), juga dilahapnya. 

Wahid hasyim kecil adalah anak yang sangat cerdas dan gemar membaca. 

Dia tidak pernah mondok dalam pengertian yang sebenarnya, sebagaimana 

kebiasaan anak-anak kyai saat itu dan bahkan sampai sekarang. Dia memang 

sempat mondok di pondok Siwalan Pandji, Sidoarjo, tahun 1927 tapi hanya 

dalam hitungan hari. Demikian pula yang terjadi ketika dia mencoba mondok 

di Lirboyo, Kediri. Tapi berkat kecerdasan dan kegemarannya membaca, dia 

belajar dia sudah mampu mengajar beberapa kitab, seperti al-Darur al-Bahiya 

dan kafrawi. 
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Belajar secara otodidak juga dia lakukan dalam bidang-bidang lain. 

Misalnya, meski dia tidak pernah belajar disekolah umum, Wahid Hasyim 

sudah bisa baca tulis huruf latin. Demikian pula dalam bahasa Belanda dan 

Inggris. Dia belajar sendiri ketiga bidang tersebut dengan jalan berlangganan 

majalah-majalah dan membaca buku-buku yangditulis dalam huruf latin, baik 

berbahasa Melayu, Belanda dan Inggris. Diantara majalah yang berlangganan 

adalah Penjabar Semangat, Daulat Rakjat, Pandji Pustaka, Sumber 

Pengetahuan, disamping majalah-majalah berbahasa Arab, seperti Ummul 

Qurra dan Shautul Hijaz. 

Dalam usia 15 tahun, wahid hasyim betul-betul mulai kerajinan membaca. 

Dan karena hobinya inilah matanya menjadi agak rusak sehingga harus 

memakai kacamata. Namun hal itu tidak mengurangi kebiasaannya membaca, 

bahkan makin bertambah. Beruntung , dia adalah anak seorang kyai yang 

terkenal yang secara ekonomi berkecukupan, sehingga kebiasaannya ini tentu 

saja tidak menjadi masalah. Bagi banyak orang, dalam masa itu, mendapatkan 

bacaan-bacaan seperti tersebut di atas jelas bukan suatu hal yang mudah dan 

murah. Tapi dia bisa mendapatkannya secara berkala. Dan pengaruh banyak 

membaca ini ternyata cukup besar terhadap siakap dan tingkah laku wahid 

hasyim dalam kehidupan sehari-hari. 

Dengan bermodalkan pengetahuan yang dia miliki, wahid hasyim muda 

pun telah berfikir secara sistematis untuk memecahkan masalah-masalah yang 

berkaitan dengan umat, dengan melakukan studi kooperatif dengan berbagai 

tingkatan kehidupan diluar umat islam. Sehingga membuat wahid hasyim bisa 

berfikir modern pada zamannya dan mampu berperan aktif dalam 
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pembangunan pembangunan Indonesia. Sebagai anak seorang anak pengasuh 

pesantren yang berpengaruh, wahid hasyim mempunyai posisi yang strategis 

untuk mengarahkan perkembangan pendidikan pesantren-pesantren di Jawa. 

banyak hal secara otodidak. Jadi, meski tidak pernah mondok, pada usia 16 

tahun 
53

.  

Ketika berusia 18 tahun wahid hasyim ke mekkah bersama pamannya, 

muhammad ilyas. Kepergannya disamping untuk menunaikan ibadah haji dan 

juga untuk menuntut ilmu. Muhammad ilyas juga merupakan anak yang 

cerdas, sehingga KH. Hasyim Asy’ari banyak berharap kepada keduanya. 

Bahkan keduanya sejak di Tebuireng sudah saling bersaing masalah pelajaran. 

Namun belum begitu lama di Mekkah, wahid hasyim sudah kembali ke tanah 

air, sementara pamannya tetap tinggal disana sendirian. 

Dari beberapa literatur yang ada, tak begitu jelas siapa yang membina 

wahid hasyim selama di Mekkah. Namun dia termasuk sosok yang pandai 

bergaul. Sehingga kawannya cukup banyak yang datang dari berbagai 

mancanegara. Dan hal itupun otomatis mempuyai dampak yang cukup positif 

dalam miningkatkan cakrawala berpikirnya. Selama dia di Mekkah dia tidak 

mengalami kesulitan, baik membaca literatur maupun berkomunnikasi dengan 

sesamanya. Hal ini dikarenakan sebelumnya dia sudah gemar membaca buku- 

buku dan majalah-majalah dengan berbagai bahasanya. 
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C. Ciri Fisik dan Kepribadian K.H. A. Wahid Hasyim 

Walau Hasyim bertubuh agak pendek, sedikit gemuk dengan kulit sawo 

matang dan berhidung mancung. Lehernya sedikit pendek dan dadanya 

bidang, dengan tahi lalat di dada, bahu kiri sebelah atas, dan salah satu ujung 

jarinya. 

Sejak kecil Wahid Hasyim sudah mengenal dan meresapi kehidupan 

pesantren yang berorientasi ingin memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. 

Di lingkungan pesantren dia menyaksikan kehidupan santri yang sederhana, 

bergotong royong ttapi penuh aktivitas belajar untuk mencapai cita-cita. Sejak 

usia kanak-kanak Wahid Hasyim biasa menempatkan diri dengan teman yang 

sebayanya, bermain bersama dengan tetangga sekitar pesantren. Pada sewaktu 

ketika keluarganya mempunyai hajat (baik resepsi untuk pesantren/keluarga 

dengan menyediakan makanan dalam jumlah besar), dia selalu mengajak 

teman- temannya untuk ikut menikmati. Sebaliknya, dia juga selalu 

menghadiri resepsi yang diselenggarakan oleh tetangga dekatnya atau kerabat 

lain yang mempunyai hajat, baik dengan teman sebayanya maupun dengan 

orang tua nya. Walaupun dengan demikian waktu untuk bermain sangat 

sedikit jika dibandingkan dengan waktu belajar. Seolah-olah kehidupannya 

diwarnai kedisiplinan belajar di pesantren. Cara wahid hasyim untuk 

mengatasi mengantuk ketika asyik membaca yaitu dengan cara mandi dan 

berwudhu. Ini dikarenakan bacaan tersebut mendesak untuk dipahami. Selain 

pandai dan gemar membaca, wahid hasyim juga dikenal peramah dan pandai 

mengambil hati orang. Dia juga suka bergaul dengan siapa saja, tanpa 

memandang keturunan, pangkat dan jabatan dan suka menolong kawan. 
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Hidupnya sederhana, ilmunya mendalam, dan cara berfikirnya moderat. 

Karena itu menjadi mudah baginya untuk melakukan sesuatu dalam kondisi 

apapun. Tidak menjadi soal baginya kalau sewaktu-waktu harus menggunakan 

kain pantalon, atau jas berdasi tanpa mengenakan kopiah hitam, sementara 

dikesempatan yang lain dia mesti mengenakan kain sarung atau baju taqwa. 

Ketika berada di Jombang, untuk menunjang aktifitas nya sehari-hari, KH. A. 

Wahid Hasyim memiliki kendaraan pribadi mobil merk Chevrolet Cabriolet 

berwarna putih. Sedangkan di Jakarta, dia biasa menyetir sendiri mobil 

Fiatnya. 

Salah satu kebiasaan yang melekat pada diri wahid hasyim adalah 

kegemaran berkirim surat kepada kawan-kawannya. Berkirim surat menjadi 

salah satu media silaturahim yang di pilih dikala yang bersangkutan tidak 

banyak kesempatan untuk bersilaturahim secara langsung. Surat-surat itu pada 

umumnya berisi pandangan politik, arah perjuangan, dan cita-citanya. 

Segalanya ditulis dengan bahasa yang menarik, lancar dan tak lupa di bumbui 

humor segar. 

Wahid Hasyim terkenal memiliki cita rasa humor yang tinggi. Kepada 

siapa saja dia biasa melemparkan joke-joke segar, untuk mencairkan suasana 

sehingga komunikasi bisa berjalan lancar dan akrab. Dimata keluarga, wahid 

hasyim adalah sosok ayah yang sangat baik. Di tengah-tengah kesibukkan 

beliau, sempat mengajar mengaji, nyisirin anak perempuannya, mengajak 

jalan-jalan, mengantar sekolah. Seperti umumnya seorang ayah. Pada waktu 

itu kota tak begitu besar, lalu lintas sangat lengang. Beliau adalah orang yang 

sibuk bahkan super sibuk, dari pagi sampai malam menerima tamu, ganti-ganti 
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kegiatan. Tapi menyempatkan diri untuk anak- anaknya. Jadi, beliau adalah 

ayah yang sangat baik. Beliau juga seorang yang cerdas secara intelektual dan 

spiritual. Beliau selalu berpuasa, kecuali pada hari- hari tertentu yang tidak 

diperbolehkan untuk berpuasa. 

 

D. Aktivitas Sosial dan Politik Wahid Hasyim 

Di usia 20 tahun, Wahid Hasyim sudah menghabiskan waktunya untuk 

aktifitas Nahdlatul Ulama (NU) yang didirikan oleh, antara lain ayah 

handanya, KH. Hasyim Asy’ari. Meski anak sang pendiri, tapi karir di ormas 

terbesar pengikut nya ini beliau rintis dari bawah, dari ranting Tebuireng 

sampai menjadi Ketua Pendidikan Ma’arif NU. Ketua NU memishkan diri 

dari Masyumi dan berubah menjadi partai politik, tahun 1950, Wahid Hasyim 

terpilih sebagai Ketua Biro Politik NU 
54

. 

Pada 1939 NU masuk menjadi anggota MIAI (Majelis Islam A’la 

Indonesia) berdiri pada tahun 1937 dalam kongres Islam adalah federasi 

organisasi-organisasi Islam yang sangat anti kolonial dan non-koperatif 

terhadap penjajah. Sedangkan Masyumi sendiri pertama kali didirikan pada 

Oktober 1943. Pos pertama yang diduduki Wahid hasyim ketika NU 

bergabung dengan Masyumi adalah sebagai Wakil Ketua Masyumi, sementara 

Ketua Masyumi saat itu dijabat ayahandanya, KH. Hasyim Asy’ari, karena 

KH. Hasyim Asy’ari tetap memilih di jombang,memimpin pondok 

pesantrennya, maka yang menjalankan tugas sehari-hari adalah Wakil Ketua 

yaitu Wahid Hasyim. Selanjutnya pada masa pendudukan Jepang, Wahid 

                                                           
54

 Herry Mohammad, Dkk, Op Cit. h.35 



 
76 

Hasyim menjadi wakil kepala kantor urusan agama pusat, Shumubu. Sekali 

lagi, disini yang menjabat sebagai kepalanya adalah KH. Hasyim Asy’ari. 

Shumubu dapat dikatakan kelanjutan dari Kantoor Vor Inlandse Zaken 

(Kantor Urusan Pribumi) pada masa Belanda. Lembaga shumubu pertama kali 

dipimpin orang jepang, Kol. Horie, kemudian digantikan Hoesain 

Djajadiningrat. Sesuai dengan perubahan kebijakan Jepang yang lebih 

konsiliatori terhadap kalangan islam, lembaga ini mengalami reorganisasi; 

KH. Hasyim Asy’ari kemudian diangkat sebagai kepala shumubu. 

Karir Wahid Hasyim dalam pentas politik Nasional terus melejit. Dalam 

usia nya yang masih muda, beberapa jabatan penting telah disandang, baik 

kepengurusan NU maupun Masyumi. Bahkan ketika Jepang membentuk 

badan yang bertugas meyeidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia 

(BPUPKI), pada tanggal 7 Desember 1944, Wahid Hasyim adalah salah satu 

anggota termuda setelah BPH. Bintoro, dari 62 orang yang ada. Waktu itu, 

Wahid Hasyim berusia 33 tahun, sementara Bintoro 27 tahun. Sebagai tokoh 

muda, dia juga diangkat menjadi penasihat Panglima Besar Jendral 

Soedirman. Dia juga merupakan tokoh termuda dari sembilan tokoh Nasional 

yang menandatangani Piagam Djakarta, sebuah piagam yang melahirkan 

proklamasi dan konstitusi negara. 

 

E. Kumpulan Tulisan KH. Abdul Wahid hasyim 

Wahid Hasyim adalah seorang tokoh yang aktif dan produktif dalam 

menulis. Namun yang disayangkan adalah belum sampai dicetak sebagai 

buku. Banyak artikel beliau baik yang menyangkut keagamaan, pendidikan 
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maupun tentang politik di publikasikan diberbagai majalah dan koran. Dan 

pemikiran beliau dikumpulkan dalam buku yang diterbitkan oleh Kementrian 

Agama serta banyak para cendekia yang menuliskan pemikiran beliau dalam 

bentuk buku. 

Buku-buku yang membahas kehidupan, pemikiran dan perjuangan beliau 

mungkin sudah tidak bisa ditemukan dipasaran lagi. 

Karya buku yang membahas tentang Wahid Hasyim : 

a. K.H.A Wahid hasyim ; Mengapa memilih NU?, 1985 

b. Karisma Ulama : Kehidupan Rangkas 26 Tokoh NU, 1998 

c. The Founding Father; Pesantren Modern Indonesia, jejak langkah 

K.H.A Wahid hasyim, 2006 

d. Wahid Hasyim; Biografi Singkat (1914-1953), 2009 

e. K.H. Abdul Wahid hasyim, Pembaru Pendidikan Islam dan Perjuangan 
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BAB IV 

ANALISIS DATA PENELITIAN 

 

 

A. Analisis Data Penelitian 

1. Pemikiran K.H. Abdul Wahid Hasyim Tentang Pendidikan 

Pesantren 

Sebagai seorang yang lahir, di didik, dan dibesarkan dilingkungan 

pesantren, wajar apabila arus pemikiran AWH sangat kental dengan 

nilai-nilai ke Islaman. Berkat kecerdasan yang luar biasa dan pergaulan 

yang luas, mendorong cakrawala wawasan AWH tidak hanya terbatas 

di pesantren saja. Ia tampil menjadi tokoh nasional yang ikut mewarnai 

sejarah kemerdekaan, dan salah satu yang membidani konstitusi di 

Indonesia. Untuk itulah, dalam salah satu tulisannya, ia mengajak umat 

Islam untuk bangkit dan keluar dari stagnasi peradaban. AWH 

menyerukan dua strategi perjuangan umat Islam, yaitu: Pertama, 

tingkatan “tenaga mobil”, yaitu tenaga pemimpin-pemimpin yang 

berpendidikan cara Barat, namun tak punya pengaruh di basis massa; 

dan kedua, tingkatan tenaga massa melalui pengaruh para ulama yang 

punya pengaruh kuat di tingkatan massa.
55

 

Gagasan pembaruan pendidikan pesantren dari AWH bisa dilacak 

semenjak ia pulang dari belajar di Makkah. Sejak saat itu ia mulai aktif 

membantu ayahnya mendidik para santri. Karena memiliki semangat 

perubahan yang tinggi, didukung basis epistemologi Islam dan 
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keilmuan modern, maka yang ia lakukan adalah mengupayakan 

pembaruan pendidikan di pesantrennya. Dalam berbagai pemikiran dan 

tindakannya, AWH menekankan perlunya pesantren melakukan 

inovasi agar up-date dan bergerak dinamis dengan ritme gelombang 

perkembangan zaman. Sebagaimana diketahui, dinamika sistem 

pendidikan pesantren adalah pergeseran, perubahan dan 

perkembangannya pesantren sesuai dengan perkembangan zaman. 

Faktor yang tidak bisa dipungkiri adalah relevansi kualitas dari sistem 

pendidikan pesantren yang sangat bergantung pada kualitas kiai 

sebagai tokoh kunci. Maka dari itu, yang dilakukan oleh AWH adalah 

peningkatan kualitas para santri. Di antara sasaran perubahan yang ia 

lakukan adalah metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar, 

tujuan dan harapan santri belajar di pesantren dan pengenalan mata 

pelajaran dari Barat.
56

 Secara garis besar pembaruan pendidikan Islam 

terutama di pesantren yang dilakukan oleh AWH bisa diklasifikasikan 

dalam beberapa aspek, antara lain: metode pengajaran, kurikulum dan 

pembaruan institusi. 

a) Pembaruan di Bidang Metode Pengajaran 

Dalam hal pembaruan metode pengajaran dalam pendidikan Islam 

khusus di pesantren, AWH mengkritik dua metode pembelajaran 

yang telah lama diterapkan, yaitu sorogan dan bandongan. Pada 

sistem sorogan, seorang guru harus mengawasi, menilai, dan 

membimbing secara individual kemampuan seorang santri. Di sisi 
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lain, santri juga dituntut harus “mempresentasikan” kemampuannya 

dalam membaca kitab kuning face to face dengan sang kiai. 

Sedangkan pada sistem bandongan, seorang guru akan membacakan, 

menerjemahkan, menerangkan, dan mengulas sebuah kitab yang 

dalam hal ini adalah kitab klasik (lazim disebut kitab kuning) di 

hadapan sekelompok santri yang mendengarkan dan menyimak 

penjelasan tersebut sambil memberi catatan pada kitab miliknya 

sendiri. AWH pada kerangka ini tidak ingin menghapus metode 

pengajaran tersebut, tetapi hanya mengusulkan untuk mengadopsi 

sistem tutorial, sebagai ganti dari metode bandongan. 

Menurut AWH, metode bandongan sangat tidak efektif dalam 

mengembangkan inisiatif santri.
57

 Hal ini disebabkan, di majlis ilmu 

dimana metode bandongan diterapkan, santri hanya datang 

mendengar, menulis, dan menghafal pelajaran yang diberikan; tidak 

ada ruang atau kesempatan bagi santri untuk mengajukan pertanyaan 

dan bahkan mendiskusikan pelajaran. AWH sampai pada kesimpulan 

awal bahwa metode bandongan menjadikan santri pasif dan 

cenderung tidak produktif. Selain itu, menurut AWH, sistem 

bandongan menutup rapat pintu kreativitas dan inisiatif santri karena 

hanya berlangsung satu arah. Dialog antara kiai dan santri menjadi 

sesuatu yang “tabu” atau bahkan “haram” keberadaannya. 

Untuk itulah ia menawarkan ide tentang pengajaran memakai 

metode tutorial. Metode ini tidak perlu dilakukan oleh guru/kiai 
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secara langsung, tetapi juga bisa dilakukan oleh para santri senior 

selaku badal (wakil) dari guru/kiyai. Dengan metode ini, para santri 

dibiasakan untuk terlibat dalam diskusi intensif dengan para tutornya. 

Selain itu, nampaknya dengan menerapkan sistem ini, AWH berharap 

dapat mengurangi hubungan patron-klien yang masih sangat kuat di 

antara kiai/guru dan santri. Proses memperoleh ilmu pengetahuan 

bagi para santri, perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip logika atau 

rasionalitas. Penggunaan logika ini ditekankan AWH dalam metode 

pembelajaran memakai sistem tutorial, sehingga santri memiliki 

ruang kreatif dan improvit dalam pembelajaran. Bahkan pada konteks 

ini, dialektika pemikiran merupakan sebuah hal yang ditekankan 

untuk menemukan dan melebarkan pemikiran. Proses pengajaran 

sistem tutorial ini pun sesungguhnya juga memancing nalar kritis 

para santri agar leluasa melakukan analisis sesuai dengan kapasitas 

keilmuannya. 

Selain itu, AWH juga mengoreksi harapan para santri belajar di 

pesantren. Ia mengusulkan agar kebanyakan santri yang datang ke 

pesantren tidak berharap menjadi ulama’. Karenanya, mereka tidak 

perlu menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam mengakumulasi 

ilmu agama melalui teks-teks Arab. Mereka dapat memperoleh ilmu 

agama dan buku-buku yang ditulis dengan huruf latin dan 

menghabiskan sisa waktunya untuk mempelajari berbagai ilmu 

pengetahuan dibarengi kemampuan menguasai keterampilan yang 

berguna secara langsung di tengah masyarakat dimana mereka 
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berada. Hanya sebagian kecil saja yang memang dipersiapkan untuk 

menjadi ulama yang diajarkan karya klasik para ulama shaleh (as-

salaf as-shaleh).
58

 Hanya saja dua usulan tersebut masih belum 

diterima oleh KH. M. Hasyim Asy’ari; karena ide-ide AWH ini 

masih dianggap radikal dan bertolak belakang dengan pemikiran para 

kiai saat itu.
59

 

Selain ide-ide tersebut, menurut Masyhuri ada beberapa ide 

inovatif lainnya yang AWH tawarkan sebagai ide alternatif, antara 

lain: pertama, para santri tidak perlu menghabiskan waktu sampai 

puluhan tahun untuk belajar bahasa Arab dan mengakumulasi 

pengetahuan dari para kiai berbagai pesantren; kedua, para santri 

dapat mempelajari agama Islam dari buku-buku yang ditulis dengan 

bahasa non-Arab; dan ketiga, para santri dapat memfokuskan 

waktunya untuk mempelajari berbagai pengetahuan dan keterampilan 

lainnya yang dapat digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri dan 

masyarakat. Pada hakikatnya, inovasi yang ditawarkan oleh AWH ini 

merupakan jawaban atas kritik yang dialamatkan ke pesantren 

sebagai lembaga yang dianggap statis dan jumud. Pesantren berada di 

wilayah yang sedikit ambigu; ia tidak harus meninggalkan keemasan 

“masa lalu” sekaligus membuka ruang untuk mengadaptasi berbagai 

inovasi yang relevan dan kontekstual. Hal ini merupakan sebuah 

implementasi dari sebuah adagium yang berbunyi al-Muhafadhat ‘ala 

al-Qadimal-Salihwaal-Akhdzbial-Jadid al-Aslah yang secara bebas 
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dimaknai sebagai upaya ”menjaga sesuatu yang lama (klasik) yang 

positif, sambil mengadopsi sesuatu yang baru yang lebih aktual dan 

positif ”.
60

 

Pengaplikasian adagium tersebut merupakan sebuah bentuk 

implementasi ruang dinamis pesantren. Di satu sisi, sebagai lembaga 

pendidikan Islam, pesantren dengan kukuh menjaga dan melestarikan 

warisan klasik (al-turathal-qadim) berupa khazanah keilmuan Islam 

zaman keemasan yang lazim disebut ”kitab kuning”. Sehingga dari 

kerangka ini, pesantren tetap menjaga kesinambungan nilai-nilai 

pemikiran ke Islaman yang dimuculkan oleh ulama salaf. 

Melihat konstruksi tersebut, jelasnya pemikiran progresif terkait 

dengan reformasi sistem kependidikan pesantren yang dilakukan oleh 

AWH tetap mempertahankan metode bandongan dan sorogan–nilai-

nilai lama (yang baik) sembari menyisipkan metode pembelajaran 

tutorial–nilai baru (yang lebih baik). Selain itu, dengan mengubah 

perspektif ”tujuan santri” belajar di pondok, ia berharap dimanapun 

nantinya santri berada, ia bisa mengabdi di masyarakat sebagai 

seorang ulama’ yang beretika dengan membawa kemanfaatan, bukan 

hanya melalui jalur keagamaan saja. 

Dengan demikian, berbagai hal yang dilakukan oleh AWH melalui 

pola pembaruan metodologis maupun pembaruan perspektif para 

santri belajar di pondok, memiliki relevansi gagasan pembaruan 

pendidikan Islam sebagaimana yang pernah digagas oleh pemikir 
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modernis kebangsaan Pakistan yaitu Fazlur Rahman. Keterkaitan 

tersebut terutama pada analisis tentang kebangkitan pendidikan 

Islam; ia menyatakan, ...membangkitkan ideologi umat Islam tentang 

pentingnya belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Beliau 

juga melajutkan bahwa pembaruan di bidang metode pendidikan 

Islam yaitu dari metode mengulang-ulang dan menghafal pelajaran ke 

metode memahami dan menganalisis.
61

 

b) Pembaruan di bidang Peningkatan SDM Santri 

Selain itu,  AWH juga melakukan pembaruan sistem pendidikan 

pesantren di bidang peningkatan SDM santri. Apalagi diri AHW 

adalah seorang yang memiliki visi masa depan, tidak heran jika ia 

memilih mendirikan perpustakaan di Tebuireng. Jumlahnya ± 1.000 

koleksi buku dengan berbagai tema. AWH sendiri mempunyai 

keyakinan jika perpustakaan merupakan sarana untuk meningkatkan 

kemampuan santri di bidang intelektual maupun aktivitas di 

masyarakat (Atjeh 1957).
62

 

Memang jika dilihat dari aspek teoritis, perpustakaan mempunyai 

tiga kegiatan pokok, yaitu: pertama, mengumpulkan (to collect) 

semua informasi yang sesuai dengan bidang kegiatan dan misi 

organisasi dan masyarakat yang dilayaninya. Kedua, melestarikan, 

memelihara, dan merawat seluruh koleksi perpustakaan, agar tetap 

dalam keadaan baik, utuh, layak pakai, dan tidak lekas rusak baik 
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karena pemakaian maupun karena usianya (to preserve). Dan ketiga, 

menyediakan dan menyajikan informasi untuk siap dipergunakan dan 

di berdayakan (to make availlable) seluruh koleksi yang dihimpun di 

perpustakaan untuk dipergunakan pemakainya.
63

 Melihat kegiatan 

perpustakaan tersebut bisa dikatakan bahwa AWH telah melakukan 

lompatan epistemologis untuk meningkatkan SDM santri. Bahkan 

lompatan tersebut mampu memadukan sisi keilmuan keagamaan 

dengan ilmu-ilmu sekuler. 

Artinya, santri dikenalkan dengan berbagai ilmu pengetahuan yang 

diarahkan pada pembentukan wawasan keilmuan agama dan non 

agama. Dengan bekal keilmuan integratif ini, AWH mengharapkan 

santri tidak hanya menjadi sosok yang ahli ilmu agama tapi juga bisa 

berkiprah di ranah yang berbeda dengan pengetahuan lainnya. Dari 

dasar inilah, AWH sangat percaya akan kekuatan perpustakaan 

sebagai medium untuk membuka wawasan santri melalui koleksi 

referensi (buku, kitab kuning, dan lain sebagainya). Wajar apabila, 

AWH terus menerus melakukan pembenahan untuk meningkatkan 

SDM santri yang dianggap tidak harus menjadi sosok ulama’–ahli 

dalam bidang agama saja. Apalagi ia berkeyakinan bahwa tujuan 

santri berada di pesantren adalah untuk menjadi subjek yang 

bertaqwa dan memiliki keterampilan untuk hidup. Artinya, AWH 

melakukan investasi SDM pesantren dengan membekali para santri 

dengan wawasan dan pengetahuan integralistik (agama dan umum) 
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serta keterampilan. Pada konteks ini bisa dikatakan bahwa AWH 

memberdayakan potensi head (rasionalitas), heart (spiritualitas), dan 

hand (keterampilan). 

Dengan demikian, AWH sangat memperhatikan tumpuan serta 

tujuan utama reformasi sistem pendidikan pesantren yang berakhir 

pada SDM santri. Hal ini juga bisa dibaca bahwa AWH 

mementingkan dan meningkatkan harkat serta martabat kemanusiaan 

santri –baca subjek dan objek pendidikan Islam. Sebagaimana dalam 

salah satu riset yang dilakukan oleh Zainuddin Syarif & Abdul Gaffar 

yang menemukan, di dalam pemikiran pendidikan AWH terdapat 

pendidikan multikulturalisme tauhidiq. Ini merupakan representasi 

upaya atau satu medium untuk melakukan metamorfosis keshalehan 

sosial melalui kesetaraan dan keadilan sosial dalam pembelajaran. 

c) Pembaruan Pendidikan di Bidang Institusi dan Kurikulum 

`Gagasan pembaruan pendidikan yang monumental pada lintasan 

era kehidupan AWH adalah saat ia mempelopori berdirinya 

Madrasah Nizamiyah pada tahun 1935. Munculnya madrasah ini 

terinspirasi dari kegemilangan Madrasah Nizamiyah yang dibangun 

pemimpin Saljuk, Nizamul Mulk, pada tahun 1092. Awalnya, AWH 

memang memandang bahwa terbatasnya mata pelajaran yang 

diberikan di pesantren, membuat santri sulit bersaing dengan 

temannya yang belajar dengan menggunakan sistem pendidikan 

Barat. Kelemahan santri, menurutnya adalah kurangnya penguasaan 

terhadap ilmu-ilmu Barat, seperti penguasaan bahasa asing dan 
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keterampilan hidup.
64

 Dengan dibekali keterampilan hidup, ia 

berharap para santri mampu bersaing untuk memperebutkan posisi 

dan peranan penting di tengah masyarakat seperti lulusan lembaga 

pendidikan umum. Madrasah yang awal mulanya tidak disetujui oleh 

ayahnya ini kemudian dikelola dengan menggunakan sistem klasikal 

atau berjenjang, sebuah hal baru di pesantren saat itu. Aboebakar 

Atjeh menilai, gagasan modernisasi pesantren dengan corak klasikal 

ini memang merupakan gagasan orisinil AWH, sebab tidak ada 

kemiripan tipe madrasah yang dibangun di Indonesia, sebelum 

berdirinya Madrasah Nizamiyah yang digagas oleh AWH. 

Ahmad Zaini bahkan menilai bahwa gagasan modernisasi 

kurikulum pesantren melalui pola klasikal (berjenjang) yang digagas 

AWH juga banyak dipengaruhi oleh sekolah model Barat. Dia 

berargumen bahwa Moh. Ilyas sepupu AWH, yang belakangan juga 

menjadi Menteri Agama RI adalah lulusan HIS (Holland Indische 

School) adalah sosok yang memberikan pengaruh besar terhadap ide 

modernisasi yang dilakukan oleh AWH.
65

 Pada akhirnya, Zaini 

memiliki kesimpulan bahwa sistem pembaruan pendidikan yang 

digagas oleh AWH merupakan model yang unik, yakni model 

pendidikan yang cukup moderm yang menggabungkan model 

pendidikan pesantren dengan model yang dikembangkan di sekolah 

Barat. 
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Selain memakai pola klasikal, Madrasah Nizamiyah juga memakai 

kurikulum integral antara ilmu agama dan ilmu umum. AWH 

menolak anggapan adanya pemisahan antara ilmu agama dan ilmu 

umum. Karena itulah, yang pertama kali ia lakukan melalui Madrasah 

Nizamiyah adalah dengan memperbarui kurikulum. Institusi baru 

yang digagas oleh AWH menggunakan ruang kelas dengan 

kurikulum 70% pelajaran umum dan 30% pelajaran agama. 

Meskipun beliau tidak pernah mengenyam pendidikan di sekolah 

Barat yang dikelola Belanda, akan tetapi dengan visi pendidikannya, 

AWH memperkenalkan ilmu-ilmu umum (sekuler) di Madrasah 

Nizamiyah, seperti aritmatika, sejarah, geografi, dan ilmu 

pengetahuan alam, lalu disertai dengan pelajaran bahasa Indonesia, 

Inggris dan Belanda. Pada dasarnya ada tiga pendekatan pembaruan 

pendidikan yang dilakukan pada waktu itu, yaitu pengislaman 

pendidikan sekuler modern, menyederhanakan silabus-silabus 

tradisional dan menggabungkan cabang-cabang ilmu pengetahuan 

lama dengan cabang-cabang ilmu pengetahuan modern. AWH 

memilih melakukan aspek yang ketiga. Dengan demikian terjadi 

keseimbangan pola pikir para santri. 

Inovasi AWH dalam merombak secara evolutif kurikulum 

pesantren Tebuireng, melalui Madrasah Nizamiyah, sesungguhnya 

merupakan usaha memenuhi standarisasi lulusan bagi para santri 

yang cakap dan mandiri. Selain itu, hal ini merupakan bentuk 

aktualisasi kebijakan AWH dalam standarisasi isi dalam dunia 
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pendidikan, sehingga terciptanya keseimbangan (tawazun) ilmu-ilmu 

naqliah dan aqliyah, antara keilmuan agama yang disakralkan dan 

keilmuan umum yang profan. Penerapan metode tutorial di samping 

sistem bandongan, sorogan, dan musyawarah (untuk santri senior 

pondok Tebuireng) merupakan terobosan penting yang membawa 

pengaruh besar pada pembaruan pendidikan pesantren pada tahun- 

tahun berikutnya. Apa yang telah dilakukan oleh AWH memiliki efek 

jangka panjang karena pesantren Tebuireng saat itu menjadi pusat 

pesantren-pesantren di tanah Jawa dan Madura. 

Integrasi ilmu agama dan ilmu umum ini, jika ditinjau dengan 

menggunakan konsep Fazlur Rahman merupakan sebuah inisiatif 

besar bagi terjadinya sebuah pembaruan dalam pendidikan Islam. 

Rahman menegaskan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi 

kemajuan pendidikan Islam di masa mendatang adalah integrasi 

keilmuan agama dan keilmuan umum. Rahman, sebagaimana dikutip 

Sutrisno menegaskan upaya pembaruan pendidikan Islam melalui 

upaya mengikis dualisme sistem pendidikan tradisional (agama), dan 

pada sisi lain ada pendidikan modern (sekuler).
66

 Kedua sistem ini 

sama-sama tidak beresnya. Karena itu perlu ada upaya 

mengintegrasikan keduanya. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa yang dilakukan oleh AWH dengan mengkomposisikan materi 

kurikulum 70% ilmu umum dan 30% ilmu agama di Madrasah 

Nizamiyah merupakan sebuah gagasan cemerlang agar sikap 
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“mencurigai” sains dan pelajaran “orang kafir” bisa melunak. 

Mengajarkan geografi, matematika, maupun bahasa Asing 

merupakan wujud pengintegrasian ilmu umum dan ilmu agama yang 

telah dimulai melalui Madrasah Nizamiyah. 

Implementasi gagasan AWH puluhan tahun silam ini senada 

dengan penilaian Azyumardi Azra mengenai integrasi ilmu agama 

dan ilmu umum, maupun peniadaan dikotomis antara keduanya. 

Menurut Azra, walau Islam mengajarkan integralisme keilmuan. Ia 

menyebutnya tawhidic paradigmof sciences pada tingkat konseptual, 

tetapi harus diakui bahwa pada tingkat praksis tidak jarang terjadi 

disharmonisasi, dan dikotomi di antara keduanya. Bahkan dikotomi 

sering menjangkau epistemologis, yakni antara wahyu dengan akal, 

atau antara “ilmu-ilmu agama” dengan “ilmu- ilmu umum”. Sebab 

itu, guna mengatasi disharmonisasi dikotomi tersebut para pemikir 

dan ilmuwan Muslim menawarkan klasifikasi ilmu lengkap dengan 

hierarki mereka masing-masing.
67

 

Selain pengintegrasian ilmu umum dan ilmu agama, yang tampak 

dalam gagasan AWH adalah implementasi dari sebuah adagium yang 

berbunyi al-Muhafadhat‘ala al-Qadimal-Salihwaal- khdzbial-Jadid al-

Aslah yang secara bebas dimaknai sebagai upaya ”menjaga sesuatu 

yang lama (klasik) yang positif, sambil mengadopsi sesuatu yang 

baru yang lebih aktual dan positif ”. Dalam hal ini, AWH tetap 

menggunakan perangkat keilmuan klasik sebagai sebuah hal yang tak 

                                                           
67

 Azyumardi Azra, Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan 

Demokratisasi. (Jakarta: Kompas. 2006) hlm. 110 



 
92 

terpisahkan di pesantren, dengan menerima pelajaran- pelajaran baru 

yang dianggap baik untuk menunjang kemampuan para santri. 

Selain pengajaran ilmu umum, di Madrasah Nizamiyah juga 

diajarkan keterampilan berbahasa asing. Pengajaran bahasa asing di 

madrasah ini, sesuai dengan keinginan AWH yang menginginkan 

agar bahasa menjadi sarana pembuka khazanah intelektual dan 

membuka pergaulan lebih luas. AWH berusaha mematahkan kesan 

bahwa lulusan pesantren adalah orang yang gagap dalam pergaulan 

luas, minder dalam keilmuan, dan kurang percaya diri. Kesan 

”tradisional” ini akan tetap dilekatkan kepada pesantren jika 

lulusannya tidak memiliki kemampuan kompetitif dibandingka 

dengan lulusan pendidikan lainnya.
68

 Akan tetapi AWH tetap 

menggariskan pentingnya menggunakan bahasa Indonesia daripada 

bahasa asing saat berkomunikasi dengan sesama bangsa Indonesia. 

Ini adalah salah satu strategi memperjuangkan kemajuan bahasa 

Indonesia demi kemajuan bangsa. Pentingnya masalah bahasa ini ia 

tulis dalam ”Kemajuan Bahasa, Berarti Kemajuan Bangsa. 

Selain itu, AWH juga mendukung sepenuhnya proses 

penerjemahan karya asing ke dalam bahasa Indonesia. Hal ini terlihat 

saat ia memberikan kata sambutan dalam buku terjemah hadis Shahih 

Bukhari pada tahun 1953 yang berjudul ”Pentingnya Terjemahan 

Hadis pada Masa Pembangunan”. Dalam kata sambutan tersebut, 

AWH mengingatkan bahwa ada kesalahpahaman atau salah kaprah di 
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kalangan umat Islam bahwa yang berbau serba-Arab itu identik 

dengan Islam. Mereka belum bisa membedakan mana tradisi Arab 

yang memang milik bangsa Arab dengan ajaran Islam sehingga 

mereka mencampuradukkan keduanya menjadi satu, semuanya yang 

berbau Arab dianggap pasti Islam. Kesalahkaprahan inilah yang 

menurut AWH harus diluruskan dengan pendidikan, pengetahuan, 

dan penguasaan terhadap bahasa bangsa lain. 

Inilah di antara pemikiran AWH tentang bahasa yang jauh hari 

sebelumnya ia terapkan di Madrasah Nizamiyah dengan memasukkan 

pengajaran bahasa asing. Selain itu, akibat dari terobosan melalui 

Madrasah Nizamiyah, maka jumlah santri juga semakin membludak. 

Ia dianggap sebagai pilot project pengembangan pesantren di masa 

depan.
69

 Selain itu, AWH berusaha membawa terobosan di bidang 

pendidikan pesantren ini saat ia menjabat sebagai Ketua Departemen 

Pendidikan NU (LP Maarif ). Ia membentuk panitia kecil yang 

mendiskusikan kemajuan lembaga pendidikan yang berada di bawah 

naungan NU. Salah satu keputusan yang dihasilkan adalah 

mendirikan madrasah NU sebagaimana di bawah ini madrasah 

umum, termasuk dalam kategori ini adalah madrasah Awwaliyah 

(dua tahun masa belajar), madrasah Ibtidaiyyah (tiga tahun masa 

belajar), madrasah Thanawiyah (tiga tahun masa belajar), madrasah 

Mu’allimin Wusta, madrasah Mu’allimin ’Ulya. Madrasah 

Ikhtisasiyyah (sekolah dengan keahlian khusus), di antara yang 
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termasuk kategori ini adalah madrasah Qudat  (sekolah hukum), 

madrasah Tijarah  (sekolah ekonomi), madrasah Nijarah  (sekolah 

kehutananan), madrasah Zira’ah (sekolah pertanian). 

Sayangnya hanya kategori pertama yang bisa dilaksanakan, 

sedangkan kategori kedua belum bisa dilaksanakan karena 

terbatasnya ahli yang dimiliki oleh kalangan pesantren maupun NU di 

bidang tersebut. Hal ini sesungguhnya menjadi tantangan bagi 

pesantren era sekarang untuk mengambangkan apa yang telah 

digagas oleh AWH melalui berbagai varian lembaga pendidikan 

Islam di atas. Dengan demikian, pesantren memiliki kapasitas 

melahirkan kader- kader yang tak hanya mahir di bidang keagamaan 

saja, melainkan juga bisa mendayagunakan kemampuan terbaiknya 

untuk masyarakat. 

Menurut Aziz Masyhuri, AWH menyadari bahwa tujuan 

pendidikan Islam, khususnya dilingkungan pesantren saat itu, lebih 

terfokus dan terkonsentrasi ke wilayah akhirat, nyaris terlepas dari 

urusan dunia. Karena tujuan yang demikian, maka warna pendidikan 

pesantren sangat didominasi oleh warna fiqh, tasawuf, dan ritual 

sakral.
70

 Orientasi pendidikan pesantren ke masa lampau dan terpaku 

ke dunia sana, sedangkan dunia kini dianggap sebagai dunia mainan. 

Sebagaimana dikatakan oleh Dhofier, AWH tidak setuju dengan 

anggapan seperti ini. Hal ini ia tunjukkan dalam pengelolaan 
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pesantren Tebuireng yang mengharuskan adanya pelajaran-peajaran 

umum dengan fondasi keagamaan.
71

 

Strategi pembaruan pendidikan yang dilakukan oleh AWH, bisa 

dikatakan berhasil, karena beberapa hal penting yang selama ini 

diabaikan kalangan modernis. Pertama, pembaruan yang dilakukan 

oleh AWH tidak urban bias, maksudnya mengakar dan menyentuh 

akar rumput, karena para santri dan siswa madrasah umumnya adalah 

dari kalangan grassroot. Kedua, meskipun membawa aroma modern, 

akan tetapi AWH tidak menyerang dan mengucilkan ulama 

tradisional, karena sebagian besar umat Islam Indonesia berada di 

bawah pengaruh para ulama. Dan ketiga, kapasitas pribadi AWH 

cukup mumpuni untuk melakukan proses pembaruan didukung 

dengan faktor kecerdasan, geneologis pesantren dan implikasi 

pergaulan dengan tokoh pergerakan Islam dari berbagai kelompok.
72

 

d) Pendidikan Islam Progresif 

Belajar dari pemikiran reformasi sistem pendidikan pesantren 

AWH, ada kesan bahwa subjek pendidikan Islam–baca para praktisi 

lembaga pendidikan Islam-untuk terus menerus melakukan 

pembenahan. Dalam konteks ini, istilah “pembenahan” dapat 

diartikan sebagai improvisasi kreatif sesuai dengan laju 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahkan 

melampuinya. Hal ini berarti perlu ada pemikiran-pemikiran 
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progresif dalam konstruksi pendidikan Islam yang mampu untuk 

menyesuaikan dan menyelaraskan dengan masyarakat serta 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika alasan ini 

menjadi kesepakatan yang perlu dilakukan, maka perlu ada 

rekonstruksi pendidikan Islam untuk mengukuhkan alasan tersebut 

dan diimplementasikan sebagai alternatif solutif bagi problematika 

zaman. 

Sebagaimana pemikiran AWH ketika ia melakukan rekonstruksi 

tujuan pesantren, maka rekonstruksi pendidikan Islam perlu ada agar 

rentang aksiologis tidak berjarak dengan akses stakeholder –baca 

pengguna output pendidikan Islam.Akan tetapi, landasan ontologis 

sebagai dasar pijakan normatif tidak turut berubah seiring dengan 

perubahan tuntutan stakeholder; seperti landasan tauhid dan 

berasaskan pada nilai al-Qur’an dan as- Sunnah–baca landasan 

teologis- tetap tidak akan berubah. Namun, berbeda dengan 

pemikiran-pemikiran filosofis  yang cenderung berakar pada 

kemampuan rasionalitas bisa untuk diubah. Hal ini bisa menjadi 

jembatan dialogis antara landasan teologis dan realitas pendidikan 

Islam dalam kerangka filosofis. Hal ini yang sebenarnya telah 

dilakukan AWH di dalam membangun kerangka reformasi 

pendidikan pesantren yang muncul dari pembacaan realitas terutama 

untuk masa depan. 

Salah satu bentuk pemikiran pendidikan Islam progresif AHW 

yang hingga saat ini masih terasa nilai kemanfaatannya adalah 
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pendidikan Islam demokratis. Dalam kerangka ini AWH membuka 

ruang bagi peserta didik untuk terlibat langsung dalam meningkatkan 

kemampuan dirinya hingga ia mampu menjadi manusia yang kritis 

dan kreatif.
73

 Hal ini mengindikasikan, prinsip yang ada dalam 

konstruksi pemikiran pendidikan Islam AWH adalah upaya 

menyesuaikan ide kreatif paham keagamaan dengan laju 

perkembangan zaman yang muncul akibat bergulirnya ilmu 

pengetahuan dan tehnologi. Oleh sebab itulah, prinsip ini perlu 

diintegrasikan pada setiap insan pendidikan Islam seperti para 

akademisi atau peneliti. 

Atas dasar tersebut, pendidikan Islam memang perlu terus menerus 

merentangkan dimensi epistemologis untuk mensejajarkan teori-teori 

pendidikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi. 

Artinya, konstruksi teori yang ada tidak hanya berorientasi pada 

aspek “kelangitan” yang memuat doktrin ketuhanan, kenabian, dan 

sorga neraka; akan tetapi, ia memuat orientasi yang “membumi” 

dengan muatan teori pengembangan ilmu pengetahuan keduniawian 

seperti sosiologi, politik, biologi, fisika, atau bahkan kedokteran. Hal 

ini tidak lepas dari alur epistemologis yang positivistik dengan 

indikator rasionalis, empiris, dan materialis seperti halnya Barat yang 

membangun peradabannya. Bedanya, pendidikan Islam tidak 

melepaskan diri dari kerangka dasar teologis monotoistik hingga 

nilai-nilai profetik menjadi ontos-aksiologik. 
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Jelasnya, proses dialogis antara pendidikan Islam dengan realitas 

berjalan secara intensif dan terarah untuk masa sekarang dan yang 

akan datang. Artinya, proses ini terancang untuk menyelaraskan 

pendidikan Islam (seperti teori, tujuan atau konstruksi lainnya) 

dengan kecenderungan masyarakat (di dalamnya ada ilmu 

pengetahuan dan tehnologi). Proses ini pun tidak meninggalkan 

karakteristik epistemologis pendidikan Islam yang terpancang pada 

tiga hal, yaitu: dimensi bayani, burhani, dan irfani. Tiga dimensi yaitu 

baca, tehnik dan epistemologis ini yang mengkerangkai realitas 

hingga bisa memunculkan pemikiran-pemikiran progresif; yang jika 

diskemakan akan tampak sebagaimana berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kerangka pendidikan Islam yang demikian akan menuntun 

pada ranah pembentukan subjek –baca output dan outcome 

pendidikan yang sempurna. Subjek ini dalam kajian filsafat atau 

pemikiran pendidikan Islam diistilahkan dengan insan kamil; yaitu 

manusia universal yang merupakan representasi (teofani) dari nama-



 
99 

 

nama Tuhan. Dari konsep ini pun akan mendorong adanya 

keseimbangan pada perilaku subjek pendidikan sebagai sosok 

Abdullah dan juga khalifatullah. Abdullah mengorientasikan dirinya 

sebagai subjek yang berperilaku shaleh dengan landasan aqidah 

(monotoisme) yang kuat, sedangkan khalifatullah mengorientasikan 

diri sebagai pengembang dan pemakmur bumi melalui tata laku 

pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi. Jika 

dikonseptualkan ke dalam suatu istilah lain, ulama’ yang ilmuwan 

atau ilmuwan yang ulama’ jika ulama’ diartikan sempit sebagai 

orang yang ahli dalam ilmu agama dan ibadah. Dengan demikian, 

pendidikan Islam merupakan suatu sistem pendidikan yang 

progressif untuk saat ini dan di masa yang akan datang. 

 

B. Relevansi Pemikiran Pendidikan Pesantren K.H. Abdul Wahid 

Hasyim dengan Pendidikan Kontemporer 

 Cukup banyak alasan bangsa Indonesia membahas kembali 

kehidupan Wahid Hasyim, antara lain : 

1. Terlahir dari tradisi pesantren. 

2. Wahid Hasyim adalah seorang intelektual dan budayawan besar 

lulusan pesantren yang memainkan peran penting dalam 

peletakan batu pertama bangunan peradaban modern, periode 

kemerdekaan Negra Kesatuan Republik Indonesia. 
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3. Wahid Hasyim juga peletak dasar modern bagi umat Islam 

berupa ramuan tradisi pesantren dengan modernitas pendidikan 

sampai sekarang.
74

 

 K.H. Abdul Wahid Hasyim mewarisi khazanah intelektual sang ayah 

dengan cara yang paling baik. Beliau mampu mengembangkan diri jauh 

melebihi rekan-rekannya yang mendidikan pendidikan formal. Ia 

membangun pergaulan yang luas, merintis dan memimpin organisasi 

sosial dan politik, terlibat dalam gerakan kemerdekaan, hingga menjadi 

menteri agama yang pertama di Republik ini. 

 Pikiran-pikiran beliau berkarakter progresif dan berjangkau luas 

kedepan. Hal ini tampak dari perspektifnya mengenai ilmu pengetahuan 

dan juga praktik mendidik putra-putrinya. Wahid Hasyim yang bahkan 

lahir dan tumbuh dari keluarga pesantren beliau melihat pentingnya ilmu 

umum dan penguasaan bahasa asing selain bahasa arab yang diwajibkan 

para santri. Sejalan sengan pandangan itu semua putra-putrinya 

dimasukkan ke lembaga pendidikan modern, tanpa meninggalkn 

pengetahuan agama, yang merupakan basis intelektual dan kultural yang 

ditekankannya. Keenam putra-putrinya, akhirnya kelak menjadi tokoh 

yang berwawasan luas, tetap berwatak sendiri.
75

 

 Perhatian K.H. Abdul Wahid Hasyim dalam menyeimbangkan antara 

ilmu pengetahuan umum dan agama juga diimplementasikan dalam 

bentuk lain, yakni memberikan pelajaran agama di sekolah-sekolah 
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umum, menyusul ditetapkannya UU Pendidikan No. 4/1950, Menteri 

Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan dan Menteri Agama 

mengeluarkan keputusan bersama pada 1951, yang intinya menegaskan 

bahwa pelajaran agama harus diajarkan di sekolah-sekolah umum. Selain 

itu, keputusan bersama ini juga menyatakan bahwa belajar di sekolah 

agama yang telah mendapatkan pengakuan dari Kementrian Agama 

dianggap telah memenuhi wajib belajar.
76

 

 Selama 2 tahun 4 bulan menjadi menteri agama Wahid Hasyim 

membidangi lahirnya undang-undang Pendidikan RI Nomor 4 tahun 

1950. Sejumlah pasalnya tetap berlangsung sampai sekarang, antara lain: 

1. Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia 

susila yang cakap dan warga-warga yang demokratis dan 

bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah 

air (pasal 3). 

2. Belajar disekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari 

menteri agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar 

(pasal 10 ayat 2). 

3. Cara menyelenggarakan pengajaran agama disekolah-sekolah 

negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh menteri 

pendidikan. Pengajaran dan kebudayaan, bersama-sama dengan 

menteri agama (pasal 20 aayat 21). 
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4. Disemua sekolah negeri diadakan pelajaran agama; orang tuanya 

menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut 

(pasal 20 ayat 1). 

 Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1950, Wahid 

Hasyim berhasil memasukkan pasal-pasal kebajikan pendidikan sebagai 

berikut: 

1. Menyelenggarakan, memimpin dan mengawasi pendidikan 

agama disekolah-sekolah negeri. 

2. Memimpin,menyokong serta mengamati pendidikan dan 

pengajaran di madrasah dan perguruan agama lainnya. 

3. Mengadakan pendidikan guru dan hakim agama. 

4. Menyelenggarakan segala sesuatu yang bersangkut paut dengan 

pengajaran rohani kepada anggota-anggota tentara asrama, 

rumah-rumah penjars dan tempat-tempat lain yang dipandang 

perlu.
77

 

 PTAIN yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 26 September 

1951 itu tahun 2011 telah beranak pinak menjadi: 

1. Enam Universitas Islam Negeri (UIN: Jakarta, Yogyakarts, 

Bandung, Pekanbaru, Malang, Makasar. 

2. Empat belas Institut Agama Islam Negeri (IAIN: Aceh, medan, 

Padang, Jambi, Palembang,Lampung, Serang, Bengkulu, 

Semarang, Surabaya, Mataram, Manado, Gorontalo dan Ambon). 
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3. Tiga puluh empat Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 

disejumlah ibukota provinsi dan kabupaten. 

4. Dan sekitar 450 Peguruan Tinggi Agama Islam swasta 

(PTAIS).
78

 

 Upaya dan pemikiran Wahid Hasyim dalam mengembangkan 

pendidikan islam dan memajukan pendidikan Indonesia. Antara lain 

dengan merombak sistem pembelajaran pesantren yang diawal 

menggunakan sistem wetonan dan bandungan dirubah menjadi sistem 

tutorial agar aktif-dialogis, dan memasukkan ilmu non-agama (ilmu 

pengetahuan umum) kedalam kurikulum pesantren,serta tujuan 

pendidikan dengan mengusulkan agar santri tidak serta merta menjadi 

ulama akan tetapi diajarkan ilmu pengetahuan, bahasa dan ketrampilan 

mengetik untuk membekali santri dikehidupan masyarakat serta 

mengikuti zaman. 

 Pemikiran-pemikiran beliau tentang perguruan tinggi agama islam 

negeri (PTAIN) yang nantinya menjadi UIN itu juga mengkombinasikan 

antara ilmu non-agama dan ilmu agama yang mana ingin memajukan 

pendidikan Indonesia dan mencerdaskan bangsa. Upaya serta pemikiran 

beliau tersebut relevan dengan tujuan pendidikan nasional, yang termuat 

dalam sistem pendidikan nasional Undang-uandang No 20 tahun 2003 

pasal 3 bab 2, yang berbunyi: mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
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berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, ckap, kreatif, mandiri, dan menjiadi warga Negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.
79

 

 Serta relevan dengan Ketentuan Umum Undang-undang No. 20 

tahun 2003, pasal 1 tentang sistem pendidikan nasoinal, yaitu pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki. Kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.74 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data dan analisis di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Gagasan pendidikan K.H. A.Wahid Hasyim dilatarbelakangi oleh 

kekecewaan dan sentiment negatif kepada kolonialisme yang 

menganaktirikan masyarakat pribumi terkait hak-hak untuk mengenyam 

pendidikan, dan kondisi umat Islam Indonesia yang terbelakang dalam hal 

pendidikan. Ini mendorong Wahid Hasyim untuk meramu pendidikan 

Islam di Indonesia untuk memajukan dan mencerdaskan bangsa dengan 

mendirikan madrasah Nizamiyah. Antara lain dengan: Pertama, Tujuan 

pendidikan Islam yaitu dengan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat 

sesuai perkembangan zaman serta tanpa mengesampingkan nilai-nilai 

tradisi lama yang baik. Kedua, Kurikulum Pendidikan Islam perlunya 

memasukkan ilmu pendidikan umum kedalam kurikulum pendidikan 

Islam. Dan Ketiga, Metode pembelajaran, yaitu tutorial yang sistematis 

dan aktif-dialogis. 

2. Kontribusinya terhadap upaya pembaharuan pendidikan pesantren, yang 

mana tidak hanya bertujuan atau berorientasi kepada urusan ukhrowi saja 

namun harus diimbangi oleh urusan duniawi agar umat islam khususnya di 

Indonesia tidak tertinggal dan terbelakang, lebih langi mengikuti 

perkembangan zaman. 
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3. Pentingnya mempelajari pemikiran K.H. A.Wahid Hasyim yang progresif 

ini yang berasaskan untuk memelihara nilai-nilai lama yang baik dan 

menerima nilai-nilai baru yang lebih baik. 

B. Saran 

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis memiliki harapan: 

1. Masyarakat Indonesia, agar dapat jauh lebih mengenal sosok tokoh 

pembaharu pendidikan islam yang berasal dari pesantren Tebuireng 

Jombang Jawa Timur, tidak hanya mengenal tokoh-tokoh luar saja. 

2. Untuk Civitas Akademika, penulis berharap agar dapat melanjutkan 

penelitian dan mengembangkan pemikiran, gagasan dan cita-cita K.H. 

Abdul Wahid Hasyim, untuk berperan dan sumbangsih untuk 

perkembangan pendidikan Islam Indonesia. 

3. Untuk pesantren di seluruh Indonesia, agar dapat mengarahkan santri atau 

peserta didik berorientasi kepada perkembangan zaman, akan tetapi tidak 

lupa dengan tradisi di setiap daerah masing-masing. Seperti bercocok 

tanam, berdagang dan sebagainya. 

4. untuk mahasiswa, agar dapat memahami pemikiran dan gagasan serta cita 

cita pembaharuan pendidikan islam dan sosok pejuang kemerdekaan K.H 

Abdul Wahid Hasyim dalam memajukan khasanah keilmuan Islam. 

Kemudian meneladani semangat dan kegigihan dalam memperjuangkan 

Pendidikan Islam pada era Belanda, Jepang dan Kemerdekaan. Yang 

akhirnya, mengharapkan agar pemuda Indonesia menjadi generasi penerus 

untuk memajukan pendidikan Islam Indonesia. 
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